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Ata da 110~ Sessão,
em }9 de agosto de 1983
1ª Sessão Legislativa Ordinária,
da 47ª Legislatura
Presidência do Sr. Nilo Coelho
ÃS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I
-ATA DA 110• SESSÃO, EM Io DE AGOSTO DE
I983
1.1 -ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor
Presidente da República
Submetendo ao Senado a escolha
de nomes indicados para cargos cujo
provimento depende de sua prévia

de- Effibaixador do Brasil junto à

Repú-bliCa de El Salvador. - NYs 145, 151 e I52fSJ (n"'s
25!, 262 e 263/83, na origem) de
agradecimento de comunicação.
Restituindo autógrafos de proje·
tos de lei sancionados:

...... NY 146/83 (n~' 254/83, na ori·
gem), referente ao Projefo -de Lei
da Câmara n' 127/81 (no 2.593/83,
-No 153/83 (nO 275/83, na ori- na
Cfe" Origem), que acrescenta
gem), relativa à escolha do Dr. Joel dispositivo ao art. 487 da ConsoliFerreira da Silva, para exercer o dação das Leis do Trabalh~, ãprocargo de Conselheiro do Tribunal vada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de
de Contas do Distrito Federal, na !Y de maio de 1943, dispondo sobre
vaga decorrente da aposentadoria _a concessão de aviso prévio nadesdo Conselht:iro José ParsifalBarro- pedida indireta. (Projeto que se
so.
transf~rmou na Lei n~ 7.108, de- N9 154/83 (n9 276/83, na õri- 5.7.83.)
gem), relativa à escolha do Sr. Mario Loureiro Dias Costa, -Ministro
-NO 147/83 (no 255/83, na oride Primeira Classe, da Carreira de gem), referénté ao_ Projeto- de Lei
Diplomata, para exercer a função do Senado nl' 167/83-DF, que au-

aquiescéncfa:

casa

tbriza o Governo do Distrito Federal a contratar operação de crédito
nO valor de-Cr$ 8.304.089.820,00
(Projeto que se transformou na Lei
no 7.109, de 5.7.83.)

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Claudionar Roriz :- Aloysio Chaves Gabriel Hermes- João Castelo ~ Helvídio NunesAlmir Pinto- Humberto Lucena- Aderbal JuremaMarco Maciel - Nilo Coelho -- Luiz Cavalcante Lourival Baptista - Lomanto Júnior -João Calmon
-José Ignácio- Nelson Carneiro- Murilo BadaróAlfredo Campos- Amaral Furlan- Benedito Ferreira
- Henrique Santillo- Gastão MUller- José fragelli
- Marcelo Miranda - Jorge Bornhausen - Lenoir
Vargas- Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 31 Srs. Senadores. Havendo nómero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !~'-Secretário procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
- N• 148/83 (n' 256/83, na origem), referente ao Projeto de Lei
do Senado n~' 32/83-DF, que n!tlfica; sem ónus, a Lei n~' 7.j)54, de 6 de
dezembro de 1982, que estima a
Receita e fixa a Despesa do_Di~trito
Federal para o exercício finan~eiro
de 1983. (Projeto que se transfo{_mou na Lei n~' 7.110, de 5.7.83).
- N~' 149)83 (~9 i57}83, n;-~ri
gem), referente ao Projeto de Lei
da Câmara n' 92/82 (n' 5.847/82,
na Casa de origem), que autoriza o
Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA, a
doar imóvel que menciona. (Projeto que se transformou na Lei nY
7.1ll, de 5.7.83.)

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Submetendo ao Senado a escolha de nomes indicados
para cargos cujo provimento depende de sua prévia aquies-

cência:

MENSAGEM No 153, DE 1983
(NY 275/83, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do artigo 42, item III, da Constituição, e
artigo 41' da Lei nl' 5.538, de 22 de novembro de 1968, tenho a honra de submeter à consideração do Egrégio Senado Federal o nome do Doutor Joel Ferreira da Silva,
para exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito f'ideral, na vaga decorrente da apOsentadoria do Conselheiro Josê Parsifal Barroso.
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- N• 150(83 (n• 258/83, na origem), referente ao Projeto de Lei
da Câmara n• 95/82 (n• 6.058/82,
na Casa de origem), que altera a es~
trutura da categoria funcional de

São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 242 da
Lei n"' 1.672, de 20 de novembro de
1968, do Município de Franca naquele Estado.

Têcnico de Censura do GrupoPolícia Federal, constante do Anexo IV do Decreto-lei n~ 1.820, de tI
de_dezembro de l980.
-

1.2.3 - Pareceres encaminhados
à Mesa

1.2.2 -Ofícios do Presidente do
Supremo Tribunal Federal

1.2.4 dência

Comunica~ões

Recebimento de comunicações
de Srs. Senadores, que se ausentaram do País durante o recesso parlamentar.

1.2.6....::. Comunicação da PresidênCia
Convocação de sessão cOiljUntaa
realizar-se às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
1.3- DESIGNAÇÃO DA"ORDEM DO DIA. LEVANTAMENTO DA SESSÃO.

- N• Sf20(83 (n' 62(83-PMC,
na origem), encaminhando ao Senado Federa! cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extrª_ordi- _
nário n"' 97.334.:-6, do Estado d_e São
Paulo, o qual dedarou a inconstítucionalidade do art. 4Q da Lei nQ
659, de 17-10-77, do Município-de
Morro Agudo, naquele Estado_.

- N~' 731/83, do S~. Senador
Arnon de Mello, solicitando licença para tratamento de saúde,
por um período de 120 diãs, a partir de 3 de agosto do corrente ano.
Aprovado.

- N• S/21/83 (n• 65/83-P/MC,
na origem), encaminhando ao Senado Federal cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal
n0s autos do Recurso Extraordinário n<? 95-196-2, do Estado de

- N~" 732/83, de autoria do Sr.
5 -MESA D[RETORA
Senador Humberto Luc_ena, solici6. -LIDERES E V ICE- ....
tando homenagens de pesar pelo
falecimento do Qeputado Renato LIDERES DE PART!Düli
Azeredo, ocorrido durante o recesso parlamentar. Aprovado, após en1 -COMPOSIÇÃO DAS
caminham~nto d~ votação, tel}do o_ COMISSOES PERMANENTES

2 -DISCURSOS PROFERIDOS EM. SESSOES ANTERIO-

RES
1.2.5 - Requerimentos

Os méritos do Senhor Joel Ferreira da Silva, que me
induziram a escolhé-lo para o desempenho dessa elevada
função, constam do anexo Curricu/um Vitae. Brn.snia!_13
de julho de 1983.- João Figueiredo.

CURR!CULUM V!TAE
Nome: Jo.el Ferreira da Silva
Nacionalidade: Brasileira
Naturalidade: Manaus - Amazonas
Estado Civil: Casado
Filiação: João Ferreira da Silva e ~3:zaré Ferreira da_§il·_~
va

Nascimento: 3 de junho de 1925
Identid:,J.des: RG 56.858- FDE 1113- Seçào A-112-SSPAM
n~ 07 - Expedida pela Câmara dos Deputados
Curteira OAB: 613
Inscrição OAB: 910 ~DF
Título Eleitor: n~' 159 - la Zona
CPF: 00822!},921/53
Cursos e ·concursos
Estudos humanísticos do Colégio Estadual do Amazonas.
Curso Clássico - Munam:;.
2 -Curso de Têcnico em Contabili-d~de pela Escola de
Comércio
"Ruy Barbosa" - Manaus.
3 -Curso _de Ciências Jurfdicas ~_Sociais pela Faculdade de Direito da Fundação Universidade do Amazonas- Manaus.
4 - Inspetor do Trabalho por Concurso Público realizado para todo o Brasil, em 1952.
5- Cursos de Extensão Unlversitãria de Direito Civil e
Direito do Trabalho.
I -

da Presi-

Sr. Presidente se associado às homenagens prestadas.

Do Sr. José Lins, pronunciados
nas sessões de 28 e 30-6-83.

3 -PORTARIA DO SR.
PRIMEIRO..SECRETÁRIO
N• 540, de I983
4 -ATAS DE COMISSOES

Carreira Política
I -Em 3 de outubro de 1954 foi eleito Deputado Estadual, representand~ o povo do Estado do Amazonas, para o período de 1955 a 1958.2- Na Legislatura acima indicada ex.erceu as seguintes
funções:
a)Presidente da Comissão d_~ Agricultura Indústria eCo~
mércio;
_o_b)Membro da Comissão Especial_ de Emendas à Constituição;
c)l9-Secretãrio da Mesa Diretora da Assembléia Legisla. tiva do Amazonas;
]
d)Membro efetivo da Comis~ão de Constituição e Justiça~

I

e)Membro da Comissão de !Finanças· e Orçamento.
3 - Em outubro de_ 19_58, ~m eleições populares, foi
reeleito Deputado para o período de 19S9 a 1962.
4 - Em março de 1959 foi eleito membro efetivo das
Comissões de Finanças e Justiça e logo a seguir
Presidente desta.
-5 -Ainda em 1959, ex.erceu, cumulativamente, a viceliderança da bancada majoritária na Assembléia
Legislativa.
6- Em março de 1960 foi eleito pelos seus pares ViCePresidente da Assembiêia Legislativa.
7 - Em marCo de 1961 assumiu a presidência do Poder
Legislativo do Amazonas.
8 - Em maio de 1961 assumiu, temporariamente, o
Governo do Amazonas.
9- Em julho de 1961 foi designado para integrar a Comissão_ Especial de Reforma à Constituição do EsM
tacto.
"
10- Em junho do mesmo ano asSumiu a liôerinça do
Governo.
11 -Em março de 1962 voltou a assumir, temperaria·
mente, a Chefia do Ex_eçutivo Amazonense.
12- Nas eleições populares de 1962 foi reeleito para o
periodo de 1963/1966.
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13- Em março de 1963 foi eleito membro efetiVo da
Comissão de Constituição c Justiça.
14- Em março de 1964 foi eleito presidente da ComisM
são de Constituição e Justiça.
IS- Em outubro de 1965 foi eleito 41'-Secretário da.
Mesa da Assembléia Legislativa, porêm, não aceitou o mandato e renunciou em seguida.
16- Nas eleições populares de 1966 foi eleito Deputado
Federal, para a legislatura de 1967/1970,
17- Em 1967 foi eleitO membro efetivo das Comissões
de Finanças e Valorização da Amazônia, da Câ~
mara dos Deputados.
18- Em 1968, a convite do Governo da Alemanha Oci~
dental, visitou, com outros Parlamentares a Ale~
manha,_ estudando ~specificamente o problema habitacional dess_e País.
Após os estudos habitacionais na Alemanha, visi~
tou a Itália, Paris, Londres, Suíça e Holanda.
19- Em 1968 foi reeleito membro efetivo das mesmas
Comissões de Finanças e Valorização da Amazônia, da Câmara F~!deral.
20- Em 1969 foi convidado pela liderança do MDB na
Câmara para uma vice-liderança e outra vez reeleito para as mesmas comissões.
21 -Em 1970 foi mantido na vice-liderança e reeleito
para as citadas comissões.
22- Nas eleições populares de 1970 foi reeleito Deputado Federal para a legislatura 1971/1974.
23- Ainda uma 'vez, o Líder Nacional do Partido convidou para continuar na vice-liderança.
24- Em 1971, por indicação da liderança do Partido,
representou o Brasil no Congresso de Turismo em
ANKARA, Capital da Turquia, seguindo depois
para Israel, Roma, Espanha e Portugal.
25- Em 1971 e 1972 integrou efetivamente a Comissão
de Fiscalização Financeira.
26- Em 1973/74 integrou efetivamente as Comissões
de Finanças, Valorização da Amazônia e foi suplente das Comissões de Comunicação e Relações
Exteriores e continuando a exercer a vice-liderança
do Movimento Democrático Brasileiro.
Em 1973, em delegação do Congresso Nacional,
presidida pelo Senador ~auJo Torres, Presidente
do Congresso Naciona!, visitou a Europa Central
(Romênia, Iugoslávia, Praga e ainda Lisboa) a
convite especial do Governo da Romênia~
27- Nas eleições gerais de 1974 (IS qe n~:)V(:;mbro), foi
reeleito com a maior votação já concedida a qualquer Parlamentar em todos os tempos.
28- Em 1978, m3is uma reeleição, completando 28
anos de mandato seguidos.
.
29- Na organização das COmissões, integrou 9s quadros efetivos da cOmissão de Segurança Nacional.
Em 1976, foi eleito 19-Vice-Presidente dessa Comissão, sendo membro efetivo dela até o presente.
30- Tem o Curso da Associação dos Diplomados na
Escola Superior de Guerra (ADESG), realizado
em Brasília.
31 -Em 1981 foi eleito para as funções de Segundo Suplente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
32-- ~ membro do Oiretório Nacional do PDS.
Condecorações
I - Grande Oficial da Ordem do Rio Branco - Decreto do Senhor Presidente da República, de 10-041981.
II- Grande Oficial da Ordem do Ipiranga - 25-011981.
III- Mérito Tamandaré. Marinha do Brasil, 16..061981.
IV - Grau de Corn.endador - outorgado pela Sociedade
Brasileira de Educação e Integração- 13-11-198_1. '
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V- Ordem do Mérito de Educação e Integração e
Grau de Cavaleiro- 26-06-1981. No Grau de Ca-

valeiro Oficial- Mérito de Educação. 24-12-1981.

VI- Professor Doutor Honoris CaUsa do Instituto fnternacional de Pesquisas Cancerológicas. 24-091966.
(À Comissão do Distrito FedÚa/.)

MENSAGEM N' 154, DE 1983
(N>' 276/83, na oriSern)

Excelentíssimos SenhoreS Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42, item III, da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Mario Loureiro Dias Costa, Minb1ro
Primeír"â Cias~

ae

se, da Carreira de DiPlomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República de El Salvador,
nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto nt~ 71.534, de
12 de dezembro de 1972. Os méritos -do Embaixãdor Mario Loureiro Dias Cosw
ta, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada função, constam da anexa informação do
Ministério das Relações Exteriores.- Brasflia, 13 de julho de 1983.- João Figueiredo.
INFORMAÇÃO

CURR/CULUM VITAE
Mário Loureiro Dias Costa
Nova FriburgofRJ, 15 de maio de 1925.
Filho de João Corrêa 'Costa e
Maria Loureiro Dias Costa.
Curso de Preparação ã Carreira _de Diplomata, IRBr.
Cônsul de Terceira Cl~sse, 8 de fevereiro de 1949.
Segundo-Secretário, merecimento, 18 de dezembro de
1954.
Primeiro-8-eCretário, merecimento, 24-- de outubro de
l96L'
Conselheiro, título, 9 de novembro de 1967.
Ministro de Segunda Clas.Se,-iller-ecim-erito, 31 de março
de 1968.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 12 de dew
zembro de 1979.
Chefe da Divisão de Difusão Cultural, 1962/64.
Assistente do Secretário-Geral de Política Exterior,
1968.
Oficial do Gabinete do Ministro de Estado, 1957/59.
Em liCença. 1980/83.
Guatemala, Terceiro-Secretário, -1951/54.
Guatemala, Encarregado de Negócios, 1952, 1953_ e
1954.
Berna, TerceirowSecretário, 1954.
Milão, Vice-Cônsul, 1954.
Milão, Encarregado do ConsuladowGeral, 1954,.
Berna, SegundowSecretârio, 1954/57.
Lima, Segundo-secretário, 1959/61.
Lima, Encarregado de Negócios, 1960 e 1961.
Lima, Primeiro-Secretário, 1961/62.
Roma, Prim'eirowSecretário, 1964/67.
Karachi, Encarregado de Negócios, 1966.
Assunção, Primeiro-Secretário, 1967.
Assunção, Conselheiro, 1967/68.
Caracas, Encarregado de Negócios, 1969.
Marselha, Cônsul-Geral, 1970/72.
Bagdad, Embaixador, 1973f79.
Â disposição do Comissariado Geral do Brasil junto à
Exp-osição Universal e Internacional de Bruxelas, 1958.

Missão Especial às solenidades da posse do Presidente
do Paru8uai, 1958 (membro),
- Grupo de Trabalho. da Transferência do MRE para
Brasília, 1959 (membro).
-ComisSão Filatélica ô(i DePartamento de CorfeioS e Te-légrafos do Ministério da Viação e Obras Públicas, 1962(representante).
Grupo Executivo da Indústria Cinematogrâfica. 1962
(representante).
Festival do Ciriema Brasileiro e Simpósio LatinoAmericano, Nova Iorque, 1962 (membro).
SéÇâo BfaSiieir-a da~ ComiSsão Mista dO Aco"rdo de C oprodução CinematográfiCa Brasil-Espanha, 1964 e 1965.
.Comfssão de Seleção de Filmes Brasileiros para os Festivã.is Internacionais de Cinema, 19"64- (vice-presidente).
XIV Festíval Internacional de Cinema, Berlim, 1964 (re.Rresentante1_ __
Inau-guração do Pa.,.ilhão do Brasil na XXXII Bienal de
Veneza, 1964 _(representante).
Comissão Mista do Acordo Cultural Brasil-Itália, Roffi3~ 19({5 (membro).
Construção do Monumento Militar Brasileiro, Pistoia,
1965 (superintendente).
Comissão de Recepção ao Ministro do Exército do Bra- si! em visita à Itália, 1966 (membro).
XXXIII Bienal de Veneza, 1966 (representãnie).
Grupo de Trabalho da Transferência do MRE para
Brasília, 1970 (coordenador).
.
Coordenador dos Serviços Preparatórios das II Reuniões Anuais Ordinárias do CIES, São Paulo, 1973.
Ã disposição da SEPLAN, 1979/83.
-·o-Embaixador Mário Loureiro Dias Co:Stã.:"Sé -encontra nesta data aguardando designação.
- Secretaria de EstadO das Relações Exteriores, em l9 de
julho de 1983.- (Lúcio Pires ~morim)- Chefe.da Di:_
visão do Pesso~i
(À Comissão de Relações Exteriores.)

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De- agrade-cime-nto de-

comuni:~ção:_

NY 145/83 (n9 251/83, na origem), de 30 de junho do
corrente ano, relativa à promulgação do Decreto Legislativo n"' 51, de 1983.
NY 151/83 (n"' 262/83, na origem), de 7 de julho do
corrente ano, relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência dil RePública ri9s 391,
de 1975; 163, de 1978; 9Q, de 1979; 397, 398, 550, 565 e
-59!, de 1981; 181, 207, 273, 308, 313, 357,481 e485, de
1982; 69, 79, 145, 174, 178, 181, 182, 191,211,218 a 222,de 1983.
- NY !52/83 (nY 263/83, na origem), de 7 de julho do
corrente ano, relativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens d_a Presidência da República n"'s 19 a
22, 24 a 27, 46, 77,J8 e 88, de 1983.
Restituindo autógrafos de Proje-tas de Le-i sancionados:
NY 146/83- (n"' 254/83, na origem), de 5 de julho do
corrente ano, referente ao ·Projeto de Lei da <;ã~ara n"'
127, de-1981 (n"' 2.593/83; na Casa ~e origem), Que-acres-cen-ta diSPositivo aO art. 487 da ConSolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de Í9
Cle-inaio de 1943, dispondo sobre a concessão de aviso
préviÕ ná despedida indireta.
(ProjetO que Se transformou na Lei n"' 7.108, de 5 de
.
julho de 1983.)
Nt~ 147/~3 (n"' 255/83, na origeril), de 5 de julho d?
corrente ano, referente ao Projeto de i.ei do Seriado n"'
167, de 1983- DF, que autoriza o Governo do Distrito
_Feder.al a contratar operação de crédito no valor de Cr$
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8.304.089.820,00 (oito bilhões, trezentos e quatro milhõt:s, oitenta e nove mil, oitocentos e vinte cruzeiros).
(Projeto que se tranSformOu na Lei n"' 7J09,-de 5 de
julho de 1983.)
N..,-·148/8-3 (n9 256;83, n~~ origem), de 5 _de Julhodo
corrente ano, referente ao Projeto de Lei do Senado n"'
32, de 1983- DF, que retifica, sem ónus, a Lei n"' 7.05_4,
de 6 de dezembro de -1982, que estima a Receita e ftxa- a
Despesa do Distrito Federal para o exercfcio financeiro
de 1983.
(P~ojeto que se transformou na Lei n"' 7 .llO, de 5 de
julho de 1983.)
N"' 149/83 (n"' 257f83, na origem), de 5 de julho do
corrente l:mo, referente ao Projeto de Lei da Câmara n"'
92, de 1982 (n"' 5.847/82, na Casa de origem), que autoriza 6 Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária- INCRA, a doar imóvel QUe menciona .
(ProjetQ que se transformou na Lei nt~ 7.11, de 5 de julho de 1983.)
N"' 150/83 (n"' 258/83, na origem), de 5 de julho do
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara n"'
95, de 1982 (n"' 6.058/82, na Casa de origem), que altera
a_ estrutura da categoria funcioriãl de TécnicO de Censura
dÕ GruPO-Polida Federal, constante do Anexo IV do
Decreto-lei n"' 1.820, de 11 de dezembro de 1980.
(Projeto que se transformou na Lei nt~ 7.112, de 5julho
de !983.)
OFIC!OS DO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
N• S/20/83 (n' 62/83-P/MC, na origein), de 30 de
junho do corrente ano, encaminhando ao Senado Federal cópias das notas _taquigráf1cas e do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário n"' 97.334-6, do Estado de São Paulo, o
quai deéfaio-ti a ·rn.ConStiTudOnalidad~ do art. 49 da Lei n'
659, de 17-10-77, do Município de Morro Agudo, naque·
!e Estado.
. N' S/21/83 (n' 65/83'P/MC. na origem), de 30 deju. -nho do corrente ano, encaminhando ao Senado Federal
cópias das notas taquigráficas e dO acórdão proferido
pelo Supremo Tribun-al Federal nos autos do Recurso
Extraordh1ário n"t' 9·5-196-2, do Estado de São Paulo, o
qual declarou -a inconstitucionaiidãde do art. 242 da Lei
n"' 1.672, df: ~ó de riOvembro de 1968, do Município de
Franca naquele Estado.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

PARECERES
PARECER N' 667, DE 1983.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Le-i da Câmara dos Deputados n"' 84, de
1983 (n"' 5-B, de 1983, na Câmara dos Deputados),
que "dispõe sobre prova documental nos casos que indh:a_ e dá outras Providências".
Relator: Senador Murilo Badaró
O projeto sob exame, originário dO Poder Executivo,
_estabelece que a declaração destinada a fazer prova de
_vida,_residênc_ia, pobreza, dependência econômica, hominími~ q"q bOns antecedentes seja presumida como verdadeira, desde quando firritada pelo próprio iritei'essado
ou por seu procurador, e sob as penas da lei. A medida
será igualmente aplicada para fins de prova em processo
penal.
- O projeto foi aprovado na outra Casa legislativa, adotada Emenda do ilustre Deputado Nilson Gibson, relator d?: m~téria na .douta Comissão de Constituição e Justiça._
A referida Emenda objetiva, simplesmente, excluir dos
efeitOs da lei nova, a Justiça Eleitoral.
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Diante do exposto e considerando, no mérito; que a

D - Garantia: vinculação de quotas do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM);
E - Destinação dos Recursos: implantação c:Le
sªrj~tas _e meios-fios.-.-.
--

proposição é de inegável utilidude social, bem como inexistem óbices quanto ao aspecto jurldico-constitucional,
nosso parecer é pela sua aprovação, acolhida a Emenda
acima mencionada.

3. O processo é acOJ_npanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n9 87, de 23 de abril de 1982, autorizadora da
operação;
b) Exposição de Motivos (EM n9 '173/82), do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o Cons_elho Monetária Nacional ao apreciar a proposta, manifestou-se
favoravelmente ao pleito, formulado conforme o ar_t. 29
da Res. n"' 93, de 1976, do Senado Federal;
c) parecer da diretoria do Banco Central do Brasilfavorável ao pleito;
d) parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável.
4. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco
Central do Brasil, destacamos os seguintes itens para a
análise da capacidade de pagamento da_ entidade:

Sala da Comissão, 29 dCjunh~-de-i983. -- Helvídio

Nunes. Presidente eventu<ll - Muri!o Badaró, RelatorAlfredo Campos - Hélio Gueiros - Passos Pôr_to__Amara/ Furlan - Odacir Soares- Martins Filho.
PARECERES Nos 668, 669 E 670, DE 1983
PARECER No 668, DE 1983
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~'
50, d~ 1983 (n~' 71/83- na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal,
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Mundo
Novo (MS) a elevar em Cr$ 108 ..118.851,47 (cento e
oito milhões, cento e dezoito mil, oitocentos e cin~
qüenta e um cruzeiros e quarenta e sete centavos) o
montante de sua dívida CQpsolidada interna.
Relator: Senador Lomanto Júnior

Dados relativos ao balanço de 1981.
(Valor:
. . . . . .. .. .. .. . .
- Receita Total ..
~ Operações de Crédito .
-Receita Líquida .
. ............. .
- lndice de Correção (maio 82) ..
- Receita Líquida Corrigida ..
4.1 -

O Senhor Presidente da Repúblíca encaminha ao
exame do Senado Federal (art. 42, itep1 VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a Prefeitura Muw
nicipal de Mundo Novo, Estado de Mato Grosso do Sul,
autorizada a elevar em CrS: 108.118.851,47 (c~nto e oito
milhões, cento e dezoito mil, oitocentos e cinqUenta e um
cruzeiros e quarenta e sete centavos) o montante de sua
dh:ida con.solidada interna, a fim d~ que possa con~rã.tar operação de crédito, jun~o à Caixa Econômica J:ederal,
esta na qualidade de gestora dos recursos dQ_Fundo de
Apoio ao DesenvolvímentP ~ _fAS, valor correspond~nte a 51.608,29 ORTN considerado o valor nominal
da ORTN de Cr$ 2.094,99 em agosto de 1982.
2. Cal'acterística _da operação:
"A- Valor: CrS: l08.ll8.851,47 (correspondenw
te a 51.608,29 ORTN à razão de Cr$ 2.094,9_9 em
AG0/82);
B- Prazos:
I - de carência: 2 anos,
2 - de amortização: 12 anos;
C - Encargos:
I - juros de 6% a.a., e
2 - correçào monetâria"d~ Q{)%_ do índic~ de variação das ORTN;

T

Limites

E
M
1-

11lll-

4.2- Limites Operaçionais (art. 29 da ~_es. _n"' 62/75).
·
(Valor:-Cr$ mil)
-M-ontante GlObal (iterri- I) , ....•.•• ::... 64.071,4
~ Cresçimen.to Real Anual (item 11)
18.306,1
- Dispêndio Anual Máximo (item III).... 13.729,6
- Responsabilidade por Títulos (item IV) . , .
4.3 - Posição da Dívida Consolidada Interna.
Em 31-5~82
(Val9r: Cr$ mil)
A - 1NTRAL1MITE . . .
1.214,6
B - EXTRAL1M1TE ..
C - OPERAÇÃO SOB EXAME
108.118,9
D - TOTAL GERAL . .
109.333,5
-5. Tendo em vista a orientaç~o desta Çomissão para
verificação da capacidade de pagamento do postulante,
levamos em conta a soma do endi_vidamen_to intra e extralimite. Teríamos a seguinte situação;

Dívida intra
Pos. 31-5-82

Operação
sob

Situação
posterior a
contratação.

Exam~

Montante Global
Crescimento reii1 anual
Dispêndio anual mâxirrio

1.214,6
,2.731,0

6. Considerando todo o endividamento da referida
entidade (intra + operação sob exame), seriam ultrapassados os tetas que lhe foram fixados pelos itens I, II e III
do art. 29 da Res. n? 62, de _1975.
7. .Trata-se, entretanto, de uma operação extrallmite
a que, por força das disiposições contidas no art. 2" da
Res. n9 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (itens I, II e III) fixados no art. 2'1 daRes. n 9 62, de 1975,
ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a
serem repassados provêm do F AS.
8. Além da caracterís_tica da operação_----:e_xtralimite
- a assunção do compromisso sob exame não deverá. a-

CrS mil)
80.418,0
- 9.176,9
7).241,1
1,2848
9L5J0,6

10S.I18,9
37.928,1
15.157,6

Limites do
artigo29
da Resolução

"' 62(15
09.333,5
35.197,1
15.157,6

64.0'71,4
18.306,1
13.729,6

carretar m~iores pressões na execução orçamentária dos
próximos exercícios, tendo em vista que o orçamento da
Prefeitura Municipal de Mundo Novo (MS), para o exerCício de_ 1982, previu a realização da receita de Cr$
241.000.000,00 (deduzidas as op. de crédito) e sua Mar~
gem de Poupança para o referido período orçamentário,
com o valor de Cr$ 73.937 AOO,OO, mostra-se bastante superior ao maiOr-dispêndio anual que a sua dívida consolidada interna apresentará (incluída a operação em exame), em 1985, totalizando a importância de Cr$
15.157.600,00,
9. Ante o exposto, vemos que a operação em exame,
já Computada no perfil da dívida interna de 1982 a 1991,
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não deverá acarretar no período, maiores pressões nas
respectivas ex:~:cuções orçamentárias.

10. Atendidas as exigêncías- contidas nas normas yigen_tes e no Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte;
PROJETO

DE RESOLUÇÃO No 86, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mundo Novo
(MS) a elevai:" em Cr$ 108.118.851,47 (cento e oito
milhões, cento e dezoito mil, oitocentos e cinqüenta e
um cruzeiros ~ quarenta e sete centavos) o montante
de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. -h É a Prefeitura Municipal de Mundo Novo,
Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 21' da
Resolução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida__
consolidada interna em Cr$ 108. I 18.851,47(cento e oito
milhões, cento e dezoito mil, oitocentos e cinqUenta e um
cruzeiros e quarenta e sete cent"avOs), correspondente 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 de
1982~ a fim de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor JUnto- à Caíxa Econômica Federal, na
qualidãde- de &estora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimen_to S9cial ~ F AS, Qestinada à implantação de sarjetas e meios-fios, naquele Município, obedecida as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo,
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de su_a
publicação,
Sala da Comis_sã_o, 28 de abril de 1983.- Severo Go..
mes, Presidente em Exercício- Lomanto Junior, Relator- Jorge Kalume- Josê Lins- Affonso Cu.margoFernando Henrique Cardoso.
~

PARECERES Nos 669 E 670, DE 1983

Projeto de Resoluçiio n<J 86, de 1983, da Comissão
de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal
de Mundo Novo (MS) a elevar em Cr$
108.118.851,47 (cento e oito milhões, cento e dezoito
mil, oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros e quarenta
e SI? te Ceriflivos j o montante de sua divida consolidada
interna".
PARECER No 669, DF; 1983~
Da ComlSsiio de Constitulçio e JUStiça
Relator: Senador José lgnácio
De autoria da Comissão de Econotnia, o projeto de resolução em exame autoriza a Prefeitura Municipal de
Mundo Novo, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n~' 93, de 11 de outubro d_e
1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$ 108.118.851.47
(cento e oito milhões, cento e dezoito mil, oitocentos e
cinqUenta e um cruzeiros e quarenta e sete centavos) cor~ __
respondente a 51.608,29 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de CrS: 2.094,99 (dois mil, noventa e
quatro cruzeiros e noventa e nove centavos), vigente em
agosto de 1982, o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar uma operação de crédito de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade gestora _do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de sarjetas e meio- fios naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no resp_ectivo processo.
2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 29 da
Resolução n9 93, de 1976- alterou a Resolução n' 62,
de 1975- pois os recUrsos serão provenientes do Fundo
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de Apoio ao Des_envolvimento Sociiil, e, dessa forma,
considerada extralimite.

3. Anexo ao processado, encontram~se:
a) Lei MuniciPill n~' 87, de 23 de abril de 1982, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n~> 273/82), do Senhor
Ministro di- Estado da Fazenda, encaminhando o pleito
ao Senhor Presidente da República, favorável;
c) Parecer do Conselho Monetário Nacional, favorâ-:.
vel·

cÍ)

Parecer da Diretoriã. do Banco Central do Brasil

pelo encaminhamento ao Conselho M01ietârio Nacional
e, posteriormente, à Presidência da República e ao Sena-

do Federal.
4. Hã a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto
no art. 42, item VI, da Constituição; atendeu as normas
legais (Resoluções n9s 62, de 1975 e 93; de 1976), e, ain~
da, o estabelecido no Re,&imento Interno (art. 106, item
ll).
5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal
tramitação do projeto, uma vez que constitucional e jurí~
dica.
Sala da Comissão, 22 -de junho de _19-83.- Murilo Badar6, Presidente. - José lgnácio, Relator - Helvídio
Nunes - Martins Filho - Fernando Henrique Cardoso
- Guilherme Palmeira - Marcondes Gadelha - Hélio
Gueiros - José Fragelli.
PARECER No 670, DE 1983
Da Coõlissão de Municípios

Relator: Senador Carlo_s_ Lyra
Como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n'i'
50, de 1983, do Senhor Presidente da República, a Co~
missão de Economia cipreSerifã pro]C:to de risolução que
autoriZa a Prefeitura Municipal de Mundo Novo, Esta~
do de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da Re~
solução n'i' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal a elevar em CrS 108. I 18.851,47 (cento e oito milhões, cento e dezoito mil, oitocentoS e cinqaenta e um
cruzeiros e quarenta e sete c_entavos) correspondente a
51.608,29 ORTN, 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 de
1982, o montante de sua dívida consolidada interna, a
fim de contratar operação de crédito de igual valor,jun19 à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social F AS, destinada à implantação de sarjetas e meios-fios
naquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
2. Na foi'ina do art. 2Y, ifem-IV~ da Resolução n'i' 132,
de 1979, ·a matéria vem ã.o eXame desta Comissão.
3. A assunção dos compromissos decorrentes da operação sob exame não deverá acarretar à Prefeitura
maiores pressões na execução orçamentária dos próxi~
mos exercícios, pelas seguin"tes razôes:
a) o orçamento da Prefeitura (1982) previu receita d~
CrS 241.000.000,00 (deduziá3.s as oPerações de crêdito);b) sua margem de poupança real é de CrS
73.937.400,00, para 1983 (orçamento);
c) esta margem de poupança mostra-se bastante superior ao maior dispêndio anual que ioda a dívida consolidada interna apresentarâ em 1985, Consíd-eiad0-0 perío~
do de anâlise entre 1982-1991, sendo que o dispêndio
máximo esta previsto em CrS 15.157.600,00.
4. A proposição mereceu da Comissão de Constituição e Justiça o encaminhamento favorável, no que diz
respeito aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

DlÃRIO ])Oj::Õ)'IGRESSO NACIONAL (Seçiio II) .

5. Pelas razões expostas acima, opinamos no sentido
da aprovação do presente projeto de resolução.
_Sala da Comjssão, 29 de junho de 1983. -Passos Pôrto, Presidente- Carlos Lyra, Relator - Jutahy Magalhães - Gaivão Modesto - Alfredo CamPoS - Benedito
Ferreira -Jorge Kalume- Eneas Faria- Nelson Carneiro.
PARECERES N<>s 671, 672 E 673, DE 1983
PARECER N' 671, DE 1983

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'i'
143, de 1982 (n'i' 275/82- na origem) submetendo ao
exame do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Iguatemi (MS), a
elevar eln CrS 132.784.000,00 (cento e trinta e dois
milhões, setecentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) o
mõnfante de sua dívida conSolidada interna.
--ReratOi: Senador Benedito Canellas
Conforme -disposto no art. 42, item VI, da Constituição o Senhor Presidente da República encaminha ao
exame do Senado Federal a Exposição de Motivos n'i'
123, de 1982, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
relacionada _com o pleito_ da PrefeitUra MuniciPal de 1guatemi (MS), no sentido de obter a necessária autori~
zação para que .aquela Prefeitura possa elevar em Cr$
132.784.000,00 (cento e trinta e dois milhões, setecentos e
oitenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua díVida
consolidada interna.
~. As condições básicas da operação como: valor,
prazos, encargos, garantia e destinação dos recursos estão relacionados no processo (parecer do Banco Central
do Brasil, folha n"' 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 pleieante no exercício anterior, corrigida afê a época dÕ exàm~ p~or parte-do
Banco Central do Brasil.
4. AsSim-, em flirição desta receita corrigida, são fixados os limites ·segriírites (Res. ~2/75):
I) montante global (70% da receita líquida corrigida);
II) 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
líquida c_orrigída).
5. Posteriormente, com a edição da Res. n'i' 93, de
- 1976, também do Senado Federal, foi criada a figura da
dívida extralimite, ou seja, recursos oriundos do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social---:- FAS- administrado pela Calxa Econômica Federal; do Banco Nacional da Habitação para vários Programas, e dO FDÜ;
- Fundo de Desenvolvimento Urbano, administrado,
entre outros, pelo Banco do Brasil, e peiC? Banco da Amazônia--S".A., todos para serem aplicados nos Municípios e Estados.
6. Assim, os recursos oriundos destas fontes não se~
riam considerados para efeito dos parâmetros (itens I, II,
III e IV). Esta Resolução n'i' 93, de 1976, é, assim, norma
que está sendo obedecida integralmente em todos os proceSsoS relativos operações internas.
7. Não obstante a Res. n'i' 93, de 1976 considerar alguns tipos de recursos como extralimites, a Comissão de
_Economia, há 4 anos, resolveu solicitar ao Bãnco Cen- trai do Brasil, em todas as operações com a dívida extra-
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limite, os segllirites elementos e informaÇõeS para anâlise
de pedidos da espécie:
a) posição da dívida intralimíte;
b) posição da dívida extralii!J,ite;
c) posição da dívida após a operação em exanie, seja
esta intra ou extralimite;
d) situação dos parâmetros (montante global, crescimento real anual e dispêndio anual máximo), face a Res.
n'i' 62, de 1975 (dividi intralíriüte);
e) situação dos referidos parâmetros citados no ítem
anterior, computada a dívida extralimite existf:nü~;
j) situação dos parâmetros após a operação em exa~
me, seja ela iritra ou extralimite;
g) dados relativos ao balanço do exercício anterior,
onde a receita é corrigida até a épocádo exame do pleito;
h) limites operacionais, onde são fixados:
hl - Montante global (70% da receita líquida corrigida)
h2 - Crescimento real anal (20% da receita líquida
corrigida);
h3 - Dispêndio anual máximo ( 15% da receita corrigida);
h4 - Responsabilidade por títulos (50% da receita
líquida corrigida).
i) cronograma de dispêndios relativos à dívida consolidada interna -_onde são apresentados os dispêndio
anuais com todas as parcelas da dívida (intra + extralimit~-+ -Operações em tramitação no Senado Federal+ operação em exame);
j) dados_ relativos ao orçamento do pleiteante para o
exercício em que está sendo examinado o pedido, onde
são apresentados todos os encargos, despesas, investimentos obrigatórios, previsão para amortizaçã-o da dívida externa;
k) margem de poupança real,, calculada em função da
receita líquida e do total rl:as despesas certas e inadiáveis
da entidade.
8. Coni_ a anâlise efetivada levando-se em conta 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 e Sob exame) no .período
dos próximos lO anOs, d~idin..do·-se so.br~ a-Possibilidade
dii operação.
9.~ A Comissão de Economia possui, assim, todos os
elementos necessários paiã. decidir se a operação irá ou
não causar pressões na execução orÇamentária dos futu-ros exercícios (lO anos).
10. Alêm dos documentos referidos, constam do
pr_oc_e_ssado:
a) Mensagem do Senhor Presidente da República;
b) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda;
c) parecer do Conselho Monetário;
d) parecer da diretoria do Banco Central do Brasil,
ouvida a_ Secretaria df: Planejã.rriento 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) aü~o'rízação legisfatiVa municipal ou estadual para
a operação.
II. Com referência ao pedido constante na Mensagem n'i' 143, de 1982, verifica~se que todas as exigências
constantes do nosso voto foram atendidas, havendo, inclusive, margem de poupança real (CrS 97.240.400;00)conforme o mapa III, anexo, bastante superior ao maior
dispêndio (Cr$ 1·8.290.800,00) que a sua dívida consolidada interna apresentará em 1986.
12. Ante o exposto, achamos que a Prefeitura MuniGipal de Iguatemi (MS) possui condições para realizar a
operação em exame, e a Comissão de Economia suficien-
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temente informada para autorizar o presente pleito, na
forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N• 87, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de lguatemi
{MS) a elevar em CrS 132.784.000,00 (cento e trinta
e dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mU cru~
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

O Senãd_o Federal (~!ve.;

Art. li' :t: a Prefeitura M~nicipal de Iguatemi, EstaM
do de Mato Grosso do Sul, n'os termos do art. 2~> da Resolução n'i' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Crll32.784.000,00 (cento e
trinta e dois milhões, setecentos e oitenta _e quãtro mil
cruzeiros) o montante de sua dEvida consolidada interna,
a fim de que possa contratar uma Operação de crêdito 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
galerias pluviais, guias e sarjetas, naquele Município", obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em_ vigor na data de__sua
publicação.
Sala da Comissão, 18 de maio _d_e 1983.- ~v~ro_Go
mes, Presidente eventual - Benedito Canellas, Relator
- José Fragelli, vencido, com voto em separado Marcondes GadEllh3 - Affonso Camargo, vencido - Benedito Ferreira - Gabriel Hermes - João Cutelo.

VOTO EM SEPARADO, VENCIDOJW SENADOR JOSE FRAGELLl
Na forma do artigo 42, iterri VI, da Constituição, o Senhor Presidente da República encaminha ao exame do
Senado Federal a Exposição de Motivos nY 123 de 198),
do Senhor MiníStro de Estado da Fazenda, relacionada
com o pleito da Prefeitura Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Gros:;o do Sul, no sentido de obter a necessária autorização para ~levar em Cr$ 132.784.000,00_
(cento e trinta e dois_ milhões, setecentos e oitenta e quatro míl cruzeiros)~ o montante de sua divida consolidada
interna, a fim de confratar empréstimo junto à Caix·a Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Furido de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinado à implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas, naquele Município.
2. As condições básicas da operação sRo as seguintes:
"A- Valor: CrS 132.784.000,00;

B- Prazos:
de carência: 3 anos,
2 - de amortização~ 12 anos;
C - Encargos:
1 -juros de Q% a.a.,e
2 - correção monetária de 60% do índice de variação das ORTN;
D ....... Garantia: vinculação de parcelas do Imposto sobre a ClrGU1a.ção de Mercadorias - ICM;
E- Destinação dos Recursos: implantação de
galerias pluviais, guias e sarjetas."
l -

3. No processo encontram-se os seguintes documentos e referências p:i'incipais: -a) Lei Municipal nY t48,'de 20 de agosto de 198l,.autorizadora da aplicação;
b) Exposição de Motivos (EM n9 123/82) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República comunicando que o Conselho Monetãrio Nacional ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme o art, 2Y da
Res. n9 93, de 1976, do Senado Federal; e
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c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários
pelo deferimento do pedido.
4, 1:: a seguinte a posição da dívida consolidada interna da entidade em 28-2-82
A -INTRALlMITE
13.146,4 mil
B- EXTRAL!MlTE
C-OPERAÇAO SOOB EXAME~ 132.784,0 mil
D- TOTAL GERAL (A+B+C) ~ 145.930,4 mil
5. O parecer do Banco Central do Brasil (voto do
Conselheiro Claudio Haddad) registra quf;:. "todo o endividamento da Prefeitura Municipal de Iguatemi (MS) ulfiapassa Os tetas que lhe foram fixados pelos itens I, II e
"""~TI -do art. ~9-da Res. n9 62; de 1975, dO Senado Federal",
- "Mãs conclui' favoravelmente- ao empréstimo--porquf:_ ..o
·õtçamentO da Prefeitura Municipal de Iguatemi (MS),
Para o ano em curso, prevê a realfzação de receita de CrS
2J2.4Q8,Q_ mil, (d~uzidas as operações de crédito) e sua
margeffi de pOupança real (CrS 97.240,•f'mi1) mostra-se
bastante superior ao maior dispêndio (CrS 18.290,8 mil)
que a sua dívida consolidada interna apresentará após a
realização da operação pretendida".
6. Por outro lado, o referido documento apresenta
uma anâlise de forma invertida para efeitO-de raciocínio,
pois, iniciálmei1te, fai referêrlCHca um emprêStimo extra---li!T\itç, "a qUe, pór força das disposições c_onttdas no art,
19 da ResolUção n9-93f76, do Senado Federal, não se a~
pliCam os limites fixados pelo art. 2Y da Resolução nY
62(75, parcialmente modificado pelo artigo 19 da citada
Resolução n9 93/16, haja v·ista que os recu-fsoS a serem
repassados provêm do mencionado Fundo de Apoio ao
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
cortSiderada com um todo, concluir qu<;. "seriam ultrapassados os tetos que foram fixados pelos itens I, II e III
do artigo 29 da mencionada Resolução n9 62/75'',
7. Ora~ se a operação é extralimite, ela não deveria afetar os -citados parâmetros {art, 29, Itens I, II, Ule IV da
Res: n<i 62175, modificad~ pelaRes. -n9 93/76). Por outro
lado, não deveria ser consid,erado para qualquer finaliàãde õ Orçaménio do ano em çur~o- 19_82 -,e sim, o
do anterior ao pleito- 1981.
·
_ 8. Ademais, em função do Mapa de Apuração da
Margem de Poupança Real (Mapá iii), verifica-se _que
deduzidas da receita total prevista, todas as parcelas de
compmmissos. (operações de crédito, despesas de custeio, encargos da dívida interna; inclusive previsão deju.
ros) e acrescidas as demais receitas provenientes da_ União (cotas - parte diversas) resulta uma margem de
poupança real de CrS 97.240,4 mil, pouco inferior a-o emprêstimo pretendido.
9. Pelas razões expostas e teildo ern vista que a solici~
tação não satisfaz às exigências expressas da lei, vemos
que o pedido improcede e o nosso parecer ê contrário ao
pleito ein exame.
Sala das Comissões, 18 de maio de l9a3.- José Fragelli.
PARECERES N•s 672 E 673, DE 1983
Sobre o Projeto de Resolução nl' 87, de 1983, da
Comissão de Economia que "autoriza a Prefeitura
Municipal de lguatemi (MS) a elevar em Cr$
132.784.000,00 (cento e trinta e dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 672, DE 1983
Da Comissio de Constituição e Justiça
Relator: Senador Benedito Canellas.
Apresentado pela Comissão de Economia, o projeto
de resolução em exame autoriza a Prefeitura Municipal

de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos
do art. 29 da Resolução nq 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, a elevar em CrS l32.784. ooÕ,OO (cen~ _
to e trinta e dois milhões, setecentos_ e oitenta e quatro
mil.cruz.eir.os) o montante de sua dívida consolida inter·
na,_ a fim de contratar uma operação de crédito junto a
Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinada a financiar a implantação de galerias pluviais,
guias e sarjetas, naquele Municfpio.
_ 2. Enquadra-se a operação do disposto no art. 2Y da
Resolução n9 93, de 1976 (alterou a Resolução n9 62, de
1975), pois, os recursos serão provenientes do FAS, e,
dessa forma, considerada extralimite.

3. Anexo ao processado, encontram-se:
a) Lei Municipal n9 148, de 20 de agosto de 1982, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM nY 123/82) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o pleito
ao Senhor Presidente da República;

c) parecer do Conselho Monetário Nacional! favorãvel;
d) parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil,
pelo encaminhamento ao Conselho Monetário Nacional
e, posteriormente, à Presidência da República e ao Senado Federal.
4, Hâ a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto
no art. 42, item VI, da Constituição; atendeu as normas
legais (Resoluções p9s 62, de 1975 e 93, de 1976), e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item
11).

5, Ante o exposto, opinamos no sentido da normal
tramitação da matéria uma vez que constitucional e jurf·
dica.
Sala da Comissão, 15 de junho, de t 983.- Murilo Badarô, Presidente -lJeõedlto Canellas, Relator- Carlos
Chiarelli - José lgnácio - Pedro Simon - Gullhefme
Palineira - Passos Pôrto - Severo Gomes - Martins
FiÍ{\0.
PARECER N• 673, DE 1983
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Carlos Lyra
A Comissão de Economia, como conclusão de seu pa·
recer sobre a Mens:agem n' 143, de I 982 do Senhor Presidente da República, apresentou projeto de resolução que
auloriza a Prefeitura Municipal de Iguatemi, Estado de
Maio Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução
n9 93, de ll de outJlbro de 1976, do Senado Federal, a elevar em CrS 132.784.000,00 (cento e trinta e dois milhões,_setecentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) o montan_te de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar qperação de crédito de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinada_ a fin_anciar a implantação de galerias pluviais,
guias e sarjetas naquele Município, obedecidas as con·
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
2. Na forma do art. 29, item J,V, da Resolução nq 132,
de 1979, do Senado Federal, as proposições que envolvam operações de _crédito internas e externas, de qualquer na.tureza, em que um ou mais municípios sejam parte interessada, deverão merecer estudo e parecer desta
·Comissão.
3, Trata-se de operação extralimite e o Município em
função do orçamento de 1982, ·apresenta margem de
poupança real suficiente para arcar com a autorização
da operação em exame adicionada com a dívida interna
(intra + extralimite) existente.
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4.

Pelas ratões expostas, somos pela aprovação do

projeto de resolução de autoria d.a Comissão de Econo-

mia, ora sob nosso exame.
Sala da Comissão, 29 de junho de 1983.- Pa.!isos Pôr-

to, Presidente.,.- CarJos Lyra, Relator.,- Jutahy Magalhães - Gaivão Modesto - Alfredo Campos - Benedito
Ferreira -Jorge Kalume- Eneas Faria - Nelson Carneiro.
PARECERES N•s 674, 675 E 676, DE 198.3
PARECER N• 674, DE 1983
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9
182, de 1982 (N'>' 356/82, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Ser.ado Federal, proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Arapoema (GO) 8 cOrltratar
operação de crédito no valor de Cr$ 8.685.149,40 (oito milhões, seiscentos e oitenta e cinco mJJ, cento e
quarenta e nove cruzeiros e quarenta centavos).
Relator: Senador Benedito Ferreira
Com a Mensagem n9 182/82, o Senhor Presidente da
Repúbfica--sUbm"ete à ddiberação do Senado ·Federal
pleito da Prefeitura Municipal de A~apoema (0_0) quf:objetiva contratar, junto f Cll.íú Econô-mica Federal,
mediante a utilização de recursos financeiros do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento So_ciál- FAS, a seguinte"·
operação de crédito:
Características da operação:
A - Valor: Cr$ 8.685.149,40 (correspondente a
4.636,11 ORTN, à razão de Cr$ 1.873,37, em
junj82;
B-Prazos:
I - de carên.cia: 3 anos,
2- de amortização: 12 anos;
C- Encargos:
I - juros: 6% a.a, cobrados trimestralmente,
2 - correção monetária de 40% do índice de variação das O R TN, calculada no último dia de cada
trimestre civil e capitalizada durante todo o período
de vigência do contrato;
D- Garantia: vinculação de parcelas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM);
E- Destinação dos recursos: construção de galerias pluviais, meios-fiOs e urrlã lã.va:nOerhl públiCa-.··
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedido por julgá-lo técnico e financeiramente viãvel, não havendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orçamentária -dOS próximos exercícios.
De outra parte, os _empreendimentos a serem financiados pela operação de crêdito objeto da autorização se en~
quadram nas diretrizes e_ normas da legislação que disciplina a matéria e servirão para equacionar problemas da
erosão urbana, bem como propiciar aos moradores daquela cidade a utilização de moderna lavanderia.
Assim, conduímos pelo acolhimento da mensagem
nos termos do seguinte:

Q)ÂRIQ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IIL _

Cr$ 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 considerada o
vaiõf" norilfnal d:i oRTN de Crs 1.873,37, vigente emju-:.
nho d6. 1982, a fim âe que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Económica Federal,
mediante a utilização de recursos financeiros do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Sociai-FAS, destinado
à construção de galerias pluviais, meios-fios e uma la~
vanderia pób!ica, 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.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1982.- Luiz
Cavalcarite, Presidente em exercício- Benedito Ferreira, Relator. -Bernardino Viana- Lenoir Vargas- José Lins - Lomanto Júnior.

PARECERES N•s 675 E 676, DE 1983
Sobre o Projeto de Resolução n9 88, de 1983, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Arapoema (GO) a elevar ent Cr$
8.685.149,40 (oito milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil cento e quarenta e nove cruzeiros e quarenta
centPJos) o montante de sua dívida consolidada interna".

PARECER N• 675, DE 198.3

Terça-feira 2

2997

de galerias pluviais, me_icis-fios e uma lavanderia pública
naquele município,
A proposição mereceu a acolhida da Comissão 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 Casa, visto que a oPeração de crédito a ser autorizada ense~
jará reais benefícios à pOpulação do município em questão.
Sala da Comissão, 29 dejlulho de 1983.- Passos Pôrto, Presidente- Benedito Ferreira, Relator. - Jutahy
Magalhães- Gaivão Modesto- Carlos Lyra- Alfredo
CampOs- Jorge Kalume- Eneas Faria- Nelson Carm:iro.

PARECERES N•s 677, 678 E 679, DE 1983
PARECER N• 677, DE 1983
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9
179, de 1982 (n<? 355/82, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprova<;ào do Senado Federal proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Taguatinga (GO), a contratar opera<;ão de crédito no valor de Cr$ 7.754.525,57
(sete milhões, setecentos e cinqüenta e quatro mil,
quinhentOs e t'inte e cinco cruzeiros e clnqüenta e sete
centa,·os ).

Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Raimundo Parente
O pteKente Projeto de Resolução, da Comissão de Economfa do Senado -Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n9182j82, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Arapoema (Go) a contratar empréstimo no valor Cr$
8.685.!49,40 (oito milhões,-SelsceO.toS e oitenta e cinco
mil, cento e quarenta e (l.ave cruzeiros _e quarenta centavos), destinado a fi_nançiar a construção de galerias pluviais, meios-fios e uma Iavanderiã pública, naciuele município.
O pedido foi forinulado nos termos do preceituado no
art. 29 da- ReSolução n9 93, de 1976, ~o _Senado Federal,
implicando, por con~_eguint~, a não observ~cia doS Hmi- tes fixados no artigo 29
ResOluÇão núm-Crô 62, de
1975, também do Senado FederaL
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con~
so"ante ãs prescfições·-legais regimentais aplicáveis à~
p"éCJe;""fiic!ieceiú:lO, por iSSo~ o n_Õsso enéaminhamento fa~
VóráVeJ. no que tange aos aspectos de _constituciqnalidad_e,_jurigjddad_e e_t~cnica legislativa.

aa

e

Sala das Comissões, 24 de novembro _de 1982.- Aloysio Chues, Presidente- Raimundo Parente, Relator Aderbal Jurema - Dulce Braga -José Fragelli - Ber:nardino Viana - Leite Chaves -- Affonso Camargo Almir Pinto.

Relator: Senador Benedito Ferreira

Co~ a- Me~sagem n9 l79/8~.o Senl)or Presidente da
República submete à deliberação do Senado_ Feáci:ial
pleito da Prefeitura Municipal deTaguatinga (GO), que
objetiva contratar, junto à Caixa Econômica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoi9 ao
Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de
crédito:

- Características da opera<;ào:
· A - Valor: Cr$ 7.754.525,57_ (correspondente a
4.367,0 ORTN, à razão de Cr$ 1.775,71, em
maio/82);
8-Pn_tzos:
l - de carência: l ano,
2- de a-mortização: lO anos;
C - Encargos:
1 -juros de 6% a.a; e
2 - correÇào monetária de 40% do índice de variação das ORTN;
-

D- Garantia: vinculação de quotas do Fundo
de Participação dos Municípios- FPM.
E- Destinação dos recursos: implantação de

meios-fios, sarjetas e galerias de águas pluviais.

PROJETO DE RESOLUÇÃON• 88, DE 19Sr
Autoriza a Prefeitura Municipal de Arapoema
(GO) a elevar em 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 Interna.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 ta Prefeitura Municipal de Arapãerria;-Estado de Goiás, nos termos do árt. 29da-Resolução n9 93, de
I I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar o montante de sua divida -coiiSOHdada interna em

PARECER N• 676, de 1983
Da COmissão de Municípios
Relator: Senador Benedito Ferreira
A matéria, sob a nossa apreciação, objetiva autorizar
a Prefeitura Iyl_unicipal de Arapoema (Go), nos termos
do que estabelece o arL 29 da Resolução n9 93, de 1976,
do Senado Federal, a cçntratar operação de crédito no
valor de Cr.S 8.685.149,40 (oito milhões, seiscentos e oitenta e cinco rnii, cento e quarenta e nove cruzeiros e
qllã.renta centavos) destinada a financiar a construção_

O Conselho Monetãrio Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedido por julgá-lo técnico e finimceii-amente viável, não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos
exercícios.

De outra parte, o empreendimento, a ser financiado
pela operação de crédito objeto da auto!'izaçã:o, se enquadra nas diretrizes ·e nõrrrias -da legíslação que disciplina a matêria e- servirá para solucionar os problemas
oriundos da erosão de inúmeros terrenos urbanos naq ueIe ffiim1Cípio ioiano.
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Assim; cOncluímos pelo acolhimento da mensagem
nos termos do seguinte;

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 89, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Taguatinga
(GO) a elevar em CrS 7.754.525,57 (sete milhões, setecentos e cinqüenta e quatro rilil, quinhentos e vinte e
cinco cruzeiros e cinqÜenta e sete centavos) o inontan~
te de sua dívida consolidada Interna.

O Se.nado Federal .resa:l~e;:
Art. 19 b a Prefeitura Municip3.1 de Taguatinga, Estado d~ Goiás, nos tetmos do art. 2"' da Resolução n'i' 93,
de 11 de ou.lubro de 1976, do Senado Federal, autorizada

a elevar o montante de

su~

.dJvída consol.idada

em Cr$ 7.754.525,57 (sete milhões, setecentos

in~rn(l

ecinqUen-

ta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco cruzeiros e
cinqilenta e sete c~ntaVõS), cOrrespondentes a 4.367,0
ORTN, considerado o v_alor nominal da ORTN de Cr$
1.775,71, vigente em maio de 1982, a fim de que possa
contrataf um empréstiffiõ- de igual valor, junto à Caixa
Econômica Federal, mediante a utilização de rec_ursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - fAS,
destinado à implantaçãQd_~_m~ios-fios, sarjétas e galerias
de águas pluviais, no Município, Obe_dCC1das as condições admit.id<.!S pelo Banco Ce.ntral do Brasil, __ no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na ôata de s.ua
publicação.
Sala das Comissões, IS de setembro de 1982.- U,.jz
Cavalcante, Presidente em exercício - Benedito Ferreira. Relator- Bernardino VIana- Lenoir Vargas-José- Lins - Lomanto Júnior.

PARECERES N's 678 e 679, DE 1983
Sobre o Projeto de Resolução n9 89, de 1983, da
Comiss.ão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Taguatinga (GO) a elevar em Cr$
7.754.525,57 (sete milhões, setecentos e clnqüenta e
quatro mil, quinhentos e vinte e cinco cruzeiros e cinqüenta e sete centavos) o montante de sua dívida con·
solidada interna''.

PARECER N• 678, DE 1983
Da Comissão de Constituição e- Justiça
Relator: Senador Raimundo Pa,rente
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como c_onclusão de seu
Parecer sobre _a Me_ns_a,gem n"' 179/82, do Senhor Presidente da República; áutoiíza: ã Prefeitura Municipal de
Taguatinga (GO) a co"ntrafar empréstimo no valor de
CrS 7.754.52~,57 (sete milhões, setecentos e cinqUenta e
quatro mil, quinhentos e vinte e cinco cruzeiros e cinqUenta e s'ete.centavos), destinado a financiar a implantação de meios-fiOs, sarjetas e galetias de âguas pluviais,
naquele munidpio.
.
O pedido foi formulado nos temias do preceituado no
artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Feperal, implicando, por conseguinte, a não obsevãncia dos
limites fh2dos no artigo 29 da Resolução n9 62, Qe 1975,
também do Senado Federal.
Assim, verifica-se que a próposiÇão foi elaborada consoante as prescrições legais e r_egimentais aplicãveis à esp&:ie, mCrece.ndo, 'por isso, o nosSo encaminhamento favorável, no.que tange aos aspectos de constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 1982.- Aloy-sio Chaves, ~residente . .....,... Raimundo Parente, Relator.Aderbal Jurema- Dulce Braga- José Fragelli- Bernardino Viana - Leite Chaves - Affonso Camargo -Almir Pinto.
PARECER N• 679, DE 1983
Da Corilissão de Municípios
Relator: Senador Benedito Ferreira
A m-atéria sob a nossa _apreciaç_ão objetiva autorizar a
Prefeitura Municipal de TaguatiD.ga (ÚO), 'nos termos-do que estabelece o art. 29-da Resolução n\> 93, de 1976,
do Senado Federal, a contratar operação de crédito no
valor de CrS 7.754.525,57 (sete m11hões, setecentos e cinqüênta e quatro mil,_ quinhentos e Vinte e cinCo cruzéiros
e_ cinqilênta e sete centavos) destinada a finãndar a 'iffiplantaçãq demeios-fj.os, sarjetas egal_e~ias de águas pluviai;, naQuele município.
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de
Constituição -e- JuStiça, que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos a_spectos que competem a este Órgão TécnicO eXaminar, ent~o4~tnos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela ComissãO de Economjá da Ca~~ visto _que a operação de crédito a ser autorizada propiciará reais beneficias para o município em tela.
Sala da Comissão, 29 de junho de 1983.- Passos Pôrto, Presidente. - Benedito Ferreira, Relator - Jutahy
Magalhães --Gaivão Modesto- Carlos Lyra- Alfredo
Campos - Jorge Kalume- Eneas Faria- Nelson Carneiro.

PARECERES NOs 680, 681 E 682, DE 1983
PARECER N• 680, DE 1983
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem tt9
145, de 1982 (n"' 277/82- na origem), submetendo ao
exame do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a Prereitura Municipal de Jateí (MS), a elevarem 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.
Relator: Senador Benedito Canellas
Conforme_ disposto no art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente da República encaminha ao
exame do Senado FePeral a_ Exposição de __Motivos Il'
118/82, do Senhor Ministro de Estado da Fa~enc!a, r~la~
cionaçl.a com o pleito da Prefeitura Municipal de Jateí
(MS) no sentido de ob~er a neçessãria autorização para
que possa elevar em Cr$ 22.829.700,00 (vinte e doiS: ~i
lhões, oitocentos e vinte e nove mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
2. As condições básicas da operação como: valor,
prazos, enC8.i-gos, garaD.tia e destinãção dos recursos; estão relacionados no processo (parecer do Banco Central
do Brasil, folha n9 OS).
- - :L . Cumpre êsclarecer que aRes. 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 exercício anterior, corrigida até 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 liquida corrigida);
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II) crescimento real anual (20% da receita líquida
corrigida);
III) dispêndio anual máximo (15% da receita líquida corrigida); e,
IV) respmlsabiÜdáde por título (50% da receita
líquida corrigida).
5. Posteriormente, com a edição da Res. n9 9~, de
1976, também do Senado Federal, foi criada a figura da
divida extr.tzlimite, ou seja, recursos oriundos do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, administrado pela Caixa· Econômica FeP.eral; do Banco. Nacio~
nal da Habitação para vários programas, e do FPU;Fundo de Desenvolvimento Urbano, administrado, entre outro~. pelo Banco do Brasil, e pelo Banco da Amazônia S.A, todos para serem aplicados pelos governos
municipais e estaduais.
- 6. Os recursos oriundos destas fontes não seriam
considerados para efeito dos parâmetros (itens I, II, III e
IV). Esta Resolução n' 93, de 1976, é, assim, norma que
está sendo obedecida integralmente em todos os pmcessos relativos a operações internas.
7. Não obstante a Res. n9 93, de 1976, considerar alguns tipos de recursos como extralimites, a co-missão de
Economia, há 4 anos, resolveu solicitar ao Banco Central do Brasil, em todas as operações com dCvida extra li-·
mite, os s~;;guint(;s elementos e informações para análise
de- pedidos da espéde:
a) posição dá dívida intralimite;
.
b) posição da dívida extralimite;
e) posição da dívida após a operação em exame, seja
esta intra ou extralimite;
d) situação d.os 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 completada a divída extralimite existente;
f} situáçãõ dos parâmetros após a operação em exame, seja ela intra ou e_xt_ralimite;
g) dados relativos ao balanço do exercício anterior,
onde a receita é corrigida até a época do exame do pleito;
h) limites operacionais, onde são fixados:
h 1 - Montante global (70% da receita liquida corrigida);
h2 - Crescimento real anual (20% da receita liquida
corrigida):
h3- Dispêndio anual máximo (IS% da receita líquida
corrigida);
h4 --Responsabilidade por títulos (50% da receita
líquida corrigida).

i) cronogfama de dispêndios relativos à dívida consolidada interna - onde são apresentados os dispêndios
anuais com todas as parcelas da dívida (intralimite + ex.tralimite + operações em tramitação no Senado FeP.eral
+ operação em exame);
j) dados relativos ao orçamento do pleiteante para o
ex~cíciO em que está sendo examinado o pedido, onde
são. apresentados-todoS os encargos, despesas, investimentos obrigatórios, previsão para amortização da dívida e!'terna; e,
k)_ m_argem de poupança real, calculada em função da
receita líquida e do total das despesas certas e inadiáveis
da.entidade.
8. Com a anãlise efetivada levando-se em conta tod-os Os elemeniõs acíma citados, é calculada a capacidade
.e fndividamento e de pagamento do tomador. Para tanto,
c~para-se a margem de poupança real que representa o
sa1Cío previsto para novos investimentos com o dispêndio
anual máximo gerado por toda a dívida existente (inclusive operações em tramitação e sob exame) no perfodo
çlos próximos 10 anos, decidindo-se sobre a possibilidade
da operação.
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A Comissão de Economia, assim, possui todos os

elementos necessários para decidir se a operação irá ou

não causar pressões na execução orçamentária dos futuros exercícios (10 anos).
10. Além dos documentos referidos, constam no
processado:
a) mensagem do Senhor Presidente da República;
b) exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda;
c) parecer do Conselho Monetário;
d) parecer da diretoria do BanC_Q_ Central do Br2.sil,
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 municipal ou estadual para
a operação.
11. Com referência ao pedido constante na Mensa~
gem n"' 145, _de 1982, verific_~s~ que todas as exigênci~s
constantes do nosso voto foram atendidas, havendo, inclusive, margem de poupanta real (Cri27.257.000,00Y=
conforme o mapa UI, anexo, bastante superior ao maíõr
dispêndio (Crl4.949.500,00) que a sua dívida consolida~
da interna apresentará em 1985.
12. Ante o exposto, achamos que a Prefeitura Muni~
cipal de Jateí (MS) possui condiçõeS para realizar a operação em exame, e a Comissão de Economia, suficientemente informada para autorizar o presente pleito, na
forma do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 90, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jateí (MS), a
elevar cm Cr$ 22.829.700,00 (vinte e dois milhões, oi·
tocentos e vinte c nove mil e setecentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.

VOTO EM SEPARADO, VENODO, DO SENADOR JOSE FRAGELLl
Nos termos do art. 42, item VI, d-a Constituição, o Senhor Presidente da República propõe ao Senª~o Federal, seja autorizada a Prefeitura Municipal de Jate((MS)
a elevar em CrS 22.829.700,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e vinte nove mil setecentos_cruzeiros) o montan·
te de sua dívida consolidada interna, mediante contrato
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, .destinada ao financiamentO- de construção de
galeriaS de águas pluviais, guiaS e meios-fios naquele_
Município.

e

··Cilrãcterís1:icas da operação:
A - l/a1or: Cr$ 22.829.700,00;
B- Prazos:

J - de carência: 02 anos,
2- de amortização: 06 anos;
C - Encargos:
1 -juros de 6% a.a., e

-2- correçào monetária de 40% do
índice de variação das O R TN s;
D --Garantia: vinculação rle parcelas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias- ICM;
E-- D-estinação do~ -Recursos: co~struâ~ de ga~
lerias de águas pluviais, guias e meios-fios."

3. Ao processo foram anexados os seguintes-elementos fundamentais, índispensáveiS para' ariâlise da espécie:
a) Parecer do órgão financiador concluindo que a
operação sob exame é viãvel, econômica e financeiramente;
b) Lei Municipal nl' 091, de 5 de novembro de 1981,

O Senado_ Federal resolve:

Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Jateí, Estado de
Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução
ntt 93, de 11 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 Fe~eral, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao OesenvolviM
menta Social- FAS, destinada à contrução de galerias
de águas pluviais, guias e meios-fios, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelO Banco CeiürãJdo Brasil, no respectivo processo.
Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1983.- Severo Gomes, Presidente eventual - Benedito Canellas, Relator
-José Fragelli, vencido, com voto em separado- Affonso Camargo, vencido- Marcondes Gadelba- João
Castelo - Gabriel Hermes - Benedito Ferreira.

autorizadora da operação;
c) Exposição de Motivos (n~' 118/82) do Sen-hor Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente
-da República, comunicando que o Conselho Monetário
Nacional, ao examinar o presente pleito, concluiu pelo
deferimento do pedidO: de forma do art. 29 daRes. n9 93,
de 1976, do Senado Federal.
d) parecer do Departamento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários, favorável ao pleito.
4. E a seguinte a posição da dívida consolidada interna da pleiteante: (Posição em 31-3-82).
Valor em Cr$ mil
A - Intralimite
790,0
B - EXfralimite
C- Operação sob exame
22.829,7
- D - Totãl geral
2~620,3
5. Levando-se em conta, e.'1tretanto, a soma do endividamento intra e extralimite, para efeito de análise
sobre a capacidade de pagamento do postulante, teríamos _a seguinte situação:

2999

6. O parecer do Banco Central do Brasil (voto do
Conselheiro Claudio L. S. Haddad) registra que "todo o
endividamento da Prefeitura Municipal de Jateí (MS) ultrapassa ·a teta que lhe foi fixado pelo item II do art. 29
da Res. nl' 62, de 1975, do Seriado Federal''. Mas conclui
favoravelmente- ao empréstimo porque "o orçamento da
Prefeitura Municipal de Jateí (MS), para o ano ern curso,
prevê a realização de receita de Cr$ 99.470,8 mí1 (deduzidas as operações de crédito) e sua margem de poupança
real (Cr$ 27.257,0 mil) mostra-se bastante superior ao
mafor dispêndio (Cr$ 4.949,5 mil) que a sua dívida consolidada_ interna apresentará após a realizaç~o- da operação pretendida".
7. Por outro lado, -o referido documento apresenta
uma_análi~e de forma invertida para efeito de raciocínio,
pÕis, inicialmente, faz referência a um empréstimo extralimite_ "a que, por força das disposições contidas no art.
2~> da Resolução nl' 93/76, do Senado Federal, não se
apolicam os limites fixados pelo arL 2ço da Resolução n9
62/75, parcialmente modificado pelo artigo i"' d<t citada
Resolução n9 93/76, haja vista que os recursos a serem
repassados provêm do mencionado Fundo de Apoio ao
D._~s~nvolvimento Social- FAS'', para depois, com base
n_o~_~egistros do Departamento de Operações com Titulas e Valores Mobiliários- DEMOB em que a divida é
considerada com um todo concluir que "seria ultrapassado o teta que foi fixado pelo item II do artigo 29 da
mencionada Resolução nço 62(75''.
8. Ora, se a operação é extralimite, ela não deveria
os citados parâmetros (art. 2__9, itens I, II, IIJ"e IV
daRes. n9 62(75-, modificada pelaRes. n~' 93f76, n~m ter
sido levad9 em conta para qualquer finalidade, o orçamento do ano em cursO- 1982. Deveria, sim haver referência à receita realizada no exercício anterior ao pleito
~etar

~-1981.

9. Por outro lado, em função do Mapa de Apuração
da Margem de Poupança Real Mapa III), verifica~se que
deduzidas dã receita total prevista, todas as parcelas de
compromissos (operações de crédito~ despesas de custeio; encargos de dívida interna, inclusive previsão de juros) e acrescidas as demais receitas proveniente da União
(cotas-parte diversas) resulta uma margem de poupança
real de Cr$ 27.257,0 mif, pouco superior ao empréstimo
pretendido.
10. Pelã.s razões expostas e tendo em vista que a solicitação não satisfaz às exigências da lei, vemos que o pedido improcede e o nosso parecer é contrário aQ pleito
em exame.
Sala das Comissões, 18- de ritaio de 1983.- José Fragelli.

PARECERES Nos 6S! E 682, DE 1983

"S~bre o-Projeto de. Resolu~ào nço 90, de 1983, da
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jateí (MS) a elevar em Cr$
22.829.700,00 (vinte c dois milhões, oitocentos e vinte
e nove mil e setecentos cruleiros) o montante de sua
dívida consolidade interna".

PARECER No 681, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça

T
E

M
I - Montante global
II - Crescimento real anual
III- Dispêndio anual mãximo
1

Dívida intra e
extralimite. Posituação em31-3-82
(A)

Operação
sob
Exame
(8)

Situação posterior à contratação.

790.6
- 1.337,8

22.&29.722.829,7
4.949,5

23.620,3
2!.491,9
4.949,5

Limites do art.
29 da Res. 62/75

(C)~A+B

48.696,0.
13.913,1
t0.434,9

·-R~IatOr: &nâdor :Bendito Canellas

Na forma do art. 42, item IV, da Constituição, o Senhor Presidente da República envia ao Senado Federal,
pleito da Prefeitura Municipal de Jatd, Estado do Mato
Grosso do__Sul, no sentido de obter a necessária autoriZação para que aquela prefeitura possa elevar ern CrS
22.829.700,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e vi~te e
nove mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua divida
consolidade interna.
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2. A Comissão de Economia na forma regimental
apresentou o competente projeto de resolução 1 ora sob
nosso exame ..
3. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 29 da
Resolução nl' 93, de 1976 (Alterou a Resolução n~' 62, de
1975), pois oS recursos serão provenientes da Caixa Econômica Federal, mediante recursos do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social_- F.t\S, e, dessa forma, ·considerada extralimite.
4. No processo encontram-s~os seguintes documentos e referências priricipaiS:a) Lei Municipal nl' 91, de 5 de novembro de 1981,
autorizadora_ da operação;
b) exposição de motivos (EM n~' 118/82) do Senhor
Ministro- de Estado da Fazenda ao Exm~'_ Senhor {'residente da República, comunicando que o Conselho Monetário Nacional ao apreciar a proposta, manifestou-se
favoravelmente _ao pleito formulado conforme o art. 21'
da Res. n~ 93, de 1976, do Senado Federal; e,
c) parecer, do Banco Central do Brasil- Qepartamento de Ofiàações com TítulO-e Valores 1ri1ó_blliârios
favorável ao pleito.
5. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto
no art. 42, item VI, da Constituição e atendeu as normas
legais (Resolução n'?s 62, de 1975 e 93, de 1976). (FOi
obedecido, ainda, o estabeleciment_o no Regimento lnterno (art. 106, item II).
6. Ante o exposto, opina~os no sentido da normal_
tramitação do projeto, uma vez que constitucional ejurí·
dica.
Sala da Comissão, IS de junho de 1983.--:.._ Murilo Badaró, Presidente.- Benedito Canelas, Relator.- Mar~
tins Filho - Carlos Chiarelli -José lgnãcio - Guilherme Palmeira - Passos Pôrto - Marcondes Gadelha Sever,o Gomes - Pedro Simon.
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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 em~
piistador, favorável;
e) mapas de controle das operações e de apuração da
margem de poupança real;
f) autorização legislativa municipal para a operação.
5: Com referêncía aó pedido ·conStante da Mensa~
gem n"' 145, de 1982, concluimos que todas as exigências
foram atendidas,__havendo inclusive, margem poupança
real (Cr$ 27.257.000,00) conforme o mapa III, anexo,
bastante superior ao maior dispêndio (CrS
4.949.500.000~00) que a sua dívida_ consolidada interna
apresentará em t 985.
6. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
jeto de resolução,

pro~

sata da ComiSsão, 29 de junho de 1983.- Passos Pôr~
to, Presidente.- Carlos Lyra, Relator.- Jutahy M~ga~
Jhães - GahBo Modesto - Alfredo Campos- Benedito
Ferreira·- Jorge Kalume - Eneas Faria- Nelson Car--neiro.
PARECERES N•s 683 E 684, DE 1983
Sobre o Projeto de Lei da Câmara, n9 55, de 1983
(n9 lOMB, de 1983, na origem), do Senhor Presidente
da República, que "dispõe sobi:e a criação e extinção
de cargos na Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho e dá outras providências".

PARECER N• 683, DE 1983
Da Comissão de Serviço Público Civil
Relator: Senador Passos Pôrto

PARECER N• 682, DE 1983
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Carlos Lyra
O projeto de resolução em exame, de autoria d~ Comissão de Economia como· co-nclusão de seu parecer
sobre a Mensagem n<? 145, de 1982, do Senhor Presidente
da República, autori:z:a a Prefeitura Municipal de Jateí,
Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 21' da
Resolução nQ 93, de Í I de-outubro de 1976, do senado
Federal, a elevar em Cr$ 22.829.700,00 (vinte e dois- _~Pi
lhões, oitocentos e vínte e nove mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidade interna, a fim
de contratar uma operação de crédito de igual valor,junto à Caixa Econômlca Federal, mediante a utilização de
recursos do Fundo de Apoio ao _p_esenvolvimento Social
- F AS, destinada à constr_uç_ão de galer:ias de águas plu~
viais, guias e meios. fios, naquele Município.
2. As condições básicas da operação como: valor,
prazos, encargos, garantia e destinação dos recursos, estão relacionados no processo.
3. Para a anãlise do projeto é considerado a cap-acidade endh-·idamento c 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 fada a dívida existente
(mclusJve operações em tramitação e sob exame) no
período dos próximos lO anos, decidindo-se sobre a possibilidade da operação.
4. Constam do processado os seguintes elementos
principais:
a) mensagem do Senhor Presidente da República;
b) exposiçãode motivos do Senhor Ministro de Es_taM
do da Faz_~nQ.a;
c) parecer do Conselho Monetário, favorável;

De iniciativa do Senhor Presidente da República, nos
termos do art. 55 da Constituição, vem a exame desta
Casa, após ter sido aprovado na Câmara dos Deputados,
projeto de Lei, dispondo sobre a criação e extinção de
_cargos na Secretaria: do Tribunal Superior do Trabalho e
dando outras providências.
Na ·ocasião em q-ue foi enviada à Câffiara, para estudo,
acompanhou Exposição de Motivos do Senhor ministro
do Estado da Justiça, esclarecendo _que "com a efetivação das medidas ora propostas, busca o Tribunal Superior do Trabalho ver reconhecidO o considerável aurii-eritci ·ae suas atividades no último qüinqüênio, em cujo
decurso, dos 72.957 processos diStribuídos, 69.749 foram
julgados, estando pendentes de solução 3.208. O próprio
crescimento da população determinou a ampliação da
Justiça do Trabalho, que em 1977, possuia 9 Tribunais
Regionais e 278 J.C.J., enquanto que neste ano de 1982,
conta com 12 Tribunais_ Regionais e 382 J.C.J., estando
previsto, para até 1985, um total de 658 J.CJ.
De ressaltar, neste passo, que o número de servidores
efetivos e comissionã.dos, em exercício na Justiça do Trabalho, é o mesmo de 1977, na ordem de 446 e 44, -respectivamente.
A extinção das Categorias Funcionais de Datilógrafo
e·de Agente de Portaria e a sua conseqüente substituição
pel~s de Auxiliar Judiciário e Atendente Judiciário é
apontada como necessidade premente, levando·se em
conta, na primeira, que a pequena remuneração do Datilógrafo não permite um recruta-niento a nível das atribuições exigidas pelo TST, e, na segunda, o fato de já
existi{ rio TST a de A tendente Judiciário, com as mesriúi.S"
tár~fas Q_o !!_tu~l Agente de Portaria, porém com melhor
remuneração.
Assim, os datilógrafos que venham satisfazer os requisitos a. serem-estabelecidos, poderão_ter aCesso à Ca~ego
ria Funcional de Auxiliar Judiciário, mediante conclfrso.
A atlial categoria de Agente de Portaria seria aprovei_taM
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da na de Atendente Judiciário, abolindo-se a situação
díspare existente.
O anteprojeto, pretende, também, introduzir no TST a
Categoria Funcional de Taquígrafo AUxiliar, inexistente,
visando atender às necessidades mais elementares dos
serviços de taquigrafia, uma vez que o aumento de cargos na Categoria_ Funcional de Taquígrafo Judiciário
provocaria maiores despesas.
Verifica-se que a pretensão em causa tenta solucionar
o problema de pessoal sentido pelo TST, da forma menos -dispf:ndiÕsã possível, uma vez que a criação de 285
cargos implica na extinção de 127.
Saliento, aind~, que o assunto mereceu estudos da parte do Departa-mento Administrativo do Serviço Público,
da Secretaria de -Planejamento da Presidência da República e do O_epartamento de Assuntos Judiciários deste Ministério.
Assim, a proposição, vazada em 5 (cinco) artigos cria,
no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho os seguintes cargos:
..I- no Grupo Atividade de Apoio Judiciário,
código TST-AJ-020, ISO (cento e oitenta) de Auxiliar Judiciário, TST-AJ-023; 20 (vinte) de Agente de
Segurariça Judiciária, TST-AJM024; 54 (cirrqüenta e
quatro) de Aten_dente Judiciârio TSTMAJ-025; e IS
(quinze, de Taquígrafo Auxiliar, TST-AJ-026;
I I - no Grupo Outras Atividades de Nível Superior, código TST-NS-900, 4 (quatro) de Contador,
TST-NS-924; I (um) de Médico TST-NS-901; e 2
(dois) de Odontólogo, TS-NS-90-9;-HI-no Grupo Outras AtiVidades 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-ART700, 3 (três)_ de Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia, TST-ART-701; e 2 (dois) de Artífice de
Gráficas. TST-ART-706."

A escala de vencimentos e as respectivas referências
dos cargos de Taquígr"afo Auxiliar, Código TST ·AJM026,
serão as constantes do Anexo III do Decreto-lei n~' 1.902,
de 1981, na forma do anexo que acompanha o projeto.
_Considerando que a proposição extingue 98 (noventa
e·oito) cargos de datilógrafos, Cót;iigo, TST-SA-802 e 29
(vinte e nove) de Agente de Portaria, Códig9 TST-TPM
1202, a partir da classe inicial, à medida que forem vagando, e que as despesas decorrentes da sua aplicação
correrão à conta de dotações orçamentãrias do Tribunal
Superior do Traba)ho, somos, no âmbito desta Comissão, pela_sua aprovação.
Sala da Comissão, 22 de junho de 1983.- Fábio Lucena, Presidente- Passos Pôrto, Relator- Alfredo Campos - Carlos Alberto.

PARECER N• 684, DE 1983
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Jorge Kalume
Nesta Coni.issão o projeto que nos incumbe relatar, de
iniciativa do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a reorganização do Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho.
Conforme é justificado na Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Justiça, trata-se do necessário ajustamento do sistema de apoio administrativo ao
considerável aumento das atividades do TST, no último
qíiinqílênio.
O arL 3<? da proposição indica a fonte de recursos necessãrios à cobertura do conseqüente aumento de despe·
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sas, atendendo-se, destarte, as normas de Finanças
Públicas reguladoras da espécie.
Ante o exposto, concluímos nosso parecer, opiilando
pela aprovação da matéria que ora se relata, no âmbito
da competência regimental desta Comissão.
Sala da Comissão, 30 de junho de 1983. - Itamar
Franco, Presidente - Jorne Kalume, Relator - Jutahy
Magalhães - Saldanha Derzi - Carlos Lyra - Fábio
Lucena - Hélio Gucíros - Benedito Canellas- Gabriel
Hermes - José Lins.

PARECER No 685, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n9 184, de 1981 - Complementar, que udá nova redação aos dispositivos que
menciona da Lei Complementar n9 S, de 29 de abril de
1970".
Relator: Senador Hclvídio Nunes

Através do Projeto de Le_i n~> 184, de 1981- Comj:ili:-mentar, pretende o ilustre Senador Itamar Franco dar
..nova redação ao item- r; do artigo- 1~>, da Lei Complementar n~' 5, de 29 de abríl de 1970".
2. A proposição altera, substancialmente, a legislação vigente, embora conserve, na íntegra ou parcialmente, várias das letras do inciso a que tenta sUbstituir.
Assim, repete, por inteiro, as letras a, g, i e o, revoga
as letras b, c, d, e, f, h, j, n e p, e modifica, em parte, as
letras I em, todas da Lei Complementar n~' 5, art.

1~>,

item

I.

Vale examinar, isoladamente, os casos de revogação total. O primeiro ê o da letra-b, que trata doS- atingidos pela legislação revolucionária, portanto, excepcional, mas cujos efeitos foram apagados pela Lei n~' 6.683,
de 28 de agosto de 1979 (Lei da Anistia).
As hipóteses configuradas nas letras c, d, e e f, relativas à participação na organização ou funcionamento de
agrupamentos, associações ou Partidos políticos -cujo
programa contrarie o regime democrático ou tenha tido
registro cassado ou atividades suspensas ou dissolvidas,
por decisão judicial, como a anterior não ferem a Constituição nem a sistemática jurídica em vigor.
A revogação das letrasj, n e p, sob o enfoque da Constitucionalidade e juridicidade, também merece acolhida.
Situação singular é-Í:l prevista na letra h de lei vigente,
pois que o projeto mantêm a redação original, cOin a erradicação, porêm, da palavr?, ..subversão", o que n~o lhe
cria problema quanto aos aspectos legais.
Finalmente, o Projeto de Lei n~' 184/81 - Complementar reproduz as letras I em da legislação em vigor, no
primeiro caso, seni a expressão finaL" ... ou veriham a
comprometê-la, pela prática dos mesmos abusos, a tos ou
influências" e, no segundo, mediarlte a extirpação da
parte que começa por.'~... ou que tenham seus nomes
propostos ... ".
4. lnduvidoso que as revogações, parciais ou totais,
não ferem a Carta Magna nem _as-ICis do .Pais, ~be a esta
Comissão exa.minar, tariibêm, o mêrito da matêria.
Em verdade, a proposição atualiza a redação do art.
19, item I, da Lei Complementar n9 5. ~que a legiSlação
posterior, os fatos sociais e a Situação política nos dias
que correm, estão a reclamar profundas modificações,
ainda porque o País marcha, em passos aceleradoS, do
autoritarismo para uma fase de plena democratização,
com aplausos gerais.
S. -0 parecer, pois, é pela tramitação do projeto, que
não tem óbices de natureza jurídico-constitucional a
barrar-lhe o caminho. E, quanta ao mêrito, é convenien3.

te.

Sala da COmissão, 29 de junhO de 1983.- MurUo Badar6, Presidente - He1vídio Nunes, Relator - Odacir
Soares - Martins Filho - Alfredo Campos - Hélio
GueJros- Amaral Furlan- Aderbal Jurema.

PARECER N' 686, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de_ Lei do Senado n~' 345, de 1981 - Complementar, que "'isenta o prédio que seja sede pr~pria de
sindicato do imposto predial e territorial urbano".
Relator: Senador Martins Filho
De autoria do ilustre Senador Orestes Quêrcia, o projeto sob exame pretende isentar do imposto predial e territorial urbano o prêdio que seja sede própria de sindicalo.

2. Na justificação, após referir-se ao.§ 2~> do art. 19
da Constituição, que diz poder a União conceder isenções de impostos estaduais e municipaiS, alega o autor~. "com embasamento neste preceito constitucional,
estamos a propor sejam as sede~ próprias dos sindicatos
isentas do imposto sobre-referido. Trata-se de relevante
interesse social, eis que aos sindicatos estão cometidas
várias realizações em favor dos sindicalizados. E de
quanto mais recursos pecuniáriOS dispuserem, mais benefícios poderão propiciar aos que os integram" .

3. _ O projeto versa matêria tributária e, pois, financeir~. Daí que, inobstante seus elevados propósitos, colide ~[e com o di.sposto no art. 57, item I, da COnstituição,
que defere ao Presidente da República competência exClusiva para a iniciativa de lei que disponham sobre matêria financeira, sendo, de conseguinte inconstitucional.
4. Ante o exposto, opinamos pela rejeição do projeto, por inconstitucional.
Sala da Comissão, 29 de junho de 1983. -·Murilo BaM
dar6, Presidente - Martins Filho, Relator - Helvídio
Nunes - Odacir Soares - Alfredo Campos - Hélio
Gueiros - Marcondes Gadelha - Amarai Furlan.
PA~ECE~

N' 687, DE 1983

Da Comissão de Constitui4;ào e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n9 130, de 1982, que "acrescenta parágrafo ao art. 73, da Lei 5.682, de 21 de
julho de 1971". (Lei Orgânica dos Partidos Políticos.)
Relator: Senador José Fragelli
O projeto em exame, de iniciativa do ilustre Senador
Jutahy Magalhães, modifica a Lei Orgânica dos Partidos
Políticos, mandando acrescentar parágrafo ao art. 73 da
Ler Õ9 -5.682, de 1971, no sentido de determinar que "a
questão fechada", sobre votação de qualquer matéria,
somente será considerada "legitimamente estabelCcida"
quando adotada em reunião e por maioria absoluta de
votos.
A medida, afirrria o autor da proposiçãoJ "ê uma tentativa de democratizar, ainda mais, as deliberações estri----tamente partidárias", e justifica:

t justo que, em certos casos, ante a dissidência e
a resistência de minorias intra partidárias renitentes,
que façam perigar a dis~ipHna do Partido, se estabeleçam diretrizes gel-ais e rígidãs de obediência à
õrientação superior, fixadas pelas Convenções ou
Diretórios.
Em algumas hipóteses, porém, tratando-se de di__Ee~~i-~_espec~fica e es_pecíal para a ação parlamentar,
_com_o o_coti-~ com a figura do fechamento de quest~o, sêtia -b~st~mte ou, ao meno:;, jnd!spensâvel o
PrOrlünciamento favorável das Bancadas, obtido
pór niaioria- absoluta. Afinal_, a decisão~da Bancada
·compromete e obriga, tãnto quanto, uma decisão de
órgão partidário superior, com a vantagem de
abranger a participação de todos, ou da maior parte, na própria decisão."
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A Lei Orgânica dos Partidos define como ''diretrizes
legitimamente estabelecidas" aquelas "fixadas pelas convenções ou diretórios nacionais, regionais ou municipais,
convocados na forma do estatuto e com observância do
quorum da maioria absoluta", às quais estão obrigados
Senadores, Deputados Federais e Estaduais e Vereadores, que a elas não podem se opor atravês de "atitude ou
pelo voto", inclusive a "forma omissiva" da ausência ou
da ab_stenção.
A essas diretrizes "legitimamente estabefecidas" de
modo amplo e absoluto é que o digno Senador pela
Bahia vem opor restrição, por ·entender que o "fecha~
menta de questão" só se~á legítimo quando resultar da
vontade expressa da maioria absoluta dos que vão assuR
mir o ônus de adotá-lo.
A fidelidade partidária, tal como entendida hoje, no
Brasil, constitui caPitis. diminutio e, portanto, constrangimento ilegal, sob qualquer dos seus aspectos. O homem
público pode ter razões pessoais, de ordem -moi-a! ou -de
convicções doutrinárias, que lhe imponham o dever de
resistir a determinadas decisões dos órgãos de direção
partidária e, muitas vezes, atê mesmo de não continuar
na agremiação a que se filiou; no caso, por exemplo, de o
partido mudar ou alterar o seu programa substantivo, ou
o seu pro_cesso de condução da atividade política.
Em tese, a fidelidade partidária é inerente à própria
noção de partido e pressupõe a aceitação dos princípios
contidos no programa de ação da organização política,
mas não comporta, pelo menos no sistema democrático,
qualquer idêia de constrangimento ou submissão.
Entre nós, sobretudo depois de 64, os partidos políticos se formaram de cima para baixo, por via de decisões
do Governo Révolucionário, o que condicionou, inclusive, a constituição e a ação do próprio partido da Oposição.
Com o pluripartidarismo, consoante a tradição do
processo político brasileiro, os dois partidos saídos de
1964 permaneceram, embora- mesmo apesar da abertura política - sem a liberdade de manter as velhas siglas. Como natural, outros partidos se formaram; uns
em torno de pessoas, outros como afirmação de princípios ideoló&íCOs mais ou menos definidos.
De um modo geral, porém, em face do pouco tempo
de existência e porque tradição não se faz por decreto, os
partidos políticos são organismos heterogéneos, mercê
-da falta de identidade, propósitos entre aqueles que os
integram.
A proposição merece o noSso acatamento, tanto
quanto ao mêdto, como por entendermos que não afronta a qualquer das restrições constitucionais vigentes, devendo, portanto, ser aprovada, na forma do seguinte

SUBSTITUTIVO DA CCJ AO
PROJETO DE LEI DO SENADO No 130, DE 1982.
Modifica a rcdaçào do § 39 do art. 73 da Lei n9
5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos) e acrescenta-lhe o § 79
o-congresso NacioD.ai decreta:
() -~t. 73 da Lei n9 5.682, de 21 de julho de
1971, com as modificaçôe:S da Lei n9 5.781, de 5 de junho
de 1972, passa a vigorar com a seguinte i-edã.ção:

_ ArL 11'

Art. 73
§ 39 · Da deliberação que estabelecer diretriz,
poderá o interessado interpor recurso, no prazo de 5
(cinco) dias, diretamente ao diretório partidário de
hierarquia superior.
§ 79 Qmindo se tratar de disciplina de voto
sobre qualquer matéria, com fechamento de questão, somente se considerará legitimamente estabele-
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cida a diretriz quando houver o pronunciamento favorável da maioria ;1bsoluta das respectivas bancadas, obtido em reuniões destas.
Art. 29
cação.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

Art. 39 Revogam~se as disposições em -contrário.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1983. ~ Murilo
Badaró, Presidente -~Josê Fragelli, Relator- Helvídio
Nunes - Martins Filho - Alfredo Campos - Hélio
Gueiros - Marcondes Gadelha - Amaral Furlan Aderbal Jurema.
PARECER No 688, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto
de Lei do Senado n9 158, de 1982- Complementar,
que "veda a instituição ou majoração de tributo por
decreto-lei e dá outras providências".
Relator: Senador Carlos Chiarelli

Conclui-se, por conseguinte, que, data venia, a proposição sob análise peca por inconstitucionalidade, sendo,
n_este sentido, o presente parecer.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1983.- Murilo
Badaró, Presidente- Carlos Chiarelli, Relator- Helvídio Nunes - Aderbal Jurema - Odacir Soares-- Martins Filho - Passos Pôrto - Alfredo Campos - Hélio
Gueiros - Amaral Furlan.
PARECERES Nos 689, 690 E 691, DE 1983
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 203, de 1982,
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que "revoga
dispositims da Lei n<:> 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".
PARECER No 689, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Pedro Simon

O nobre Senador Itamar Franco, com a presença iniciativa de lei complementar, pretendia proibir a instituição, majoração de tributos e inserir outras ~lterações
no Código Nacional, mediante decreto-lei, modificandolhe o texto do art. 97. E para seus arts. 21 e 26 propunha
as seguintes redações:
"Os artigos 2 t e 26, da Lei n9 5. 172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributãrio Nacional) passama vigorar com a seguinte redação:
Art. 21. O Poder E_xeçutivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei ordinária, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto,
a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e
do comércio exterior.
Art. 26. O Poder Executivo pode nas condições e nos limites estabelecidos em lei ordinária, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto,
a fim de ajustá-los aos objetivo:;; da política cambial
e do comércio exterior."
~a Lei n'~ 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispõe

sobre o Código Tributário Nacional. M~s desde a edição
da Constituição de 1967, em sua redação original de 24
de janeiro, ficou prescrito ipsis liUeris no art. 18:
"§ 19 Lei complementar estabelecerá normas gerais de direito tributário, disporá sobre os conflitos
de competência nessa matéria entre a União, os Es~
tados, o Distrito Federal e os Municlpios, e regularâ
as Hmitações constitucionais do poder de tributar."

O art. 55 estabelece uma exceção, mas com as
trições que impõe, determinando expressamente:
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res~

"Art. 55. O Presidente da República, em casos
de urgência ou de interesse público releyante, e _desde
que não haja aumento de despesa, poderá expedir
decretos-leis sobre as seguintes matériaS:

Arquivado nos termos do disposto no art. 367, do Regimento Interno, sem rriesmo ter sido apreciado pelas
Comissões Técnicas às quais fora distribuído, volta, todavia, a tramitar o Projeto de Lei do Senado n<:> 203, de
1982, a pedido do própriO autor, que pleiteou e obteve o
seu desarquivamento.
Argumenta o nobre Senador Nelson Carneiro, na jus~
tificação ão projeto, que os §§ 19 e 29 do art. 1<:> da Lei n9
7.016, de 23 de agosto de 1982, são conflitantes com a
matéria versada no diploma legal, comprometendo seriamente o objetivo primordial nele buscado que é o do disciplinamento da reversão ao serviço do servidor que
readquire a aptidão para o trabalho.
Com efeitO, as disposições dos citados §§ }9 e 29, do
art. 19, da Lei 7.016/82, equivalem, tão~somente, a uma
ratificação da aposentadoria por invalidez, mesmo no
caso em que o funcionário readquire a aptidão para o
trabalho, .se, incluído o tempo da inatividade, contar ele
tempo de serviço suficiente' para a aposentadoria voluntâria.
A contradição é evidente, vez que de voluntâria nada
terã essa inatividade.
Parece-me, assim, que o projeto, embora destinado a
operar modificação em legislação relativa a servidor
público, não interfere propriamente com o regime jurídico aplicável a funcionário, senão que, simplesmente,
afasta de seu texto um conflito que é evidente e, este sim,
ilegal, injurídica e inconstitucional.
Nestas condições, manifesto-me pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado n9 203/82, quer quanto aos as~
pectos de dognição, quer quanto ao mérito.
Sal_a_ d~LComissão, II de maio de 1983.- Murllo Badaró, Presidente. - Pedro Simon, Relator. -Martins
Filho - Fernando Henrique Cardoso- Hélio GueirosPassos Pôrto- João Calmon- José Ignáclo- Helvídio
Nunes, votq pela inconstitucionalidade.
PARECER No 690, DE 1983
Da Comissão de Serviço Público Civil
Relator: Senador Martins l-ilho

II- finanças públicas, inclusive normas tribotárias;
Consoante se verifica, é a Lei Magna que confere ao
Presidente da República legislar a respeito de normas tri~
butãrias, nas hipóteses reStritas qUe prevê, através de
decretos-leis. Dessa forma, somente com proposta de
emenda à Constituição poderia ser intentado retirar do
Chefe do Poder Executivo tal atribuição.

De iniciatiVa do ilustre Senador Nelson Carneiro, vem
a exame desta Comissão Projeto de Lei, revogando dis-. positivos 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.
Justificando a sua proposição, o ilustre Senador Nelson Carneiro esclarece que "ainda a Lei n" 7.016, de 23
de agosto de 1982, como estã explicitado em sua ementa,
tie disciplinar a reversão para cargos do Plano de Classi~

ficai;ào da Lei n9 5.645(70,_dos funcionários aposentados
por invalidez que venham, posteriormente, a ser julgados
aptos em inspeção de saúde.
.Entretanto, os§§ )9 e 29 do art. 1<:> da referida lei, praticamente impedem tal reversão no caso em que o funcionârio, incluído o tempo de inatividade, conte tempo de
serviço suficiente para a aposentadoria voluntária.
Os dispositivos em questão, embora aparentemente
afinados Com o objetivo da Lei n9 7.016, de 1982 e com a
sistemãiica geral que_ preside a reversão ã.o serViço, do
servidor que readquire a aptidão para o trabalho, reclamem seu cancelamento.
~ que eles pressupõem a compulsão da inatividade
para servidores aposentados por invalidez que, entretanto, vêm a ser julgados aptos em inspeçào de saúde, mesmo antes de que estes completem 70 anos, idade limite
para a aplicação da aposentadoria compulsória. Ora, se
somente aos sete[lta anos o servidor deve, forçosamente,
deix.ar o serviço público, não se compreende, nem se
aceita, a v_alidade ou a justeza de uma lei que a tanto
obrigue pessoas de idade iilferior, comprovadamente aptas para o trabalho.
Tal é a razão do presente projeto de lei, que esperamos
ver aprovado com o apoio de nossos ilustres Pares.
A proposição foi aprovada pela Douta comissão de
Constituíção e Justiça, desta Casa, sob o argumento de
que "o projeto, embora destinado a operar modificação
em legisliçã_o relativa a servidor público, não interfere
propriamente com o regime jurídico aplicável a funcionário, senão que, simplesmente, afaste de seu texto conflito que é evidente e, este, sim, ilegal injurídica e inconstitucional".
- Cabe-nos, nesta Comissão, o exame da matéria sob o
·
ponto de vista do mérito.
A reversão, instituto jurfdico próprio da legislação dos
funcionários públiCos civis da União, é o reingresso no
serviço públtco do funcionário aposentado, quando in~
subsistentes os motivos da aposentadoria.
Ora, desaparecidos os motivos determinantes da aposentadoria, nada impede que o servidor se utilize da faculdade permitida na lei, a fim de retornar ao serviço ati~
vo, se no interesse da Administração, no mesmo cargo,
que exercia à época da aposentadoria, recompondo, desta forma, a integralidade dos seus vencimentos, ~ransfor
m_ados, que foram, em proventos proporcionais ao tem~
po de serviço efetivamente prestado à Administração
Pública.
Assim, opinamos, no mérito pela aprovação do proJeto.
Sala da Comissão, l de junho de 1983.- Passos Pôrto, Presidente, eventual. - Martins Filho, Relator. Alfredo Campos- Mário Maia- Jorge Kalume.
PARECER No 691, DE 1983
Da Comissão de- Finanças
Relator: Senador Fábio Lucena
A matéria que ora nos cabe relatar tem por escopo
corrigir uma contradição identifícada pelo autor, Senador Nels_on Carneiro, no texto da Lei n'~ 7.016, de 23 de
agosto de 1982, que dispõe sobre a reversão para o serviço ativo de funcionãrios públicos aposentados"por invalidez e que venham a se tornar aptos para o trabalho.
Aprovada nas Comissões de Constituição e Justiça e
de Serviço Público Civilt a ,matéria chega agora a esta
COmissão para o exame das suas conseqUências financeiras.
Trata-se portanto de medida que visa apenas a revogar
dispositivos que contrariam os objetiv.os fundamentais
da legislação sobre o instituto da reversão funcional, permitindo destarte a volta à atividade de funcíonários que
ainda não atingiram a idade de 70 anos, mas possuam 3S
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ou mais anos de serviço público, desde que superado o
motivo da aposentadoria por invalidez.
No âmbi~o da competência regimental desta Cernis~
são, entendemos que nada hã a opor ao projeto, pois
além de corrigir uma distOrção em termos da boa técnica
legislativa, a medida proposta contribuirá para a redução da despesa pública, na medida em que possa motivar um maior número de casos de reversões de inativos
que já tenham se tornado aptos para o trabalho.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto
que nos coube relatar.
Sala da Comissão, 30 de junho de 1983. - Itamar
.Franco, Presidente. - Fábio Lucena, Relator. -Hélio
Gueiros- Benedito Canellas- Carlos Lyra- Saldanha
Derzi - Jutahy Magalhães- Jorge Kalume- Gabriel
Hermes - José Lins.
PARECERES N9s 692 e 693, DE 1983
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n"' 9, de
1982 (PDL n"' 129-B, de 1982, na Câmara), que aprova o texto do Acordo sobre Transporte Marítimo,
concluído entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o GovernQ da República Federal da Alemanha, em Brasília, a 4 de abril de 1979.
PARECERES N•• 692 E 693, DE 1983
Da Comissão de

Relacõ~s

Exteriores

Relator: Senador Lomanto Júnior
Em obediência ao disposto no artigo n'>'- 44, inciso I, da
Constituição Federal, o Senhor Presidente da República
submete à consideração_ __do Se_nado_Ee:deral o texto do
Acordo sobre Transporte Marítimo, concluído entre o
Governo da República Federativa do B~sil e o Governo
da República Federal da Alemanha, em Brasília, a 4 de
abril de 1979.
A exposição de motivos-do Senhor Ministro de Estado
das Relações Exteriores ao Senhor Presidente da República esclarece que o .. Acordo tem por objetivo disciplinar, facilitar e incrementar o transporte de mercadorias resultantes do intercâmbio comercial, bilateral, nos
navios das empresas de navegação marítima das duas
Partes Contratantes".
Observa, ainda, a Exposição de Motivos citada, que
..tendo em vista o alto nível de comércio registrado entre
os dois países e o incremento constante das relações
econôrriico~comerciais, conviria proceder-se à ratificação
do Acordo, a fim de que, com a possível brevidade, sejam trocados os respectivos instrumentos de ratificação e
passe o mesmo a vigorar".
O documento propriamente dito, sobre o qual deve o
Congresso pronunciar-se, é um texto aglutinado em dezesseis artigos e obedece à norma-padrão adotada pelo
Itamarati para os instrumeiitos de semelhante categoria.
Segundo disposições do_ Acordo, os navios de cada
Parte Contratante, bem como os de outras bandeiras
afretados por empresas de navegação marítima de uma
das Partes Contratantes, têm o direito_ de trafegar entre
seus portos abertos ao comércio internacional, e de
transportar passageiros e mercadorias inclu_s_ive entre
eles e terceiros países, respeitados os ac_ordos concluídos
com esses terceiros países.
~ também determinado que as Partes Contratantes
prestarão toda a assistência possível ao desenvolvimento
da navegação mercante entre seus países, bem como promoverão a participação, com igualdade de direitos e vantagens recíprocas, dos navios das empresas de navegação
marítima, com Vistas à melhor implementação possível
do Acordo.
Cada Parte Contratante concederá âos navios da outra Parte, em seus portos e âguas ter-ritoriais, na base da
reciprocidade, o mesmo tratamento que dispensa a seus

próprios barcos empregados em transportes internacionais.
Disposições outras do Acordo fixam normas complementares, necessárias à sua perfeita implementação, deSignando, cOino autoridades marítimas competentes, no
caso do Brasil, a Superintendêilcia Nacional da Marinha
Mercante - SUNAMAM. Na Alemanha, a autoridade
indicada é o Ministro Federal dos Transportes.
Na Câmara, a Mensagem geradora do presente Projeto de Decreto Legislativo teve tramitação tranqUila, de
maio a junho de 82, com pronunciamentos das Comissões de Constituição e Justiça, de Relações Exteriores e
de Finanças.
Nesta Casa, o Projeto foi pela Mesa encaminhado às
Comissões de_- Transportes, Comunicações_ e Obras
Públicas e a esta Comissão de Relações Exteriores.
A formalização de _um novo Acordo, estabelecendo
uma sistemãtica de procedimento em qualquer dos setores que ocupam os diferentes espaços da faixa de relações
bilaterais entre dois Estados é, sempre, um fato positivo,
no--sentido em que assinala o propósito de cooperação,
de intensificação de relações e, implicitamente, o desejo
de paz.
O relacionamento Brasil-Alemanha tem uma longa
tradição de continuidade, dentro da qual as breves interrupções no quadro circunstancial das duas grandes guerras não passaram de simples episódios, logo superados.
No plano comercial, industrial e tecnológico, o intercâmbio Brasil-Alemanha sempre alcançou nível elevado.
Somos, afinal, cabe assinalar, dois países cujas economias exibem a CaracteríStica de uma evidente complementariedade.
Este Acordo sobre Transporte Marítimo, concluído
entre os Governos brasileiro e alemão constitui urri-i:le_mento a mais, entre os diferentes mecanismos de natureza diplomãtica jã estabelecidos- para que possíveis dificuldades ou divergências, face ao interesse dos dois países, no processamento do intercâmbio marítimo entre
eles, encontrem rápida e sátisf<i.tória solução, dentro de
um corpo unificado de normas, estabelecido pela vontade expressa dos respectivos Governos.
Cabe, antes de concluir, um pequeno reparo. Refirome à circunstância do Senhor Ministro das Relações Exteriores haver aludido, na sua Exposição de Motivos, à
---conveniência de urna rãpida ratificação do Acordo para que o mesmo passe logo a vigorar - e o fato do
Acordo, assinado em Brasília a 4 de abríl de 1979, só haver saido do Ministério das Relações Exteriores, ruri:10 à
Presidência da República em 19 de setembro de 1980,
mais de um ano depois da assinatura. Cabe registrar, a
propósito, que nas duas Casãs do Congresso vem sendo
dispensada à matéria, até agora, ein atendimento ao interesse público, um ostensivo sentido de urgência.
Somos; pOis, pela aprovação do Acordo sobre Tranporte Marítimo, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da RePública Federal da Alemanha, firmado em BrasOia, a 4 de abril de
1979, nos termos do Projeto de Dec_reto Legislativo n'>' 9,
de 1982, que acaba de ser examinado.
1:. o parecer
Sala das Comissões, 25- de agosto de 1982. - Paulo
Brossard, Presidente, em exercício - Lomanto Júnior,
Relator - Martins Filho - Bernardino Viana -- Lourival Baptista - Tãfso Outra - Dulce Braga - Moacyr
Dalla.
-- PARECER N• 693, DE 1983
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas
Relator: Senador Lomanto Júnior
Em obediência ao disposto no artigo 44, inciso I, da
constituição, o Senhor Presidente da República submete
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à consideração do CongreSso Nacional_ o texto do Acordo sobre o Trnsportc Marítimo, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e Governo da
República Federal da Alemanha, em Brasftia, a 04 de
abril det979.
Segundo a Exposição de MotiYos encaminhada pelo
Senhor Ministro das Relações Exteriores ao Senhor Presidente da Repúblíca, o Acordo objetiva disciplinar, faci~
litar e incrementar o transporte de mercadorias resultantes do intercâmbio bilateral nos navios das empresas de
navegação marítima das duaS Partes Contratantes. Salienta, outrossim, o documento citado, com vistas à urgência que existe para a ratificação do Acordo, " o alto
nível de comércio registrado entre os dois pafses e o incremento constante das relações econômico-comerciais"
entre os mesinoS.
O li:Xto do Acordo é c_oniposto de dezes_seis ·artigos e
obedece, em linhas gerais, ao modelo usual desses instrumentos, adotado em negociações congêneres já formalizadas pelo nosso Pafs.
O artigo I define a expressão "navio da Parte Contratante", como extensiva a qualquer navio de bandeira
dessa Parte, exceto: (a) navios de guerra; (b) outros navios armados por uma tripulação pertencente à Marinha
das Forças Armadas Nacionais; (c) navios de pesquisa
excetuando as atividades correspondentes; (d) barcos de
pesca.
O artigo II estabelece o direito dos navios de cada Parte COntratante, de trafegar entre os portos brasileiros e
alemães, abertos ao comércío internacional, e de transportar passageiros e mercadorias. O direito se--estende
aos navios que portem a bandeira de terceiros países e tenham sido afretados por empresas de navegação marftima de uma das Partes.

a

O artigo III trata da assistência ser prestada ao desenvolvimento da navegação mercante, entre as Partes,
que se absterão de qualquer ação que possa causar prejuízo ao desenvolvimento normal da livre navegação
mercante internacional, e à participação das empresas de
navegação marftima das Partes, no transporte marítimo
entre ambos os países, bem como entre estes e terceiros
países.
Para alcançar os objetivos mencionados no Artigo III,
e para facilitar a aplicação do Acordo, as Partes Contratantes realizarão consultas - é o que determina o artigo
XIII. As consultas, segundo a mesma disposição, podei-ãO tambêm servir para analísar a aplicação do Acordo e
torna-la mais eficaz ou púa examinar queStões de mútuo
interesse, como o aproveitamento de navios das Partes
Contratantes e as respectivas condições de transporte.
Vigente o Acordo - dispõe o artigo IV- deixará de
vigorar o Protocolo sobre Transporte Marítimo, concluído entre Brasil e Alemanha Federal em 1963.
A matéria teve tramitação tranqüila na Câmara, com
audiência das Comissões de Constituição e Justiça, de
Relações Exteriores e de Finanças.
Nesta Casa, jâ houve sobre o Projeto de Decreto Legislativo em exame, pronunciamento favorável à aprovação, da Comissão de Relações Exteriores.
Do ângulo de anãlise deste Órgão Técnico, nada existe
que- invalide o Acordo e contra-indique sua imediata ratificação. Suas norm~ estão em perfeita consonância
com os objetivos da preservação do interesse brasileiro
na utilização do_transporte marítimo para dinamizar o
nosso comércio com a Repúhlíca Federal da Alemanha.
Opinamos, assim, na linha do exposto, pela aprovação
do presente projeto de decreto legislativo.
Sala da Comissão, 30 de junho de 1983, - Benedito
Ferreira, Presidente. - Lomanto júnior, Relator. - Lulz
Calvalcante - Carlos Lyra - Hélio Gueiros - Alberto
Silva.
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PARECERES N•s 694 E 695, DE 1983
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n'i' 10, de
1982 (Projeto de Decreto Legislativo n~' 131-B, de
1982- CD), que aprova o texto do Convênio sobre
Transportes Marítimos entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do
Equador, concluido em Brasília, a 9 de fevereiro de
1982.

PARECER N• 694, DE 1983
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Lomanto Júnior

Decreto Legisl_~_tivo n" 10, de 1982, que acaba de ser examinado.
É o parecer.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 1982. - Paulo
Brossard, Presidente, em exercício. - Lomanto Júnior,
Relator - Martins Filho - Lourival Baptista - Tarso
Outra - Dulce Braga - Moacyr Dalla - Bernardino
Viana.
PARECER N• 695, DE 1983.
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras
-Públicas
Relator: Senador Luiz Cavalcante

De conformidade com_ o disposto no artigo 44, i-nciso

I, da Constituição Federal, o Senhor Presidente. da Re·
pública submete ã consideração do Congresso Nacional
o texto do Convênio sobre Transportes Marítimos entre
os Governos do Brasil e do Equador, concluído em
Brasília, a 9 de fevereiro do ano corrente.
O-instrumento em-~xã:ine define e disciplina através de
27 artigos, as situaçõ_es_ e procedimentos relacio_nados
com a problemática dos transportes marítimos-existentes
na faixa bilateral Brasil-Equador, com vistas à preservação do interesse :de cada uma das Par:t_es contratantes,
inclusive no que toca à continuidade e à intensificação
do uso do transporte marítimo entre os dois paíse-s.
Segundo a E;r.;posição de Motivos d_o Senhor Ministro
das Relações Exteriores, dirigida ao Senhor Presidente
da República, que acompanha o documento examinado,
o texto do mesmo o\Jedece às diretrizes da política brasileira de Marinha Mercante. Tais diretri;res estabelecem
que os parceiros no intercâmbio comercial devem ter
prioridade no transporte d<! carga, ponto explicitado nas
disposições: do Convênio.
É estabelecido, também, no texto ora sob enfoque, que
"os transportes de minérios a granel, com carregamento
completo, assim cbtno os de petróleo e seus derivados foram excluídos do Convênio, permanecendo sujeitOs à legislação interna de cada Parte Contratante''.
A matéria em exame tramitou na Câmara dos Deputados, de 4 de maio_a_28 de junho do ano em curso. Sobre
ela pronunciaram-se, na vizinha Casa do Congresso,
suas _Comissões de _Co_n_s_tituição e Justiça, Relações Exteriores e de Transportes~ Comunicações e Obras Públicas.
No Senado haverá, para a Mensagem, audiência 'desta
Comissão de Relações Extetlore:ce- da. Comissão de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

Càbe, neste ponto, a observação de que o Convênio
sobre Transportes Maríttmas Brasil-Equador, que ora
ocupa nossas atenções, situa-se no mesmo plano de outros diferentes instrumentos que o Governo-brasileiro
vem negociando nos últimos anos, com Os governos de
paises aniigos, objetivando a instituição de mecanis_mas
diplomáticos permanentes que possam evitar eventuais
' impasses nas relações__i_rt_t_ernacionais que manterrios e
que desejamos sempre ifl.tensífiêar. Pi'osseguimos, no
caso do presente Convênio, nessa boa tradição· de criar
condições propícias a:o rncreniento do intercâmbio comercial entre o B~asil e Q_Eci_uador, um pafs que, pelas
· suas peculiaridades eConómicas, vem assumindo, nos últimos anos, importância crescente como nosso parceiro
econõ'mico na área internacional.
Não exitem objeçõcs a fazer ao texto do Covênio. Ao
Contrário, ele nos merece total aprovação, assinalando
novo marco positivo no prOfícuo e exemplar trabalho
exercido pela diplomacia braSileira no: campo específico
de sua área de atribuições.
so'mos; pois, nOs termos do exposto, pela aprovação
do .Convênio sobre Tra-nsportes Marítimos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Equador - a que se refere o Projeto de

Agosto de 1983 ·

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Brasil e Equador, no interesse de desenvolver o comércio recíproco, assegurando a efic1êm:ia e a regularidadt:
dos transportes marítimos, com a adoção de tarifas de
frete adequadas e estáveis concluíram o Convênio sobre
Transportes cujo texto vem, agora, ao exame deste Orgão Técnico do Senado.
No preâmbulo, as partes enfatizam a necessidade de
assegurar-se o transporte prioritário das cargas objeto
do intercâmbio comercial redproco, levando em consideração que os armadores de bandeira brasileira e equatoriana são os transportadores diretamente interessados
nas cargas marítimas desse intercâmbio.
Dessa forma, o transporte marítimo de mercadOrias,
entre o Brasil e Equador, é obrigatoriamente efeiuado
em navios de bandeira brasileira efou equatoriana. Inclusive, as cargas que recebam filvor goveinaniental em
qualquer dos dois países.
Estabelece, ainda, o artigo primeiro do Convénio que
o transporte deverá efetuar-se de tal forma que a totalidade dos fretes obtidos seja dividida em partes iguais entre as bandeiras das partes contratantes, qualquer que
seja o sentido do tráfego.

O texto do ato internacional em estudo foi submetido
ao Congresso, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, pelo Presidente da- República. ExPosição de motivos do Chanceler assegura que o instrumento diplomático obedece às diretrizes da política brasileira de Marinha Mercante, que estabelece que os parceiros no intercâmbio comercial devem ter prioridade no transporte da
carga. É princípio básico de proteção à Marinha -Mercante dos países em desenvolvimento, e tem contribuído
de modo eficaz para o desenvolvimento-da armação na-Cional.
De acordo com o texto em exame, "os transportes de
minérios- a granel, com carregamento completo, assim
como os d~ petróleo c seus derivados, estarão excluídos
do presente Convênio e permanecerão sujeitos à legislaçã_Q intema de cada Parte Contratante" (Art. I, item 5).
Todos os aspectos relativos à questão São focalizados,
desde a estruturação do sistema de classificação das cargas do intercâmbio, às tarifas de fretes e às objeções ou
desaprovação das tarifas ou condições de transporte.
O ato internacional foi aprovado nas Comissões e no
Plenãriõ da Câmara dos Deputaos. E a Comissão de Relações Exteriores do Senado seguiu o mesmo caminho.
No que se referea este Órgão Técnico, é oportuno observar que o Convênio atende ao inte:resse do Brasil e
Equador. Facilita e racionaliza o escoamento de produtos, eliminando armazenagens desnecessárias e as demoras de embarque_.
Opinamos, portantO, pela aprovação do presente projeto de decreto legislativo.
Sala da Comissão, 30 de junho de 1983.- Benedito
Ferreira, Presidente.- Luiz Cavalcante, Relator.- Lomanto Júnior- Carlos Lyra- Hélio Gueiros- Alberto
Silva.

PARECERES N•s 696, 697 E 698, DE 1983
Sobre o Projeto de Decreto Legislutivo n" 19, de
1981 (n~' 90-8, de 1981) 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 man;o
de 1981"
PARECER N• 696, de 1983
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Amaral Peixoto
Atendendo o preceito Consti"tucional, o Senhor Presidente da República encaminha ao Congresso Nacional 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.
A~ompanha a matéria, Exposição de Motivos do Senhor Ministro de_ Estado das Relações Exteriores. Refe-rido documento esclareCe que o Tratado sob análise desta Comissão, "visa a instaurar e aperfeiçoar mecanismos
de entendimento e cooperação-sobre assuntos de interesse comum, tanto no plano bilateral, como no regional e
multilateral. O referido documento oferece amplo lastro
jurídico ao fortalecimento das relações bilaterais, alêm
de criar quadro institucional que poderá abrigar, sempre
que as cirCunstâncias assim o aconselharem, protocolos
adicionais o~ outros tipos de atas internacionais entre o
Brasil e a Colômbia.
Nesse contexto, o instrumento estabelece uma Comissão de Coordenação Brasileiro-Colombiana, a qual terá
por finalidade analisar e acompanhar questões de interesse comum, bem como propor aos respectivos governos as medidas que julgar pertinenteS, notadamente nos
seguintes campos: a) projetÓs econômicoS. de importân-- cia._ para as relações bilaterais e multilaterais; b) intercâmbio comercial; c) aperfeicoamento dos meios de
transportt::s entr~ os dois Países; d) cooperação técnica".
Na parte introdutória do presente tratado, os Estados
demonstram o propósito de reafirmar os fraternos laços
de amí~e que unem o Brasil e a Colômbia, assim como
dos esforços que desenvolvem no sentido de incrementar
a cooperação, tornando ainda mais fortes os vínculos
que unem as nações da América Latina, contribuindo,
desta forma, para a solidariedade e integração da região.
A exemplo do que ocorre na maioria dos atas desta
natureza, à Comissão de coordenação caberá fortalecer a
_c?operação entre os dois Países, analisar e propor as medidas pertinentes, principalmente nos campos de projetas e programas econômicos, industriais, de transportes,
de cooperação técnica, agrotlômica, cultUral e científica.
O teX..to ora submetido à apreciação visa, enfim, a disciplinar os interesses de um maior intercâmbio entre o
Brasil e-ã-Colô.mbia, que até o presente momento tem
sido muito pequeno, face à potencialidade de ambos os
Países.
No âmbito da competência regimental desta Comissão, nada há que pOssa ser oposto ao ato em pauta, razão pela qual somos pela sua aprovação, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo n" 19, de 1981.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1981.- Luiz
Viana, Presidente- Amaral Peixoto, Relator- Bernardino Viana - Tancredo Neves - Lourival Baptista Aloysio Chaves - João Calmon - Paulo Brossard.
PARECER N" 697, de 1983
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Lomanto Júnior.
De conformidade com o q~e dispõe o artigo 44, inciso
I, da Constituição F~eral, foi pelo Senhor Presidente da

República Submetido à consideraçãO do CongreSso Nacional o texto do Tratado de Amizade c Cooperação firmado entre o Governo da República Federativa doBrasil e o Governo da República da Colômbia, em Bogotá, a
12 de março de 1981.
Segundo a Exposição de Motivos do Ministro das Relações Exteriores ao Senhoé -Pi"esiâ.ente da Rep'dbtica, "o

tratado visa a instaurar e aperfeiçoar rriecanismos de entendimento e cooperação sobre assuntos de interesse comum, tanto no plano bilateral, como no regional e multi-

lateral".
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O documento - são ainda palavras da Exposição de
Motivos - "oferece amplo lastro jurídico ao fortãlecimento das relações bilaterais, além de criar quadro instiM
tucional que poderá abrigar, sempre que as circunstânM
cias assim o aconselharem, protocolos adicionais -ou outros tipos de atas internacionais entre o Brasil e a: Colômbia".
O instrumento estabelece umá Con:i.is'são de Coordenação BrasileiroMColombiana, que analisará e acompanhará questões de interesse comum, ·bem como-prOpOr-á
aos respectivos governos as medidas que julgar pertinenM
tes, notadamente nos seguintes campos:
a) projetas económicos de importância para as reM
lações bilaterais e multilaterais; b) íntercâinbio coniercial~ c) aperfeiçoamento dos meios de tiarisp6ries entre
os dois países; d) cooperação técnica:
A figura dos tratados de amizade e coop·eração é antiga no painel das relações internacionais e, em particular,
na tradição operacional do Itamarati: Esses illstrumentos valem, basicamente, pela declaração de intenções dos
governos signatários, no sentidO doS PrOpósitOs de paz e
esforço comum nas diferentes ãreas onde houver coincidência de interesses entre os dois Governos, oS dois Estados e as duas Nações protagonistas da negociação.
A primeira observação a fazer, no caso, é que tod:i e qualquer iniciativa· que- Vise a aproximação ·e o bom entendimento entre nosso Pais e qualquer outro, vizinho
ou não, deve merecer aplausos antes de mais nada, por
eXprimir o mútuo propósito de somar recursos _e esforços
que viabilizem boas soluções, em todos os planos, para
as partes contratantes, em ação conjunta.
Do ponto de vista que nos cabe assumir, na área de
competência deste Orgão Tecnico·, pode ser realçada e
aplaudida a negociação desse Tratado, parte de todo u-m
contexto de atas que hoje assinalam a aproximação e o entrelaçamento de interesses entre o Brasil e seus vizinhos da América, ponto alto da política externa que o
nosso atual Governo vem procurando -incrementar, alterando, para melhor, velhas e ínjustificáveis tradições de
alheiamento à Am!::rica Latina, que a nada nos conduziria.
Com a Colômbia temos as conhecidas afinídades- amazônicas, já suficientes para justificar ani.pla aprOximação
que abra caminho à solução satisfatória dos ~ro~lemas
comuns aos dois paises, naquela bacia hidrográfica.
Mas, já existem agora, também, com o incremento das
relações económicas Brasil-Colômbia, razões outras
para a criação e aPerfeiçoamento de estruturas que levem a um rãpito e amplo afustairien"tõ de interesses entre
as duas Repúblicas. A Colômbia poderã vir a ser, por
exemplo, grande fornecedora de carvão ao Brasil.
O Tratado de Amizade e Cooperação entre o Gov~rno
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia exprime, pois, não apenas uma reafirmação da amizade que nunca deixou de haver entre as
duas Nações~ mas, firme decisão, em boa hOra tõrriada
pelos respectivos Governõs;· de inaugurar período noVo-.
nesse relacii:mamento binacional, com vistas a uma sincronizaçãõ -de esforços e projetOs--no. cainpo écori~iniCo,_
objetivo inquestionavelmente merecedor de aplausos.
OpinamoS, face ao expósto,-pela aprovação do Projeto
de Decreto Legislativo n"' 19, de 1981.

b' o parecer.
S_ala_das Comissões, 25 de novembro de 1981.- José
Richa, Presidente- Lomanto Júnior, Relator- Alberto
Silva - Luiz Cavalcante- José Caixeta- José Fragelli
.....;.·Bernardino Viana.
PARECER N• 698, DE 1983
Da Comissão de Transporte, Comunicações e Obras
Públicas
Relator: Senador Lomanto Júnior
Com ó propósito de reafirmar os laços de amizade que
os unem, Brasil e Colômbia assinaram em Bogotá, no
dia 12 de março de 1981, o Tratado de Amizade e Coo"
peração ora em exame.
Os-s1gnatái-í0s, Tto preâmbulo, se confessam desejosos
de ampliar a cooperação política, econômica, culutral,
científica e: técniça; e de tornar mais fortes os vínculos de
amizade, contribuindo, dessa forma, para a solidariedade e integração regionais.
AsSinala o art. 1~> o objetivo de "instaurar e aper- ,
feíçOar mecaniSfuOs-cfe e-ntendimento e cooperação sobre
- assuntes de interesse comum, tanto no plano .bi!ateral
corno_no regional e multilateral".
- Para tanto, estabelece o arL 21' uma Comissão ·de
CaOidenação Brasileiro-Colombiana, sem prejuízo da
utilização de outros mecanismos de mútua conveniência.
A_ Çomissão de Coordenação tem a finalidade d6 (art.
31') fortalecer a cooperação entre Brasil e Colô_mbia, analisando e acompanhanq.o os assuntos de interesse co~
mum, referentes à política bilateral, regional ejou multi~
lateral. Compete~lhe, ainda, propor aos respectivos Gove~~os as_ medidas que julgar pertinentes quanto:
a) projetas econômicos de importância para as relações bilaterais e multilaterais, como os relativos a
infra-estrutura, complementação industrial e programas
de inversões mútuas ou conjuntas em outros países;

b) intercâmbio comercial e medidas para assegurar
seu increme~to e diversificação, tanto do ponto de vista
global como do relacionado com o comércio fronteiriço;
tendo em conta. para este último, os compromissos derivados dqs acordos sobre cooperação amazônica;
c) aperfeiçoamento dos meios de transporte entre os
dois paíseS;
d) cooperação .técnica, especialmente no setor agropec_uár_io e intercâmbio cultural, científico e tecDológico.
Exposição de motivos do Ministro das Relações Exteriores, que acompanha a mensagem presidencial,' pela
qual foi o texto do Tratado submetido à co"nsideração do
Congresso Nacional, informa que o ato internacional em
estudo "_visa a instaurar e aperfeiçoar mecanismos de en~
tendimento e cooperação sobre assuntos de interesse comum". Acrescenta que se inicia nova etapa no relacionamento entre os pafses vizinhos, porquanto desenvolverâ
ainda mais os vínculos de amizade e cooperação de Brasil e Colômbia.
O pi""ojetõ-Ttll aprovado pelas Comissões e pelo Plenârió da Câmara. Também as Comissões de Relações
Exteriores, e de Economia desta Casa consideraram-no
útil.
Somost portanto: pela aprovação do presente projeto
de decreto legislativo.
.
_
Sala- da Comissão, 30 ~e junho de 1983.- Benedito
f_erreira~ Presidente- Lomanto Júnior, Relator- Luiz
Cavalcante - Carlos Lyra_- Hélio Gueiros- Alberto
Sllva.

i
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PARECERES N•S 699, 700 E 701, DE 1983
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 38, de
1981 (n'i' 112-B, de 1981-CD) que ''aprova o texto do
Tratado de Delimitação Marítima entre a República
Federativa do Brasil e a República Francesa, concluído ~[R Paris, a 30 de janeiro d_e 1981".
PARECER N• 699, DE 1983
Da Comissão de Relações· Exteriores
Belator: Senador Amaral Peixoto
Atendendo a preceito Constitucional, o Senhor Presidente da República encaminha ao Congresso Nacional o
texto do Tratado de Delimitação Marítinia entre a República Federativa do Brasil e a República Francesa,
ConcluJdo em Paris, a 3!) de ianei~o de 1981.

A matéria é acompanhada- de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Referido documento esclarece que o ato· internacional
em apreço «encerrou longo ciclo de negociações entre o
Brasil a F'_i-allça, para a determinação dos limites entre
o nosso País e o Departamento da Guiana".

e

o" estabelecimento de no~sa linha de fronteira com a
- dúiami Francesa, que agora se completa em seu trecho
lateral marítimo, constituiu uma das empresas mais sign1fícailV.l.s da diplomacia brasileira. Seus antecedentes
históricos remontam a meados do século XVII,
assinando-se posteriormente, em 1713, o Ti-atado Cfe
Utrecht", que determinava, em seu artigo 8<? que," ... o rei
da França abre mão das pretensões tidas sobre as terras
chamadas de Cabo Norte, e situadas entre o rio Amazonas e o Oiapoque".
O Tratado de Arbitramento de 1897, submetído ao
COnSeUio Federal Suí(;"Õ, da Corifederação Suíça em
1900, teve reco.nhedda a soberania brasileira sobre a
área de 260.000 quilometras quadrados, hoje o território
do Amapá.
De 1955 a 1978 funcionou uma Comissão Mista
Brasileiro-Francesa Demarcadora de Limites, com a finalidade de sua caracterização física.
Na IV Conferência, realizada em Brasflia, de 18 a 21
de setembro de 1978, a Delegação brasileira propôs,
como medida preparatória para a definição desse limite,
o levantamento hidrográfico e cartográfico da Baía do
Oiapoque e proximidades, pelo navio "Canopus", da
Marinha Brasileira. O que foi realizado,levando_a bordo
técnicos franceses convidados a participar dos trabalhos.
Na VI Conferência, realizada eró Brasma de 19 a 23 de
janeiro do corrente ano, che80u~se a um ponto de consenso que satisfez a ambas as posições.
Do ponto de vista estritamente jurfdico, a solução
acordada atende plenamente aos principias e normas do
. Direito Internacional que regem o assunto.
..0 presente Tratado permite concluir, de maneira positiva, o ciclo de negociações limítrofes, urna vez que a linha
de demarcação marítima com o Departamento da Guiana constituía o único trecho ainda aberto do perfmetro
fronteiriço terrestre e marítimo do Brasil, todo ele já definido por tratados ou laudos arbitrais."
No qUe ·concerne a esta Comissão examinar, nada hã
que jJosSa ser oposto ao Tratado, razão pela qual somos
pela sua aprovação, na forma do Projeto de Decreto Legislativo nl' 38, de 1981.
: ..Sala das Comissões, 6 de maio de: 1982. - Luiz Viana,
Presidente --Am~ral Peixoto, Relator- Aloysio Chaves
- Joio Calmon - Luiz Fernando Freire - Bernardino
Viana - Moacyr Dalla - Lourival Baptista - Lomanto
Júnior.
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PARECER N' 700, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Martins Filho
Já apreciado pela Câmara dos Deputados, onde mereceu referendo, o projeto sob nosso exame, "que aprova o
texto do Tratado de Delimitação Marítima entre a República Federativa do Brasil e a República Francesa",
anteriormente concluído, em 30 de janeiro de 1981,
quando da visita do Presidente loão BaptiSta Figueiredo, acompanhado do Chanceler Saraiva Guerreiro, é
submetido à apreciação do Senado Federal.
Em exposição de motivos, o Ministro da_s Relações _
Exteriores detalha a anâlise do_ documento, assinalando
tratar-se da única linde, setentrião brasileiro, ainda pendente de definição, afém de assinalar que esse documento
encerra um longo ciclo de entendimentos entre os dois
países, para a regularização da fronteíra do Departamento da Guiana, assunto cuja solução de deloo_gava,
desde o século XVJI.
Em 1713 o rei da França abdicara de quaisquer pretensões sobre as terras situadas entre os rios ArilazOnas e
Oiaj:>oq"ue, tendo sido, por um tratado de Arbitramento
de 1897, reconhecido em 1900;-proclamada a soberania
brasileira sobre o Território do Amapá.
A caracterização física das lindes estabelecidas~ seria
buscada, entre 1955 e 1957, por uma CorilissãO Mista
Franco-Brasileira, propondo-se em 1978, como medida
preparatória para o levantamento desse limite, pesquisas
hidrográficas e cartográficas na Baía de Oiapoque. Na
VI Conferência, em Brasília, de 19 a 23 d_e janeiro de
1981, chegou-se, finalmente, a um consenso.
Ouvida, a Comissão de Relações Exteriores, exami·
nando o mérito da proposição, concluiu pela sua apro·
vação, na forma de Decreto Legislativo.
Quanto à prelimiriar, não há qualquer eiva de incons· titudonalidade ou injüridicidade, a tramitação da matéria foi fiel à técnica legislativa e, cbnseqOentemênte,
opinamos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nl' I 12-B, de 1981, CD, que referenda a delimitação
marítima entre a República Federativa do Brasil e a República Francesa, em nossos limites setentrionais.
Sala da ComissãO, 6 de abril de 1983.-::- Murito Dadaró, Presidente- Martins Filho, Relator- Helvídio Nunes - Guilherme Palmeira - José Fragelll - Hélio
GueirOs - Alfredo Campos- Benedito Canelas- Carlos Alberto - Pedro Simon.
PARECER N' 701, DE 1983
Da Comissão de Transportes, Comunica~ões e
Obras PúblicasRelator: Senador Alberto Silva
Obedientes ao que dispõem o Tratado de Utrecht, de
11 de abril de 1713, e a sentença arbitral do Conselho Federal Suíço, de {9 de dezembro ele 1900, Brasil e Franç~
concluíram o Tratado de Delirriíiação Marítima que vem
ao exame deste Órgão Ti!:c_rt_ico.
As Comissões e o Plenârio da Câmara dos DeQutados
aprovaram o texto do referido ato_ !nternacional ~. nesta
Casa, as Comiss,ões de_Relações Exteriores e de Constituição e Justiça manifestaram-se no mesmo sentido.
Submetida à apreciação do CongressO Nacional, pelo
Presidente da República, de conformidade com o que determina o artigo 44, inciso I, da Constituição, o TrataQo
de Delimitação Marítima ~tre a República Federafíva
do Brasil e a República Francesa encerra longo período
de negociações entre os dois países: E, de acordo com a
exposição de motivos do Chanceler brasileiro, que acompanha a mensagem presidencial, "constituiu uma das
empresas mais signífiCattvas-da diplomacia brasileira".
Desde meados do século XVII, a fixação de nossa linha de fronteira com a Guiana Fr~ncesa é motivo de ne-

gociações. Pelo Tratado de Utrecht, de 1713, "o rei da
França abre mão das pretenSões tidas sobre as terras
chamadas d!! Cabo Norte, e situadas entre o riQ Am!lzonas e o Oiapoque". Todavia, como, posteriormente, surgissem problemas quanto à identificação_ dõ Oiapoque,
novos esforços foram empreendidos. O litígio, pelo Tratado de Arbitramento de 1897, foi submetido ao Governo da Confederação Sulça. Três anos depois, o PreSidente do Conselho Federal Suíço, Walter Hauser, emitiu o
Laudo Arbitral consagrando o talvegue do Rio Oiapoque e o divisot de águas da cu meada da Serra do Tumucumaque como linha de fronte_ira entre o Brasil e a Guiana Fráncesa. Com isso, foi reconhecida a soberania brasile-ira sobre a área de 260.000 quílômetros quadrados
que constituem o atual Território do Amapá.
Em 1955, foi criada a Comissão Mista BrasileiroFrancesa Demarcadora de Limites, incumbida de promover a caracterização físiCa de fronteira. Até 1978, esse
órgão realizou quatro conferências, durante as quais se
procedeu ao levantamento da fronteira, desde o ponto de
ffijun-ção ciu ·marc:o trin"ácional Btasii~Guiana FrancesaSuriname até a foz do Oiapoque. Ficou s_em delimitação
o talvegUe da Baía do Oiapoque, a entrada dessa baía e o
límite [atera! marítimo.
Na IV Conferência, realizada em Brasma, de 18 a 21
de setembro de 1978, decidiu-se que o navio hidrográfico
"Cariopu.S'\ da Marinha Brasileira, realizaria o levantamento hidrográfico e cartográfico da área.-Três peritos
franceSes participaram das operações, levadas a efeito
em setembro e outubro de 1978. NO ano seguinte, em Paris, realizou-se a V COnferência da Comissão Mista, e
nela foi aproVado a·-relatôrio técnico estabdecerido a linha de rroriteira das águas interiores da Baía do Oiapoque, a partir da linha Ponta do Mosquito-Mont Bruyére
pelo talvegue definido pelo "Canopus" até a linha de fe_chamento da bafa.
A delirititação da tinha lateral marítima fiCOu es(abelecida na VI Conferência, de 19 a23 de janeiro de 1981, em
Bra~ília. Naquela oportunidade, foram definidos os pon- tos essenciais do Tratado em apreciação," cujo AitiSo I
tem o seguinte teor:
..ARTIGO I
I. A linha de delimitação marítima, inclusive a
da plataforma continental, entre a República Federativa do Brasil e a República Francesa, ao largo do
Depart_amento da Guiana, fica determinada pela linha loxodrômica que tem o azimute verdadeirO de
qua~enta e um graus e trinta minutos sexagesimais,
partmdo cf_o ponto definido pelas coordenadas de latitude quatro graus, trinta minutos e cinco décimos
~arte e de longitude cinqaenta e um graus, trinta e
01to minutos e dois décimos Oeste. EsSe azimUte e
essas coordenadas são referidas ao sistema geodésico brasileiro,

2._ Esse sistema geodésico foi o empregado na
elãboração da Carta Náutica brasileira de n~' I 10, I•
- -----eàlção, de2/diabril de 1979; qui foi utilizada durante oS- trabalhos da, VI Conferência da Comissã,o
Mista Brasileiro· Francesa Demarcadora de Limítes.
3. O ponto de partlda definido nci- preSente Artigo é a intersecção da fronteira na Baía do Oiapoque, front_eira estabelecida por ocasião da V Confe_rência da Comissão Mista, e da linha de fechamento
, dessa bafa estabelecida durante a VI Conferência da
mencionada Comissão Mista."
Como se vê, o Tratado contém soluções de interesse
n'acional e _que satisfazem as partes, porquanto tornam
clara e precisa, em relação ao nosso vizinho setentrional
e a terceiros, a área marítima reservada à nossa exclusiva
, exploração de recursos pesqueiros e outros que porventura ali existam.

Agosto de 1983

Opin-amos, portanto, pela aprovação do presente projeto dt: dt:crt:to legislativo, pois, com ele, se define a demarcação do único trecho ainda em aberto do perímetro
fronteiriço terrestre e_ maritimo do Brasil.
Sala das Comissões, 30 de junho de I 9_83.- Bcne_dito
Ferreira, Presidente- Alberto Siha, Relator- Lomanto Jünior - Luiz Ca,·alcante - Carlos Lyra - Hélio
Gueiros.
PARECER N• 702, DE 1983
Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de Lei da Câmara n~ 28, de 1983 (n~> 4.639-B, na
Cãmai"a dos Deputados), que "dispõe sobre o concur-

so ,·estibular c dá outras providências".
Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso
O projeto em exáme, de autoria do ilustre Deputado
Braga Ramos, tem como objetivo introduzir no elenco
das disciplinas exigidas para o exame de habilitação aos
cursos superiores, a disciplina da Língua Portuguesa.
Em sua justificação o autor do projeto diz:
Freqüentes são as críticas i:io descuido pelo ensino de português nas escolas de !9 e 2~> graus, identificável na dificuldade de muitos universitários para
expressarem, oralmente, o pensamento agravado,
sobretudo, quando precisam escrever o que pensam.
Esse rato tem se tornado grande preocupação nacional, refletida em sólidos pareceres do Conselho Federal de Educãção e nos projetas de lei apresentados
por numerosos e ilustres parlamentares. O exame do
que se tem escrito e falado sobre o assunto, leva à
conclusão de que as soluções são complexas e exigem a reformulação de métodos e técnicas pedagógicas, a_ níyel do ensino pré-universitário. Enquanto
não se operã essa transformação, urge encontrar-se
algum instrumento de avaliação capaz de evitar o
ingresso, na universidade, de estudantes sem domfnio, em maior ou menor grau, de seu próprio idio-

ma.
Em seu art. 11', a proposição sob análise tem por objetivo fazer constar do elenco de discip!inas exigidas para o
exame de habilitação aos cursos superiores a matéria
Llngua Portuguesa.
O assunto já estâ convenientemente disciplinado pelo
Dec_reto n9 79.298~ de 24 _de fevereiro de 1977, que estabelece in nrbis
"Art. 1~> O concurso vestibular das instituições
federais e particulares que compõem o sistema federal de ensino superior reger-se-â, a partir de li' de janeiro de 1978, pelo Decreto n~''68.908, de 13 de julho
de 1971, com as seguintes alterações;
d) inclusão obrigatória de prova ou questão de
redação em língua portuguesa;"

O art. 29 preconiza que os conhecimentos sobre a
Língua Portuguesa serão avaliados em prova de redacão,
que serâ eliminatória e precederá todas as outras.
Quanto ao exposto neste artigo, nos parece que ao
·combater um efeito cujas causas encontram-se na má
qualidade do ensino de I~" e 2~> graus, o projeto, inadvertidamente, discrimina somente as classes mais baixas, que
não dispõem de recursos para complementar seus estudos em outras fontes de ensino.
Aci-edít3mos ãiil(fa que oS exames vestibulares na for·
ma atual constituem um elemento perturbador fazendo
proliferar os chamados ''cursinhos" que tendem a discri·
minar as classes menos favorecidas, eelitizar o ensino superior.

__l)JARIO poç:õNGRESSO NACIONAL (Seção II)
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Assim, o que se requer é uma reformulação dC: basC;
que ataque de fato o problema do ensino da Língua Portogues~ a nfvel de l? e 2~' graus, para _sUprir a deficiência
crónica de conhecimentos de nosso idioma.
Por isso, apesar dos elevados propósitos que inspifam
a proposiçãO; sOmOs peTa- rejeiçãO dO projeto.
Sala da Comissão, 30 de]uiltio
1983. ,-_João Cal~
mon, Presidente- Fernando Henrique Cardoso, Relator
- Gastão MUll~r - .Passos Pôrto - Álvaro Dias Aderbal Jurema - Octávio Cardoso.

-ae

PARECER N• 703, OE 1983
Da COiniSsão -de- TransPortes, COm'iiniCaçOes e

Obras Públicas, sobre o Projeto de Lei da Câmara n~'
21, de 1983 (n~ 5.472-A, de 1981, na Câmara dos De-.
putados), que "dá o nome de HBernardino de Souza"
à ponte sobre o rio Real, na BR~IOl, divisa dos Estados da Bahia e de Sergipe".
Relator: Senador Hélio Gueiros
O projeto que vem ao crivo desta Corríissão objedvá
dar o nome de "Bernardino de Souza" à ponte sobre o
Rio Real, na BR-IOl, na divisa dos Estados da Bahia e
de Sergipe.

Tanto a justificativa do autor d<i.-PrCii)osição, o nobre
deputado Francisco Binjarllim, coitió o-S deialhad.Os p"a~
receres que integra-m o processo; indicam a justez-a e propriedade da iniciiitiva parlalnenta-r.-sergipãlio-de nascimento e baiano por adoção, Bernardino de Souza foi um
permanentemente preocupado com _o desenvolvimento e
o bem-estar das populações dessas valorosas unidades da
Federação e Q seu nome para denominar uma ponte ligando fisica ou geograficamente os dois Estados tem
muito simbolismo.

O nosso-parecer é pela aprovação do projeto,
Sala das Comissões, 30 dcjunho de 1983 . ..,.-- Bénedlto
Ferreira, Presidente - Helio Gueiros, Relator - Lo~
manto Júnior ~- Luiz Cavalcante - Carlos Lyra - Alberto Silva.

PARECER N• 704, OE 1983
Da Comissão de EdUcação e Cultura, Sobre o- Projeto de Lei da Câmara n\" 149, de 1982 (ri<i-3.293-B de
1980, na Casa de origem), que "dispõe sobre a im~
pressão de legenda no volante da Loteria Esportiva
Federal".
Relator: Senador Aderbal Jurema
A proposição ora em estudo, de autoria do ilustre Deputado Ruy Cô_do, tem por objetivo a impressão delegenda nos volantes de Loteria Esportiva Federal, que
passarão a conter a inscrição, em letras garrafais véi-melhas, da seguinte legenda:

"0 jOgo é um vício, antes jogar; pense nQleit"ede
seus filhos. A possibilidade de você ganhar é de I em
1 milhão."
Em sua justificação o·autoYdo prOjeto diz que a "educação em geral, seja ela física oi.t ·alfàbeti.iação, tanto
quanto a assistência social da LBA, além de sua grande
importância para desenvoiViffieniõ--e bCm-estar social,
são tarefas dispendiosas e destinadas a se tornarem Cada
vez mais onerosas. Urge realmente, que se conjuguem es~
forços e maiores verbas para esses setores. Efltendemos,
contudo que o fim não justifica os nieicis. An8ariar fulidos para a educação e assistênciã social, por meio dC veículos deseducativos é desservir ao pOvo. 1:: desamOr organizado em círculo vicioso ... ·~, Mais adiante o autor da
propoSição afirma que "A única armá ·apfíCfVêl contra o
sonho é o despertar".

-o

~ fundamental para a sociedade que ela seja alertada
quanto aos perigos que a cercam. Essa tomada de cons--ciência se torna possível, chamando-se a atenção dos indivíduos para os riscos que correm".
_-_ -~i~1lliza_o auto~~~ afirmando que: "se não se pbde extingUir a 1ot~iia espõi-~iva que pelo menos se alerte 0 jogador incauto".
Cõifsiaeramos louvâv.el a preocupação do autor ao
~presentar a matéria e com ele concordamos, sendo por
tsso favoráveis ao projeto, por achá-lo justo e oportuno.
Sala da Comissão, 30 de junho de 1983. ~João Cal~
mon, Presidente- Aderbal Jurema, Relator- Fernando
Henrique Cardoso - Gastão Müller - Passos Pôrto Álvaro Dias.
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cho Abunã-Guajará-Mirim. E a ferrovia, que, como
observou o historiador Carlos Rocque, empregou
500.0_00 dormentes, custou 32 toneladas de ouro e ceifou
dez mil vidas, deverá desaparecer, como acontêceceu
corp_ a Estrada de ferro de Bragança, e com a Estrada de
Ferro Tocantins.
Somente por estas razões _históricas, podemos aquilatar o inegável iilóince das medidas contidas no presente
.projeto de lei, razão por que a Comissão de Educação e
Cultura s_e manifesta pela sua aprovação.
Em virtude, porém, do que dispõe o Decreto n'i'
84.198, de 13 de novembro de 1979, propomos que sejam
apresentadas ao projeto as seguintes emendas:

PARECERES N•s 705 E 706, OE 1983
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n\" 12, de 1982
(n9 2.340-B. de 1979, na Casa de origem) que "instiR
tui o tombamento das estatões terminais da Estrada
de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho e
·· Guajará~Mirim, e dá outras providências".

t

Emenda n9 l -

CEC

Ao art. 2':
Ond_e se lê: Instituto do Patrimônio Histórico e Artís~
tico Nacional,
Leia-se:. Subsecretaria do Patrimô_nio Históric"o é
Artístico Nacional-.SPHAN- da Secretaria de Cultura do Ministério de_ Educação e Cultura.

PARECER N' 705, OE 1983
Da Comissão de Educação e Cultura
---~Relatara:

Senadora Laélia de Alcântara

De iniciativa do nobre DeputadO Isaac Newton, o
projeto em apreço propõe que as estações terminais das
Estradas de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho e
Guajarã-Mirim, no Estado de Rondônia, sejam tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e-Artístico
Nacional, na forma prevista no art. 4~', do Decreto-lei nl'
25, de 30 de novembro de 1937.

Em suajustifiça._ção, o HUstre autor do Projeto, pa_rtin~
do da precei~o constitucional, segundo o qual a preservação do património histórico e artístico, sol:ire ser deVer
do Estado, constitui" reivindicação da sociedade brasileira, que cada dia mais se conscientiza da necessidade de
preservar os valores culturais do Pais, afirma que "âs eStações terminais da Estrada de Ferro MadeiraMamoré, que já -eStão sendo utiliZadas como museus, são
marcos históricos que retratam uma época de desbravamento e inteôorização e cuja preservação dará testemunho do respeito da nova geração para com aS QUe antecederam e que, de modo singelo ou grandioso, constituíram e mantiveram aqueles verdadeiros centros da vida
social e cultural das primitivas povoações".
A construção da Estrada de Ferro MadeiraMamoré, que, como se sabe, teve como grandes precursores o Teneote Jíbbon, da Marinha dos Estados Unidos
da América, e o General boliviano Jucardo, foi marcada
desde os seus sete quilômetros iniciais a partir de Santo
Antônio, por uma série de lances épicos e não poucos
_episódios trágicos.
- Sua construção apresentou atê absurdas curiosidades,
-cOmd a iinportação- de dormentes de madeira da Austrália, em plena mata amazônica e a locação de mão-deObra barbadiana cOmo única capaz de suportar a incleplência do clim?_~ e da malária.
Seu custo monetário foi tão alto, que ficou conhecida
pelo nome de "estrada dos ttilhos de ouro".
· Seu ponto inicial foi -recuado para Porto Velho, sete
quilômetros a jusante de Santo Antônio, por ser maiS
acessível, tendo sido concluída somente em 1912.
Coristruida OOm um-a capacida(:k-de trinsportes dez
vezes superi_oi' -à ultimamente utilizada, a Estfãd<i. de FerrO Mãdeira-Mamoré está ameaçada de extinção ou de
abandono pelo menos em grande parte de seu percurso,
tendo em vista -o projeto da rodovia Brasüia-Acre, em
aildamentO; nO-tfeCho Cuiabá-Porto Velho....;_Rici Branco, o que tornará sem utilidade prática pelo menos o tre.-

Emenda n'i' 2 -

CEC

Ao art.

2~':
Suprimam-'se as expressõeS: «atràvés do Ministério da
Educação e Cultura".
Sala das Comissõés; 20 de ma"io de 1982. - Aderbal
Jurema, Presidente- Laélia de Alcântara, RelataraFranco Montoro- Gastão Müller- João Lúcio -'Ta.-.
so Outra.

PARECER N• 706, DE 1983
Da Comissão -_de Transportes, Comunicac;ões e Obras
Públicas
Relator: Senador Alberto Silva
De iniciativa-do ilustre DeputadO Isaac Newton, vem
a exame desta Comissão, depois de ser aprovado na Casa
de origem, projeto de le.i íns.tituin~o o tombamento das
estações terminais da Estrada dt;, Ferro MadeiraMamoré, em Porto Veiho e Guajaiá-Mírim, e determinando outras providências.
Justificando a proposição, o seu ilustre autor, esclare-ce que
..a preservação do patrimônio histórico e artístico, sobre ser atribuição do Estado, princípio inserto
no árt. 180 da Carta Magna
..Art. 180. O amparo à cultura é dever do Estado.
Parágrafo úriicO, Ficam s-ob a proteção especial
do Poder Público os documentos, as obras e os locais de valor histôrico ou_ artfstico, -os 'inonumentos
e as paisagens naturais- notáveis, bem como as jazidas arqueológicas" é justa reivindicação da sociedade b.rasileira que a cada dia mais Se conscientiza da
necessidade da preservação da memória nacional e
se engaja na luta pela perpetuação_ de seus valores
culturais.
As estações terminais da Estrada de Ferro
Madeira-:-Mamoré, que jâ estão sendo utilizadas
como museus, são marcos histórícos que retratam
uma época de desbravamento e interiorização e cuja
preservação darâ testemunho do respeito da nossa
geração para com as que a atencederam e, de modo
singelo ou grandioso, construíram e mantiveram
aqueles verdadeiros centros da vida social e cultural
das primítivas povoações.
O cultivo das tradições de uma cidade e de um
povo é a maneira de manter esse povo unido e na
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conservação dos testemunhos culturals ~stá a pró~
pria essência da nacionaUda,de.
Embora o meio usual para o tombamento sçja o
Decreto, nada impede que a iniciativa de tal providência seja tomada por meio de lei. Existem vários
precedentes que reforçam tal entendimento: Lei n~'
t.618-A, de 6 de junho de 1952, Lei n'12.035, de 19
de outubro de 1953, Lei nl' 4.603, de 20 de maio de
1965 e, ainda, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, aprovando o Projeto de Lei n'1
1.440(75."
O projeto, em seu art~ 1~', declara que ficam tombada.s
as estações terminais da Estrada de Ferro MadeiraMamoré, em Porto Velho e Guajará-Mirim, no Território de Rondônia (hoje Estado) e no art. 29, que o Poder
Executivo, através do Ministro da Educação e Cultu~a,
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da
pre-sente Lei tOmará as proviâências necessárias pará que
o Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional
inscreva os refeddos bens nqs Liyros de Tombo, confçrme disposto no art. 49 do Decreto-lei n~' 25, de 30 de novembro de 1937.

A oportunidade é de salutar importância para a memória da Cultura Naçional, jtí que a Estrada de _Ferro
. Madeira-Mamoré, inscreve-se na ep-opéia do desbravamento da fronteira Qt:Ste do País, onde as vias fluviais,
bloqueadas intensamente por quedas d'água, impediam
a navegação e o escoamento de sua oroducão.
Ã iniciativa, foi apresentada, na ComíS:São de E_du~

cação e Cultura, duas Emendas, visando, a primeira, a
corrigir a nomencl<Jtura do _órgão encarregado da inscrição das "obras de arte", no Livro de Tombo, corres~
pendente; e a segunda, a expressão através do Ministério
da Educação e Cultu_r_a, por desnecessária.
Somos pois, no âmbito da Comissão, pela aprovação
do projeto com as duas (2) Emendas da Comissão de
Educação e Cultura.
Sala da Comissão, 30 de junho de 1983. - Benedito
~Ferreira, Presidente- Alberto Siha, Relator- Lomanto Júnior - Luiz ('a"alcante - Carlos Lyra - Hélio
Cueiros.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente
lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Cof:lho)- Duran-tCo recesso a Presidência reCebeu as seguintes comunicações de
ausência do País:
I. do Senador Albano Franco, em caráter particular,
no período de 12 a 27 de j_ulho;
2. da Senadora Eunice Michiles, em caráte-r partícular, no período de 11 a 25 de julho;
3. do Senador Roberto Campos, em carâter particuM
lar, no período de 13 a 25 de julho; e
4. do Senador Raimundo Parente, em caráter particular, no período de 26 _de julho a 10 d_e agosto.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Durante orecesso, o Presidente do Senado comunicou à Mesa sua ausência do País, no per[odo de 22 a 27 de julho, a convite
do Governo Venezuelano, p~ra participar das comemorações do bicentenário de nascimento de Simon Bolivar.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa,
requerimento que vai Ser nao-peló -sr. l~'-Secretlfio.
Ê lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 731, DE 1983
Nos termos do artigo 47, inciso l, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro licença para tratamento
de saúde. por um período de 120 (cento e vinte) dias, a
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partir 3 (três) de agosto do corrente ano, conforme atestado m~di_ç9 em anexo.
Sala das, .$essões, -5 de julho de t 983. - Arnon de
Mello.

6 -SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - De aCordo
cOiTI a delibefação do Plenário, fica concedida a licença
solicitada.
'Sob.i'6 a mesa, tequeriment_o cuja leitura -será feita _pelo
Sr. !~'-Secretário.

t:: lido o- seguinte
REQUERIMENTO N• 732, DE 1983
Sr. PresideOte,-·

~Requeremos~ v_. :Ex~ n~s termo~ dos arts. 241 b), 243
e 244 a), do RegiriientO Tnterno; Sejam prestadaS à memoria do DeputaOO Renato Ai:ei'edo, falecido durante o
recesso parlamentar, em São Paulo, as seguintes homenagens:
1 -·Insúç'ilo etti Atã de-voto de pesar;
i - A apresentaçãO de cOndolências à famflia do exdePU tido, ao Governo do Estado de Minas Gerais e à Presidência nacional do PMDB;
3- O levantamento da presente sessão.
Sala das Sessões, ('i'_de agosto de 1983.- Hnmberto
Lucena, Uder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação o
requerimento que vem de ser lido.
___ _
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA - (PMDB - PB.
Para encaminhar a votação.)- Sr. E_residente, Sr&~ Senadores:
E deveras triste, para todos nós, reabrir os trabalhos
do S_enado Federal, do Congresso Nacional, com uma
homenagem póstuma à memória de um homem público
dC marcante personalidade, que, ao longo de muitos e
muitos anos, prestou inestimaveis serViÇos não só a sua
Minas Gerais, mas a todo o Brasil. Trata-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores do Deputado Renato Azeredo, falecido__ recentemente, após pertinaz molésti~, na capital
paulista. O seu corpo, transladado para Minas Gerais,
foi sepultado com todas as honras que lhe devíamos minciros.
Renato Azeredo teve uma vida pública expressiva, cujos principais registras ora faço, neste rápido necrológio,
em ·nome do PMDB no Senado. Prefeito Municipal de
Santo Antônio do Monte, MO. Auxiliar e Chefe de Ga-- binete da Sec-retaria da Fazenda e OfiCial de Gabillete dO
Governador de Minas Gerais, Deputado Estadual (1955
a 1963); Líder do extinto PSD (1958-1959); Presidente da
Comissão á6 Revisão Administi'a:fiV_ci._ e-JudiCiafia (1962),
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais; Primeiro
Subchefe da Casa Civil (1956-1961) da Presidência da
Repúblíca, Membro do Diretório Regional di Minas
Gerais do extinto_PSD (1958-1965); Secretário-Geral do
Diretório Regional do MDB (1966-1975); Membro do
Diretório Nacional do MDB, Membro da Comissão de
Orçamento (1971); Membro da Comissão Mista de
Orçamento d_o Coilgresso Nacionsal {1972-1974). Vice_Presidente da Associação Interpa1amentar de". TurismO
(1971-1975), Presidente da COmissão de Agricultura e
POlítica Rural (_( 974); Membro da Comissão de Agricultura e Política Rural (1 975 e 1981) e Suplente da Comissão de Relações Exteriores (1981), da CDI 2'1 VicePresidente da Cámara dos Deputados (1979-1981). Missões no exterior: Membro da Delegação Brasileira à posse do Presidente da República do Panamá. Representante do Brasil à Reunião da FAO em Roma, Integrante da
Representação Brasileira da Associação, Interparlamentar na reunião realizada em Paris (1971), Presidente da

Delegação Brasileira do Grupo da Associação Interpalamentar de Turismo no Congn;sso Nacional promovido
COTÀL, no Panamá (1972).
- ·
E.is,
Piesidente~ em linhaS gerais, os principais fatos
da vida parlamentar e administrativa do Deputado Renato Azeredo, cuja memória homenageamos neste instante.
Conheci-o,. Sr. Presidente e Srs. Senadores, na outra
Casa do Congresso Nacional. Seu colega de Bancada no
ex-Partido Social Democrático desde 1963, acostumeime a admirar nele senão o parlamentar que discursava e
debatia em plenário, porque não era essa a sua vocação, ·
pelo menos o deputado que freqUentava assiduamente
com (fediC"ã:Çàó, com interesse Público inusitado as CO•
m'iSsõ.eS técnicas da Cá múa dos Deputados,
sobressai~do~-~e, sobretudo na épocâ em que o Congress_o_~~,inha r~lm~en~~ prerrogativas e atribuições na elaboraçãÕ dÕ Orçamento da União. Quintas vezes não estive
com ele, varando as madrugadas na Câmara dos Deputados, assistindo à defesa intransigente de volumosos recursos que destinava em suas emendas à Lei de Meios do
País, à sofução de proólem-as fundamentais de Minas
Gerais, sobretudo do interior, a que se encontrava umbelicalmente ligado, pois era sobretudo homem ligado aos
problemas locais de cada município e, por isso, setnpre
se destacou como municipalista emérito .
Renato Azeredo _era na vida pública, aciina de tudo
um grande artic_ulador político, um homem dos bastidores, silencioso, fumando o seu cigarrinho de palha, naquele_ seu porte elegante e erecto, cavalheiresco para com
todJ?S,_ a~r_açando a cada um com carinho, com simpatiã,
irradia~do ~m torno de si um sentimento de admiração
geral.
Nele não conheci, Sr. Presidente, Srs. Seiladores, nenhum sentimento menos nobre, nenhum sentimento de
ódio, nenhum sentimento de rancor, de mágoa maior,
porque no- seu coração só havia lugar para os sentimentos mais altos do amor, da solidariedade humana. E por
isso mesmo ele fez um sem- números de amigos, não só
entre os seus correligionárioS do ex-PSD e depois do exMOS e agora do PMDB, como também entre os seus
adversários, que sempre o respeitaram e sempre lhe apertaram a mão, reconhecendo nele um perfeito homem Oe
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_Renato_ Azeredo era, na verdade, o grande coordenaçlor, com quem o Partido Social Democrático, o MDB e
o PM-DB, sempre -Contaram para realizar os seus grandes
sucessos na vida partidária do País.
Ainda me lembro que, recentemente, no final do ano
passado, quando todos nôs, diante dos casuísmos do
Governo, diante da implantação do sistema de vinculação total de votos, o PMDB e o_ PP ~:esolveram
incorporar-se. de acordo com a lei, coube _a_ Renato Azeredo um papel significativo, para que aquelas duas
forças políticas partidárias pudessem se entrelaçar e pudessem se consolidar, como hoje acontece, em torno de
uma única sigla, o PMDB, como um programa voltado
para os altos interesses nacionais.
Com estas palavras, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao
evocar Renato Azeredo, com imensa saudade_, em nome
do PMDB, tenho a certeza de que neste instante estou in~
terpretando também o sentimento de todo o povo das
Minas Gerais e de todos aqueles que o conheceram e que
vêem no seu-desaPãrecimento a abertura de uma lacuna
impreenschível, nos quadros da nossa vida partidária.
A sua Família, ao Governo de Minas Gerais, à Direção Nacional do PMDB, os mais sentidos pêsames
pelo desaparecimento desse homem notável, que ficarâ
para seiripre na nossa lembrança, pelo que pôde despertar de respeito, amizade e de admiração.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o Sr. Senador Aloysio Cha_ves.
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O SR. ALOYSIO CHAVES(PDS- PA.) -Sr. Presidente, pela Liderança do PDS e da Maioria, fará o en-

caminhamento deste requerimento o nobre SenadOr Mu~
rilo Badaró, de Minas Gerais.
O SR. PRESIDENTE (Nilo" Co.elho)- Com a palavra o Senador Murilo Badaró, pela Liderança da Maioria.

O SR. MURJLO BADARÓ (PDS - MG. Para encaminhar a votação.) ~-Sr. Presidente, Ses. Senadores.
Quero confessar uma certa dificuldade parã fazer o elogio post-mortem do Deputado RenatO Azi:redo. Se me
circunscrever a mera leitura de sua rica e vasta biografia,
talvez eu não consiga retratar com fidelidade para o Plenário o- perm correto e por inteiro daquele político tiPicamente mineirO. Se fugir dos padfões convencionais· das
orações deste tipo, receio não ter luzes suficientes, d_e vez
que certamente a emoção me dominada p3ra gizar, -de
forma a mais completa quanto possível, a figura do parlamentar, do homem de governo, do cavalheiro, do pai
de família, afinal, de buscar a fisionoiriia dO poHticó na
acepção mais perfeita e mais--pura do termo.
Ao falar dos políticoS; Sr. Presidente, nunca ê demais
repetir e repisar que, não raro, ainda quando muito deles
se espera, estão tombando à beira do caminho, sucumbidos pelas pressões, pelas emoções, pelos sofrimentos, pelas canseiras e pelas vigílias, que são os componentes
mais constantes na vida daqueles que se entregam a este
mónus a um só tempo áspero e honroso que é a vida
pública.
Renato Azeredo ajusta-se bem à tipologia dei polítíco
mineiro, pelo seu equilíbrio. Era um homem incapaz de
perfilhar ou adotar posições radicaiS~ até porque, em Minas, Sr. Presidente, não medram os radicalismos.
Milton Campos dizia que o segredo dã virtude do político está exatamente na busca do meio termo. Eu;--tiâ
pouco, chamava a atenção para os jornalistas que acompanham nossos trabalhos, de que para os mineiros o equilíbrio ê algo substancial à sua própria existência. Renato Azeredo, nesse aspecto, era mineiro na forma-Inais
pura e mais perfeita pelo seu equilíbrio. Este mt!sino equilíbrio fez com que trafegasse coni desenvoltura, em
meio às procelas de toda a natureza, aos entrechoques os
mais variados, que fazem o dia-a-dia da nossa atividade
política. Foi por isso mesmo um conciliador, buscou
sempre encontrar o denominador comum, na solução
das questões mais intrincadas e mais delicadas.
Como antigo membro do_ PSD, do velho Partido Social Democrático, escola política que deu ao Brasil os
seus melhores homens póblicos, escola política que propiCiou a esta Nação longos anos de paz, de tranqUilidade
e de desenvolvimento, originário do velho PSD mineiro,
Renato Azeredo cursou o melhor curso de política, mas
não a política feita em meras especulações científicas,
mas a política lastreada naquele saber da experiência a
que se referia Camões, e teve professores os mais ilustres,
Benedito Valadares, José Maria Alkmin, o seu permanente companheiro de todas as horas, a que serviu com inexcedível dedicação, Juscelino Kubitschek de Oliveira,
que, de certa forma, trouxe à personalidade de Renato
Azeredo o charme, o fascínio e o encantamento cjue por
longos anos fizeram dele um homem admirado e querido
por toda Minas Gerais.
Renato Azeredo foi mineiro-também n-a inflexibilidade das posições quando toma a decisão final. Jamais fraquejava, a partir do momento em que politicamente deveria seguir determinado roteiro ou determinado caminho, sobretudo se este caminho, se este roteiro estavam
afinados aos ditames maiores da sua coD.sciência pública.
E essa inflexibilidade, Sr. Presidente, que aos menos avisados pode parecer uma posiçãO radical, em Minas Gerais ela é produto de um longo amadurecimento, de uma
profunda maturação de sentimentos. Mineiieiique, na
sua formação cultural, sofrendo as agruras dos descami~
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nhos de uma economia que lhes propiciou o faustO e o
__luxo no período colonial, para cair na pobreza invencível
~a agricultura de subsist~ncia, aQucila mesmã_gente boã_e_
siffiples, herdeiros das tradições de simpHcidade e de
bondade das velhas aldeias lusitanas, transformados -em
homens duros e innexíveis na luta quando s-e faz nc!cessâria.
Renato Azeredo foi mineiio PeiO 'Si:iltidO naCional de
sua vida política. Se há um povo que tem a vocação para
o nacional, é 5' povo mineiro. Talvez poi"qlie-geograficamente situado no centro de gravidade da Nação, Minas
Gerais, por iSSo mesmo, é umá--t:spécie-de síntese nacional, onde se caldeiam sem hipertrofias ou prevalências
todos os sentimentos que povoam a imensa terra brasileira. Renato Azeredo tinha a vocação para_o grande_episódio políticO de nível nacional, mas sem perder as raízes
profundas plantadas no seio dos pequeninos municípios
--mineiros, que ele freqüentava animadamente, no exercício: de sua diuturna atividade política.
O Senador Humberto Lucena- traçou, com palavras
lapidares, a fisionOmia de Renato Azeredo. Fê-lo alinhando, no decorrer de sua bela oração, os inúmeros
postos por onde Renato passou e serviu ao povo, as inúmeras missões que desempenhou. Por isso, Sr. Presidente, na multiforme personaHdade desse saudoso companheiro, não há o que destacar mais ou menos para
retratá-lo sem retoques. Ele era principalmente um homem político. E o que é um homem político, Sr. Presidente? E um homem que tem uma visão generosa das
coisas, é um homem que é capaz de entender-todos os
sentimentos que passam pela alma do povo. Político que
é cilpãz, Sr. Presidente, de escapar das tentações do po- der pelo poder, apenas fazendo do poder um instrumento para servir ao povo e· em beneficio do -povo. Assim foi
Renato Azeredo, no exercício dos cargos por onde passou e a que deu brilho excepcional; nunca usou_do poder
para servir-se dele, nunca freqilentou palâcios para a
fruição pessoal das vantagens QUf?.OS palácios costumam
outorgar. Nunca freqilentou as antecâmaras, porque era
sobretudo homem das câmaras abertas, das câmaras legislativas, onde se processa a verdadeira oiiS:enaçãO da
vida políticã- de uma Nação.
Foi as~im Renato Azeredo. Durante muito tempo com
um cigarrinho de palha, à moda dos velhos matutas min-efros, dos velhos e sábios matutas- mineiros, catdo diSptice~temente a um canto do lábio, até qUe uffi sciez infa-rfõ -dO- nliocãi-cffo fê-lo afatar-se daquele símbolo que
de certa maneira fazia Renato plenamente integrado na
vida, na cultura, na filosOfia e na: maneira de ser dos mineiros.
O tempo, Sr-:-Presidente, foi extremamente cruel com
Renato Azeredo, na medida em que, no momento em
que depois de longa luta, de pertinaz combate, consegue
chegar aos altiplanos do poder, a morte corta-lhe a carreira de uma forma abrupta, e eu diria até injusta- se se
é possível qualificar de justos ou injustos os dçSígnioS da
Providência- mas de qualquer maneira eu diria que foi
injusto, na medida em que ceifou a vida de um batalhador, de um servidor do povo, que estava pronto e apto a
prestar os mais relevantes serviços a Minas Gerais e ao
Brasil.
Homem suave, diz aqui o Senador Lomanto Júnior,
homem tranqiíilo, correto, de procedimento familiar eXemplar, nunca realizou negócios no exercício do poder.
Isto não faz parte da vida dos políticos de Minas Gerais
e,--eu digo mais, não faz parte da vida dos políticos do
Brasil. Foi um político puro, correto, decente, leal, amigo, companheiro e, sobretudo, Sr. Presidente, tinha nas
preocupações maiores da vida póblica do seu Estado e
do Pais a razão de ser da sua própria presença.
Morre ele vítima desta dura atividade política a que
noS obrigamos todos. O qUe reSta é aPenãs a sua memória honrada, para glória dos seus amigos e de seus familiares, maS, sobretudo, Sr. Presidente-, um- grande exemplo Renato Azeredo deixa para todos nós: homem

de partido, parlamentar, homem de governo, tudo isto apenas como instrumento para servir ao povo, e como
servid_or do povo é qUe estou certo que .se faz melhor o epitáfio de Renato Azeredo, ao se colocar em sUa lousa
fria uma Jnscrição que- diga bem aquilo que_expresse· os
sentimentos que o povo de Minas tem em sua alma neste
mome!lto de saudade e como definição de um dos seus
maiores polÍticos, não haverá nada mais expressivo do
que esculpir sobre sua lápide;, "Aqui jaz Renato Azeredo
um. servidor do pov-o-." (Muito bem!)
O Sr. Alfredo Campos- Peço a palavra, Sr. Presiden•
te.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Para
encaminhar a Yotação.)- Sr. Presidente e Srs. Senado·
res:
A vida póblica de Minas Gerais foi abalada, durante
este curto recesso parlamentar, pelo desaparecimento de
duas figuras das mais proeminentes que _emolduram a
galeria dos poHtícos notáveiS- nascidos nas entranhas das
montanhas deste Estado mediterrâneo do Brasil.
Dia 12 de julho próximo passado, falece à exDeputado Estadual e Federal, Suplente de Senador e
Juiz do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Simão Viana
Cunha Pereira. QUatro dias após, e arrebatado do nosso
convívio, pela mesma moléstia traiçoeira e incurável que
vitimara Simão da Cunha, _o também, eX-Oeputac!o Es~
tadual e Federal, Subchefe da Casa Cimil do imortal Jus~
celino Kubitschek e recentemente Secretário de Ó~verno
e Coordenação política do Governador Tancredo Neves,
Deputado Renato Mário de A velar Azeredo.
Simão da Cunha e Renato Azeredo, em boi-a de gênios
difereil.tes.e -Cori:tportamcintos distintoS na política, tiveram vários pontos c_onvergentes a unir suas trajetórías
políticas, suas vidas até à morte.
Ambos nasceram no segundo semestre de 1919, vive·
rama juventude sob a espada draconiana da ditadura do
Estado Novo, e ambos formaram-se em Direíto pela Universidade_de Minas Gerais; travaram as mesm'as lutas.
defenderam c_om obstinação e destemor a causa democrática e foram arrebatados pela mesma doença aos 63 anos, no mês de julho de 1983.
Iniciaram- praticamente juntos suas vidas públicas
como Deputados Estaduais: Simão da Cunha, Pela legenda da antiga União Democrática Nacional; Reriato
Azeredo, pelo extinto Partido Social Democrático,
alternando-se na situação e na oposição até a reforma
partidária de 1966, quando pela primeira vez, Simão da
Cunha e Renato Azeredo empunharam a mesma bandeira de lutas, sob a sigla do MDB, o glorioso Movimento
Democrático Brasileiro.
Como representante de Minas Gerais nesta Casa,
como companheiro e correligionârio de PartidO, e por
razões afetivas, mercê de profundos sentimentos de admiração e amizade que me ligaram a ambos, não poderia
deiXar de reverenciar suas mem6rias, associando-me à iniciativa do nobre Líder do PMDB, Senador Humberto
Lucena, e do meu colega de Minas Gerais, Murilo Badaró, na homenagem a Simão da Cunha.
Permita-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, traçar
aqui um breve perfil biográfico de Renato Mário de Alencar Azeredo.
Renato Azeredo foi, acima de tudo, um conciliador.
Nasceu nõ dÍa 9 de- outubro de 1919, effi Seie Lagoas,
filho de José Santos de Azeredo Coutinho e Epenina de
A velar Azeredo. Deixa viúva dona Rute Brandão de Azeredo, com quem teve seis filhos: Lygia, Yone, Eduardo, Maria Inês, Alvaro e Maria Luiza.
~uito jovem _ ingressou na política éstudantil,
elegend_o-se Presidente da União universitária Mineira.
Depois, Juscelino Kubitschek o convidou para auxiliá-lo
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no Gabinete da Prefeitura de Belo Hori!(:onte. Foi Prefeito de Santo Antônio do Monte e, __~epois, Oficial de Gabinete do GoYernador Juscelino Kubitschek. Também
com JK, foi Subchefe da Casa CiYil da Presidência da
República.
Deputado estadual em duas legislaturas, Azeredo foi
Líder do PSD na Assembléia LegislatiYa, elegendo-se depois, Deputado federal por cinco legislatur:as. Qt.i.aOdo
da extinção dos partidos, em 1965, Renato Azeredo acompanhou Tancredo Neves na fundação do MD__B em
Minas, tendo sido Secretário-Ge~al e Preside.nte do partido no Estado.
Na Câmara, da qual foi Vice-Presidente, Renato Azeredo ocupou vários ca_rg"oS, -como· ã. Presidênc:ia da Comissão de Agricultura. Um dos fundadores do Partido
Popular, Renato Azeredo foi, após a incorporação,
Secretário-Geral do PMDB, organizando o partido para
as eleições de' 1982: Reeleito Deputado fed~ral, o Governador Tancredo _N_eyes..lhe confiou ·a Secretaria de Governo e de CQotdenação Política.
O .Sr. Lomanto Júnior-
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Per~ite

V. Ex• um a_parte'?

O SR. ALFREDO CAMPOS - Com o maior prazer.
O Sr. Lomanto Júnior- Eminente Senador, eu não
poderia deixar de me so_lidarizar com Minas Gerais, com
uma família amiga, com D. Ruth, com V. Ex• que presta
neste momento esta homenagem. Aproveitei a oportuni<;lade do encaminhamento da votação para manifestar o
meu profundo pesar. Tíve o- prfvilégio de ter Renato Azeredo como meu amigo pessoal. Quantas vezes conVersamos, ele c'om aquela sua conversa amena, tranqUila,
sâbia ... Era, sem dúvida alguma, da atual geração_ de
políticos mineiros, uma das estrelas de primeira grandeza. Diss_e o Sena,dor_Muril9 Badaró que ele simbolizava a
bondade, e efetívamenfe esta frase· foi muito feliz, sobretudo quando, perorando, o Senador Murilo Badaró
lembrou que na sua_lousa, na sua sepultura, deveria se
inscrever que ele foi um grande servidor do povo brasileiro. Outra frase mUito feliz e muito apropriada a Renato Azeredo. V Ex•, como Senador por Minas Gerais,
manifesta o pesar de todo aquele povo, e eu nunca ouvi
uma referência, vizinho que sou do EstadQ de V. Ex•
nunca ouvi urila referên:cía-que-nãõ fosse de carinho, de
apreço, de admiração à figura do saudoso Renato Azere-.
do. I_magino como repercutiu, como Minas inteira sofreu
com a morte do seu ilustre filho. Conhecendo o casal,
posso avaUar·a dor, o sofríriiento, a lacUna que se abriu
para Ruth, o falecimento de Renato Azeredo. Receba,
pois, V. Ex• a expressão do meu sentimento, do sentimento de um amigo que sofreu com a sua morte, que
quando em vida quantas_ vezes ouviu conselhos que muito me serviram no desempenho da minha vida pública.
Recordo-me que uma vez viajamos para o exterior, juntos, e as nossas famflias se estreitaram ainda mais, e
consolidou-se uma grande amizade. Sofro com Minas
Gerais pela perda do seu grande filho, e quero inserir no
seu brilhante discurso, na homenagem que V. Ex• presta,
este modesto aparte, como demonstração da minha estima e sobretudo da minha saudade à figura ines·quecíYel
de Renato Azeredo.
L

O SR. ALFREDO CAMPOS - Agradeço muito -a V.

Ex•, Senador Lomanto Júnior. A amizade que V. Ex• tinha pelo ex-Deputado Renato Azeredo é conhecida de
todos os meus coesteaduanos. Minas Gerais sente-se
honrada com o aparte que a Bahia traz a ela no momento em que ela perde um dos seus maiores filhos.
Continuo, Sr. Presidente. Lembremo-nos das precio·
sas e ilustres palaYras do Governador Tancrcdo Neves,
pronunciadas de improviso no saguão do Palácio da Liberdade, diante do corpo inanimado de seu amigo, com-

panheiro e auxiliar de governo. Dizia o ex-Senador e. Governador Tancredo Neves;

.. A sua estatura moral tinha a compleição dos
fQtte.s._ O seu- coração incorrupto e incorruptível es--leYe sempre envolto em túnica inconst1til, tecida nos
fios de ou~o da bondade, da tolerância e da compreensão._ Jamais se fechou às solicitações da solidariedade humana. O carãter infl~xJvel como Q aço era
iriexpugnâvel, sem arrogância, firme sem ostentação
e trazia na sua resistência sem aspereza: a serena
suavidade-dos b~ns." -

O Sr. Lourival Baptista- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALFREDO CAMPOS- OJJ_ço o noht:e Sena· dor.

O Sr. Lourival Baptista- :1:. com--pesar cjue assisfimos
a esta s_essão_quando V. Ex•, Senador Alfredo Campos,
hom~nageia a f~gura inolvidável de Reanto Azeredo. Fiz
questão de assinar o requerimento. Conheci Renato Aze-.
redo na Câmara dos Deputados. Fomos Deputados juntos. tramas amigos. Era um homem de fino trato, cavelheiro que prestou relevantes serviços ao s~u_ Estaqo.
Associo-me ao pesar de Minas Gerais. Sergipe, pela minha voz, lamenta o falecimento desse mineiro ilustre,
cuja amizade constituía para mim motivo de justificado
orgulho.
O SR. ALFREDO CAMPOS- Nobre Senador Lourival Baptista, a -p-~iaYra de -Sergipe ii"ustra o meu discllrs_o e enobrece, cada vez mais, o meu Estado, Minas GerãiS, ila ho"riienagem que _esta -casa presta a iim dos seus
máfS~ valoroSos filhos ~-o Deputado Renàto Azeredo.
Muit~ obri~ado a V~ Ex•
O SR. Lenoir Vargtls- Permite-me um. aparte'?
O SR. ALFREDO CAMPOS nador.

Pois não, nobre Se-

O Sr. LenOir Vargas- Por um imperativO emocional
de amizade e de admiração, não poderia deixar de dizer
uma palaYra de. saudade n_o momento em que V. _Ex•,
com_q ~epresentante de Minas Gerais, tributa a homenagem póst1:1ma ao noss~_velho- companheiro e amigo Renato Azéredo. Mais de vinte anos .estÍYemgs jutitos no
CongressQ Nacional. Renato _Az.er~do_ --como frisou
tão- bein Õ riobre Senador Mlli-ilo Báêlai-6 era um j:iOiJ.to
de egl!ilíbrio, era uma constante de emoções nos momentos mais cruciais por que, nestes últimos trinta anos,
passou o Brasil. Renato Azeredo ma.nteve sempre aquilo
que nos parecia a sua fleum~. mas que era a necessidade
de que os políticos encontrassem nessas horas alguém
tranqüilo, sereno, capaz de raciocinar a longo prazo as
soluções melhores para as conjunturas políticas que se apresentaram nestes últimos tempos. Recordo-me muito
bem do fim do Governo Juscelino Kubitschek, quando
havíamos perdido a eleição para um adversário polémico, que haYia feito uma c·ampanha eleitoral de prop6sitos moralizadores, expurgadores, saneadores. No fim. do
Governo Juscelino Kubitschek, no Palácio do Planalto,
haYia, como é natural nessas oportunidades, uma movimentação fora: do comum: daqueles que queriam resolver, na última hora; os problemas que rião resolveram
durante tantos anos: daqueles que esperavam alguma
concessão ainda, nos minutos finaíS, no término'iie um
governo profícuo, como foi o de JusCelino Kubitschek,
no entanto, havia um gabinete onde as coisas caminhavam tranqllitamente, serenamente, como se estivesse ini·
ciando o governo - era o gabinete do depois Deputado
Federal Renato Azeredo. Posteriounetite, eleito deputado federal dQrante 24 anos, natural que Renato Azeredo
trouxesSe tOda essa experiêOcía, todo esse conhecímento,
to_da essa Yivência d~s horas boãs e_ das horas más, das
horas tranqUilas e das horas revoltas da vida pública bra-

sileira. P_or is.so, era Renato Azeredo um amigo de todos,
era um companheiro continuado não inlportavam os
partidos políticos a que as circunstâncias dividissem os
homens públicos do Brasil. Renato Azeredo era sempre
um traço de uniãO, era-sempre uma ponte, era sempre alguém capãz de ser útil para uma conciliaçãQ. Era um
grande amigo. Ê a esse grande amigo que, no discurso de
V. Ex•, presto a minha sentida e emocionada homenagem.
O SR. ALFREDO CAMPOS - Nobre Senador Lenoir Vàrgas, que tão bem conheceu e tanto privou da amizade, do ComPanheirismo do ilustre Deputado Renato
Azeredo, V. Ex• sabe muito bem o que ele lhe diria, se estivesse aqui. t. a única coisa que posso dizer-lhe em nome
dos seus Familiares, dos seus amigos, dos seus coestaduanos de Minas Gerais: Deus lhe pague, Senador Le:..
noir Vargas.

O Sr. Benedito Ferreira -

Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. ALFREDO CAMPOS -

Ouço V. Ex•

O Sr. Benedito Ferreira- Junto nobre Senador Alfredo Campos, a pala na dos goianos a este discurso muito
·bem .elàbófado Por V. Ex•, que Í'etrata uma situação danosa para todos nós - danoSa para os goianos em particular, porque perdemos um fazendeiro em potencial
· para Goiás, pois Renato, em que pese as suas condições
físiCas, acalentava o sonho de todos os mineiros tal o seu
amor acen~rad.o à terra_ que R:enato queria implantar
uma fazenda no nosso território goiano, e danosa para o
Brasil, como um todo._Tenho receio de que o Brasil perdeu boa p8:rte da sua -Hístória, particularmente da sua
história política, Vez qUe- Renato-: Circunspecto, reservado, capaz de guardar segredos, segredos mais próprios
da- reserva, tinha-me confidenciado que, oportunamente,
iria escrever ·as- suas memórias. Tenho receio de que o
Brasil não tinha tido essa felicidade, porque, dentre as
memórias de Re_nato, a sua conVivência com JusCelino,
desde a campanha para a prefeitura, na prefeitura, no
GoVerno de Estado e na Presidência da República, Re-nato Azeredo viveu lances ao lado de JuSoeelino, i::omo elemento moderad_or, como elemento apaziguad~r, como
verdadeirQ. "quebra galho" do impulsivo Juscelino: R.enató Azeredo tillha muita coisa para ser relatado à pos-Jeridade, mas alegava que ainda não era oportuno. Eramos fntimós. Fui cop1panheiró de cigarro de palha de
Renato, th,-e Opo-rtunidade, como seu amigo, e ·r•esidindo
tia região do funi.o-de-Cora·a, do fumo bom, de ser seu
provedor de fumo por muito tempo. Ai de mim as vezes
que lhe deixaVa faltar o fumo goiano ... Pude assistir ao
esforÇo hercúleo de Renato, quando, proibido de fumar,
eu, transitando pelos corredores da Câmara, e ·quando
ele nos visitava- aqui, no Senado, ele com o cigarro apagado na boca, angustiado de vontade de acendê-lo. Proibido_ pelo médico, foi priYado desse prazer, que, lamentaYelmente, a sua enfermidade não lhe permitiu mais cultivar. O certo é - e era este aspecto que eu desejava enfatizar e, com a permissão de V. Ex•, inserir no contexto
de seu pronunciamento - é que, em realidade, não foi
Minas Gerais que perdeu- Minas Gerais perdeu muito,
e Goiás, por sua vez, perdeu bastante,- e sim, na reali*
dade, quem perdeu tudo foi o Brasil. Por certo, a vida
pública, a classe política, de modo particular e especial,
perdeu - como bem colocou o Senador .Lenoir Vragas
-aquele homem-ponte, ci ho_mem moderado, o_elo de li~
gaçào, aquele que era capaz de transitar entre quaiitos
deSaYindos, seja: de partidos diYersos ou mesmo dentro
do Seu Partido. Renato .era aquele que não conh~cia obstáculos nem restrições, porque S. Ex• era estirnado, em
reaHdade, acima dos partidos, acima das questiúnculas
partidárias. S. Ex•, realmente, souber granjear amizades,
soube transitar com fidalguia, com dignidade, c:om probidade e, sobretu.do, com bondade, nesse mar de lágrimas. Entendemos prematura a sua passagem, mas com-
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preendemos que Deus, na sua sabedoría, deu-lhe essa
missão, que cessou naquele exato instante em que lhe fal-

tou o fôlego, naquele instante em que se lhe apagou a vida, porque, na realidade, Renato jâ tinha cumprido aqui
a sua tarefa, já tinha pago o tributo que lhe restava a
contribuir para" o seu apiímoramentõ espirftu"al. Receba,
pois, V. Ex' a solidariedade dos goiâiíos, o nosso áPfeçO,
e não diria o nosso aplauso pelo seu discurso, porque na
realidade não há motivo para aplausos, quando se lamenta uma perda deveras irreparável, como é essa de
Renato Azeredo. Muito ubrigado a V. Ex• pela oPortunidade de aparteá-lo.

·

O SR. ALFREDO CAMPOS --Goiás, nobre Senador, é a mesma Minas Gefais, e, se já não fosse antes da·
construção de Brasília, quis a sabedoria de Juscelino Kubitschek, secundado constantemente por Renato MáriÕde A velar Azeredo, Q nosso Deputado Renato Azeredo,
que assim fosse, porque -hoje- Minas- Gerais e Goiás se
confundem, se irmanam. E por isso mesmo que eu não
precisaria agradecer a V. Ex~ o pronunciamento. Eu re-:
cebo o seu pronunciamento, e o incluo no meu, como Ó
pronunciamento de um irmão de Renato Azeredo, de
um irmão de todos nós, como Senador pelo vizinho EStado de Goiás.
Continuando Sr. PreSideitte, o amigo Uitra-pasSou, em
muito, as raias do excepcional. À lealdade inquebrantável, a dedicação permanente, não conheciam limites. A
palavra era mansa e tranqaila e não se revestia, jamaiS,
dos tons da vaidade _ou da contundência. Sabia conversar cordialmente sem fei-ir a sensibifidade do inter[ecutor, mesmo quando divergia no calor das discussões. Ad~
vertia, ponderava e aconselhava sem que estivesse dando
a impressão de que a~veriia, pondeni.Va e aconselhava.
Cidadão, fõi exemplar~ talvez um dos vultos maiS salientes de sua geração, pois que desde os anos já distantes
de sua juventude nele se revelavam a capacidade de servir e o dom de se entregar. E fOi-servindo e se dandO c}ue
ele atravessou toda a sua nobre, fecund~ e benfazeja exis~-
tência.
Trinta anos ininterruptas ele os deu à política, que não
foi para ele um meio de- vida ou uma profissão, m·as, antes, uma religião em cujoS altareS-oficiou cOm a maior
levação, sem compuscar as suas mãos e nem profanar os
seus sentimentos.
Trinta anos sem trêgua fõí o SOldado, -vigilante a serviço de Minas. Trinta anos sem-sOlução de continuidade
a disputar para si as posiÇões mais PeiigOSas~ e;· iio auge
das lutas, a reivindícãr nas trincheiras mais arriscadas as
clareiras mais expostas.
Renato Azeredo, ao desaparecer, deixa uma profunda
lacuna na vida potitica de Minas e do Brasil, razão pela
qual é merecedor da reverência e homenagem póstuma
desta Casa e de todos nós.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

e-

O SR. PRESIDENTE (Nil~ Coelho)- em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprova·in pe-ttriãn·eçilm sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (NHo Coelho)- A Mesa se associa à homenagem. E o Piesidente, pessoalmente, tem
palavras de profunda saudade, dedicadas a Renato Azeredo.
Passei o dia 21 de abril com Renato em_ Ouro Preto.
Toda sua programação era longa, toda sua programação
era uma mensagem de otimismo, de crença e de construção. Poucas pessoas tinham o poder de comunicação
de Renato Azeredo, companheiro de mais de 25 anos.
Contemplei os oradores que falaram aqui, que eram os
mesmos companheiros da jornada inicial de vida pública; Murilo Badaró; o Irder do PMDB, Humberto Luce-

na, t_odO_s JoYcns. E de Renato Azeredo ainda estão bem
vivas as caminhadas cht:ius de vibrações da campanha de
Juscelino Kubitschek.
Renato Azeredo. foi iludido, foi muito iludido pela
sua doença. Eu o visitei no Hospital do Coração. Ele não
tinha diagnóstico. Ele estava c~rto do qtle ia fazer__um
chek-up. Num domingo frio daquela cidade esmagadora,
São- Paulo, parece que fazíamos uma despedida, porque
Renato analisava toda a situação política do País, como
era do seu agrado, recolhido no seu leito de hospital,
coffi uma Vibração incontida. E quem pedia pausa para o
seu entusiasmo era a sua dedicada companheira Dona
Rute.
As minhas palavras são de profunda saudade a esse
companheiro que fica no meio da estrada. À sua família,
o conforto que Deus _concede aos que são tementes à
morte e às provações da vida.

-~O:sR-. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência
convoca sessão coojunta a realizar-se hoje, às 18 horas e
_ 30 minutos, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura da Proposta de Emenda à Constituição
n" _18, de 1983, que altera o art. 49, item li, e o art. 59 da
Constituição Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em atendimento à deliberaç~o do Plenário, a Presidência irá leYantar a presente sessão, antes, porém, designa para a ordinária de amanhã a seguinte
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"
161, de 1981 (apresentado pela Comissão de Legislação
Social como conclusão de seu Parecer n~> 993, de 1981,
com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montara, e voto vencido do Senador Humberto Luceria), que-autõriút á Poder Executivo a alienar à Empresa
Agropecuárlã" ÍndUsfriãJ e Colonizadora Rio Candeias
Ltda., a área de 33.000 hectares, no Território de Rondônia, para a iniplantação de projeto de bovinocultura,
tendo
PARECERES, sob n»s 994 e 995, de 1981, das Comissões:
-de Con-stitUição e Justiça, pela constitucionaJldade e
jurididdade; e
-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Se-nador-Leit~ Çhave.s~ __

5
Votação, em turno- úníCo, do Projeto de Resolução n"
74, de I983 (apresentado pela Comissão de Legislação
Socícif"COJllo-cõn.clusào de seu Parecer n" 561, de 1983),
queãutoriza o Governo do Estado do Pará a alienar à
empresa Mai~a-Moju Agroindustrial S.A., uma área de
terras devolutas do Estado, com aproximadamente
JO.OOO~ha. (trinta mil hectares), tendo
PARECERES, sob n9s 562 e 563, de 1983, das Comissões.:.
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, cOm emenda que apresenta de n"' 1-CCJ; e
-de Agricultura, favorável.

ORDEM DO DIA

6
(Em regi~e de urgência- Art. 371, C, do Regimento
Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nl' 11, de 1983 (n"' 72/83, na casa de origem), que revoga o Decreto-lei n" 865, de l2 de setembro de 1969, restabelecendo a autonomia do Município de Santos, no Estado- de São Paulo, tend-o -PARECERES, sob n~' 642, de 1983 e orais, FAVORÁVEIS, das Comissões:
-de Constituição e Justiça;
-de Segurança Nacional; e
- de Municípios.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 105, de 1981- Complementar (n" 60/75, na casa
de origem), que altera dispositivo da Lei Complementar
n9 I, de 9 de novembro de 1967, que estabelece requisitos
·mínimos de popUlação e renda pública e a foi-ma de con-sulta prévia às populações locais, para a criação de novos municípios tendo
PARECER, sob nY 1.362, de 1981, da Comissão
-- .:::.. de Co~stituição e Justiça, faYorãvel ao Projeto, com
emendas de n~'s I e 2-CCJ, que apreSenta.

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n"' 7, de 1983 (n" 80/83, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera a
composição e a organização interna dos Tribunais Regionais do TraOã.lho que menciona, cria cargos, e dá outras providências, tendo
PARECER, Scib n~' 619, de 1983, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.

VOtaÇão, em furna único, do Rec}uerimento n" 196, de
1982; de autoria do SenadQI: Murilo Badaró, solicitando,
~os termos dos arts. 75, ..A", 76 e 77 do Regimento Inf.emo, a criaÇãO de uma Comissão Especial Interná, composta de 7 membros, para, no prazo de 180 dias, ri!aliiar
estudos sobre reforma tributária.
(Dependendo de parecer oral, da Comissão de Finanças, a ser proferido em plenário - art. 76, § 29, do
Regimento Interno).

7
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do
do n' 233/79)
Discu~são, ~m

Sena~

primeiro turf!o, do Projeto de Lei do

Senado-n~> 280, de 1977, de autõria dO Senador José Sar-

ney, que institui o voto distrital, e dá outras proVidências, tendo
PARECER, sob n"' 182, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, nps termos
de substitutivo que o(erece, com voto vencido dos Sena-dores Pedro Síffion, José lgnácio e Alfredo Campos.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 718, de
1983, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da
discussão, nos __ termos ~o ar~- 310, alínea-"c", do RegimentO -internoS

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n' 280 /77)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n" 23.3, de 1979, de autoria do Senador Tãi'so

3012 Terça-feira 2

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Outra, que institui o sistema eleitoral misto, e dá outras
providências, tendo
PARECER, sob n"' 182, de 1983, da Coinissã.o
-de Constituiçilo e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e,_ quanto ao mêrito, favorável, nos termos
de substitutivo que oferece, cÕm voto vencido dos Senadores Pedro Simon, José lgqáciO e Alfredo Campos.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 718, de
1983, do Senad_or Humberto Lucena, de adiamento_ da
discussão, nos termos do art. 310, alínea. "c", do Regimento Interno.)

O Sr. Pedro Simon_ -

~P.Jost

d
LINS- V. Ex• talvez tirasse mais provêito se lesse a Constituição Federal, no capítulo citado.
V. Ex• que é um jurista e, como tal, há de convir que a
Constitu.ição vale mais do que uma opinião. A Constituição é soma do".Pensarilento dos nossos luminares politicas ...
O Sr. Pedro Simon- Não, soma do pensamento de
três generais; não dos nossos luminares políticos.

O SR. JOSt't LINS -V. Ex• se julga acima ds dispo~
siçôes constitucionais.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estã encerra'da a sessão.
(Levanta-se a

s~são

O Sr. Pedro Simon - Não ... Quem sou eu, .. Ês.tou'
apenas dizendo a V. Ex•, em primeiro l~gar, que a Constituição não ê um texto final e absoluto, como diz V.
Ex•...

às. 15 horas e 30 minutos_.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSÉ UNS. NA SESSÃO DE 28-6-83, E QUE, ENTREGUE À RÉV!SÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. JOS't UNS (PDS- CE. Pronu_ncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Sellad:Qres, todo. pafs
dispõe de. áreas ou setores do interesse de sua segurança.
Quanto ao Brasil não pode fugir a essa condição. PÔr
isso a. Co"nsti.tujção brasileira dispõe sobre .o assühtó~
atribuindo pelo seu art. 8.9, item III ao Conselho de Segurança Nacional o poder de indicar tais áreas e tais municípios. A funçãO da segurança não pode ser considerada. Não há.nada de estranhável nisso. Nesse sentido, as
âreas de fronteira poderão apresentar circunstâncias e~
pedaís, Em caso idênticÇI estão as ~reas _port\lárias, aseStações hidrominerais...
O Sr. Pedro Simon -

O S:R. JOSt't UNS- Nesse cas·o compete a V. Ex•
tentar modificá-la ...
O Sr. Pedro Simon - ... tanto não é que o Presidente
da República, por decreto-lei, revo&ou a Constituição
Federal.

o·sR. JOSt UNS- Um decreto-lei vem sempre à
consideração ·do Congresso Nacional, onde é ou não
. aprovado.
a

Por quê?

Quais circunstânCias?

O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V.

O SR. JOSl!: LINS - ..• pode acontecer que exijam
maior vigilância, a inclusão em áreas de segurança de
municípios de zonas de fronteíra nãÇJ pode constituir
afronta aos governos ou aos Estados vizin.hos. Ao contrário, muitas vezês o estabelc;cimento dessas condiçÕeS
pode, exatamente, tornar-se objeto do interesse de ambos os países.
O Sr.

P~dro

Simon -

Ora! ...

O Sr. Pedro Simon- Que o prefeito· eleito não tem
condições de fazer?
~ Consider~se,

O Sr. Gastão Mü11er -

por exemplo, o

O Sr. Pedro Simo.n_- O prefeito eleito não tem condições, só o nomeado'?.

Feperal pre-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Senador Pedro Simon, por gentileza peça aparte ao orador.
O SR. JOS~ LINS - O nobre Senador Pedro Simon
gosta de levar tudo no ridículo.

Nãà deu tempo ...

O Sr. Pedro Simon- Pouco tempo para esse Governo
serão alguns anos.

O SR. JOS:t LIN$ :- .-.. considere-se â iriteração ou a
troca de ações de guerrilha. Essas graves questões não
podem deixar de constituil:::.objeto de interesses dos países em conJunto.
Políci~

um aparte?

O SR. JOSlt LINS- Mas acredito, Sr. Presidente,
que dentro de pouco tempo alguma modificação, aliás já
anunciada, será proposta pelo Governo ...

tráfico de tóxiws, e o contrabando ...

O Sr. Pedro Simon- Tudo isso a
vê ...

Ex~

O.SR. JOS:I!: LIN~- Darei o aparte a V. Ex• em seguida: A segurança é questão d1!, circunstância, de époça.
A esc'?~ha dessas áreas evolui. 1-!á, aliás, comO disse o Senador Gastão MUller~ vários estudos para a sua. modificação ou redução.
A Oposição tem todo.direito, sobretudo, -quando se
trata de municípios dos Estados por ela conquistados, de
propugnar pela liberação, pela autonomia, por eleições
diretas, nisso estou de acordo. Para isso não seria necessário mudar o texto constitucional. Mesmo agora, há estudos em curso no Ministério da Justiça, visando liberar
váriOs municípios. o·senador Gastão Maller se referiu a
isso ...

O SR. JOS:t LINS- Porque a segurança não diz respeito apenas à guerra; diz respeito também a questõ.es d"e
natureza comercial ou social de interesse comum.

O SR. JOSt. UNS

O Sr. Pedro Simon - Mas, decreto-lei pode reformar
nobre SenadOr?

Cõnstituiçã~o,

- iO SR. JOSt!: UNS- Não. _Refor_mar não, mas aí está
a Constituição atual, prevendo-a-crlãção de muiniclpio"s
de Segurança Nacional. Ora, o Município é a célula mater da administração. Não .há af nenhuma contradição.
Se, porém, V. Ex• não aceita isso, V. Ex• tem o direito de
propor mod_ificaç(Ses. O. que não vale é a rebeldia contra
a regra estatutda.

O SR. JOS~ UNS :- Dependendo das circunstâncias ...
O Sr. Pedro Simon -

Estou pedindo o aparte.

O SR. JOSI!: LINS a sério.

V. Ex• sempre nunca leva as

~isas
!

O Sr. -Pedro Simon -

Não. Permita-me V. Ex•...

-O SR. J.OS,t UNS -O caminho é V_. ~x• pr~por as
suas próprias mudanças ...

o sr~-FtibiO Lucena- p~~itC-me v.
O SR. JOSt't LINS Lucena.

Ex•

um ap<irú~?

Ouço o nobre Senador Fábio
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O

~r.

Fábio Lucena- Nobre Senador José Lins, pelo

p~ucõ tempo em: que me eficontrõ aqui já conheÇo mUi-

tas facetass da _sua extraordinária capacidade intelectuaL..
O SR. JOS.t LINS- Agradeço.a V. Ex•, é bondade
do eminente Senador.
O Sr. Fábio Lucena - ...Não conhecia, todavia, o
lado constitucional, o imenso poder que V. Ex• tem de
interpretar a Constituição ...
O Sr. Pedm Simon -

É profundo ...

O Sr. Fábio Lucena -·Eu quero que V. Ex•, por favor
ine leia na Constituição onde t!stã escrito que o Presidente da Repúbllca tem poderes para autorizar a exoneração
de prefeitos em municfpio"s de área de Segurança Nacional. Apanhe-me, por favor, o rol da competência privati-va do Senhor Presidente da República e me cite esse dispositivo que dá ao Presidente poderes para autorizar a
exoneração de prefeitos; porque a Constituição dá a S.
Ex• poderes para aprovar a nomeação de prefeitos ...
- O SR. JOSt't LINS -

Mas não dá para ...

O Sr. Fábio Lucena- ... para autorizar a exoneração.
O SR. JOSt't LINS- Nobre Senador Fábio Lucena,
nem tudo que é constitu~ional está explicitamente na
Constituição.
O Sr. Fábio Lucena - Mas se não está na· ConstitUiÇão ... ! ·
·
O SR. JOSt LINS- Permita-me V. Ex•, por favor.
A Constituição, na sua Seção V, diz:
Art. 8.9 . Ao Conselho de Segurança Nacional
compete:
III- indicar as áreas indispensáveis ã segurança
nacional e os M.unicípios considerados de seu interesse;
Esse é um dispositivo que pode ser regulamentado.
Ora qualquer regulamentação proposta deve. vir, fatalmente, ao Congress.o. Se o Congresso recebe uma_ regulamentação desse textq, se o aprova, autori2;a, de certo, o
· Presidente çla Rep.a uma sistemática ...
O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• raciocina em termos de
hipóteses. "se" ê uma hipótese.
O SR. JOSE: LINS -

Chegarei até lá,

V. Ex• sabe que o texto foi regulamentado; que há um
decreto-lei a respeito disso. Portanto, V. Ex• deveria ...
O Sr. Fábio Lucena- Regulamentado por decreto-lei,
Ex.elência? Como?
O SR. JOSt!: LINS- Agora mesmo o nobre Senador
Pedro Simon teridO errt conta esse instrumento legal, fez
a mesm~ pergunta sobre a modificação da Constituição.
O Sr. Fábio Lucena -

E modificou, Exelência.

O SR. JOSt UNS -.Se modificou erradamente, esse
erro foi consagrado pelo Congresso Nacional, porque,
nobre Senador•. Q decreto-lei, fatalmente, perderia a sua
Vigência se não fosse âqui aprovado.

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• quer dizer, então, que o
erro do Senhor Presidente da República é a Bancada majoritária.
O SR. JOSt LINS- O que quero dizer a V. Ex• é
que há uma legislação estatufda que deve ser observada,
mas que essa legislação pode ser modificada. Que o caminho é exatamente este, é o caminho constitucional e
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legal. Se, atualmente, cabe ao Presidente da República,
ao Executivo, indicar os munidpíciS ·cre- SegUrariça nacio~
nal e estabelecer a maneira de com-ereles devem ser admi~

dimento entre os Estados, por interesse do tóxico, por interesse do contrabando ..

O SR. JOS.I!: UNS- Se o Sr. Presidente me permite,
eu..-eoncederei.

nistrados isso deve ser aceito, atê que uma nova norma

O SR. JóS€ LINS - Por interesse do tóxico, não! E
áatamente o contrário ...

O~;iR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ......: Nós temos
outro Líder inscrito para falar e, logo após, tenho pedidos para breves comunicações. E precisamos fazer a Ordem do Dia. Eu solicitaria a V. Ex• que não permitisse
ma-is apartes, para adiantar os nossos trabalhos.

modífique eSsa sistemática.

-

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, me permite um
aparte?

O Sr. Pedro Simon - Para combater o tóxico, por
toda uma série de interesse, é mais imPortante que-terihã
um prefeito nomeado do que um prefeito eleito ...

O Sr. Pedro Simon- V. Ex• me permite um aparte?

O SR. JOS~ LINS -Concedo o aparte ao nobre Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon- Quero dizer a V. Ex•, realmente,
que tenho o maior respeito por V. Ex• e a mai~r ad_~~-:..._

O Sr. Humberto Lucena- Serei breve, Sr. Presidente.
O SR. JOSt UNS- V. Ex• exagera. Eu não disse isso.
O Sr. Pedro Simon- V. Ex~ demonstra pouca fé no
prefeito eleito_ porque, na verdade, o que tem acontecido ...

O SR. JOSÉ LINS - Peço a V. Ex• que me permita
conceder o aparte ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.

ração ...

O SR. JOSI!: LlNS - Eu agradeço, é bondade de V.

O_SR. JOSt LINS- Nobre Senador, V. Ex• não me
faz justiça. Eu não disse isso.

Ex•
O Sr. P~ro Simon - Tenho admiração por V. Ex•
porque vejo o esforço, a tremenda luta de V. Ex• em defender posições do Governo e, apesar de eu discordar,
reconheço o talento de V. Ex• neste sentido.
O SR. JOS~ UNS - Eu agradeço, mas dispenso ·o
elogio. Tenho apenas a intençãO de...
O Sr. Pedro Simon- Digo-lhe de coração e quero que
V. Ex• receba com a maior sinceridade que esta é uma
daquelas posições que, sinceramente, me parece tão clara
e tão precisa a realidade do texto constitucional e o absurdo do Governo, que acho que V. Ex•- faz um esfoi-ço
imenso no sentido de defender aquilo ...
O SR. JOSt LINS- Não há esforço algum, V. Ex• ...
O Sr. Pedro Simon- t;: que para V. Ex• as coisas s'ão
realmente fáceis, mas para mim seria
esforoo horrível
defender o indefensável. Para V. Ex• realmente é mais fácil. O artigo da Constituição é claro, é preciSo:

um

O Si. Pedro Simon- Na yerdade, o que tem acontecido é qUi esses municípios têm servido para que _o Go~er
nO tenha uma série de municfpios nos quais ele exerce a
sua autonomia da maneira que bem entende e quando o
Senador do Pará_afirril_ou que foi feito para o Pará, foi,
m_as foi feitQ para o Pará já na expectativa de que a Opo-sição poderia ganhar numa série de oUtroS Estados lizeram no Parâ, preparando para o Parâ e preparando
para os outros Estados, como está acontecendo agora.
Agora, V. Ex' querer dizer, por exemplo, esta é uma
Constituição, é a Carta-Mãxima, é. Foi feita ·peiOS luffiínares? Não, foi feita pelos três Ministros militares no
exercício da Presidência da República. MaS, tudo bem, ê
a C:iftã-Mâxima.

e

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Senador José Lins, V. Ex• tem três minutos para encerrar o
seu prOnunciamento. Eu faço um apelo pafa que não dê
mais aparte, porque nós estamos com meia hora de atraso--quanto à Ordem do Dia.

"Art.l5 ....... : ......................... .

O SR. JOSt LINS- Peço a V. Ex•, Senador Pedro
Simon, que resuma o seu aparte.

§ !9 Serão nomeados pelo Governador, com prévia aprovação:

-6 Sr. :Peilro Simon- Eu já encerro. Agora, qu~te~ dizer que esSa Carta, que é a Carta Máxima, possa ser re-

b) do Presidente da República, os Prefeitos âõs -~

Municípios declarados de interesse de segurança na~
cional por lei e iniciativa do Poder Executivo."
Em primeiro "lugãr, V. Ex• está equivocadO quando
diz que nós temos que esperar a regulamentação e outras
coisas mais. Não temos que esperar nada, pai lei ou iniciatiVa do POder Executivo, Õs cargos ...
O SR. JOS:It LINS- V. Ex• vai m8.iS longe do que
O Sr. Pedro Simon - OS municípioS foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional pela maioria da
ARENA, nesta Casa. Os projetas pedindo para que os
municípios deixem de ser área de segurança se encontram às centenas nesta Casa, sem q-ue Se consiga que o
PDS dê a aprovação para que eles sejam retirados da
ãrea de segurança. Este, o primeiro asPecto. Então, não
se espera nada, se esta Casa quisesse, poderia votar imediatamente ...
O SR. JOSt UNS- Os projetas nesSa situação não
são apenas dessa ârea, não são apenas Sobre esse assunto.
O Sr. Pedro Simon- Ponto n9 2: V. Ex~ fez uma afirmativa da maior gravidade, quando disSe que os municípios, por interesse dii segur:inça, por iilteresse do enten-

vogada por decreto-lei, que é eSte artigo: HSerão nomeados pelo Governador, com prévia aprovaçãO do Presidente da República, os Prefeitos dos municípios declaraâ~Os na área de Segurança Nacional", onde está a afirmação de que existe o pro tempore? O Presidente da República baixou um decreto-lei. Onde a Constituição lhe
dá dirçito para baixar esse decreto-lei? Aí que eu lhe felicito:_é_ estar na tribuna defendendo o absurdo, qué- é indefensável.
O SR~.-~iost -LINS- V. Ex•, é um homem brilhante
mas, no momento, não faz jus a esse brilhantismo. Eujarffãis- afirmei, nobre Senador, que um Prefeito nomeado
é, forçosamente, melhor do que um outro eleito. Não.
Eu não _disse isso.- Eu disse apenas que razões de segura"i~:ça existem em-·todo ·país; que a Constituição atribui
-ao Conselho de Segurança Nacional indicar área e municípios considerados do interesse da Segurança. Disse
mais, que es:ses municípios são cêlulas da administração
e devem ter o seu admiriistradoi-. E que aquele que nomeia, certamente pode demitir. Que há nOrmas- regulamentando tudo isso. O Congresso aprovou essas norffi:aS. _Entendo ~ais, nobre Senador,_ que essas normas
- ho}e vigentes devem ser observadas, por menor que seja
- o'---n!speítO-Cie V. Ex• pela Constituição. Agora, V, Ex'
tem o direito de tentar modificá-la.
O Sr. Humberto Lucena aparte?

Permite-me V. Exf- um

O Sr. Humberto Lucena- Senador José Lins, o que é
realmerí'tC: deplorável ê que o Sr. Procurador-Geral da
República tenha arquivado uma representação que lhe
foi enviada do Estado do Pará, justamente solicitando a
S. Ex' que se dirigisse ao Supremo Tribunal Federal, pe-dindo a declaração de inconstituciOnalidade flagrante
desses decretos-leis. É pena que o Sr. Procurador-Geral
da República seja homem da imediata confiança do Sr.
Presidente da República e, por conseguinte, se torne um
alto funcionário mais voltado para os interesses polfticos
do Governo. Porque, se S. Ex~ confiasse na constitucionalidade desses decretos-leis, teria encaminhado a representação ao Supremo Tribunal Federal, 9ue não o fez.
Mas, de outra parte, amanhã, o Partido de V. Ex~. o
PDS, vai aqui ter uma ótima oportunidade para se defi~
nir a respeito-dessa matéria. Serã votado um projeto que
restabelece a autonomia de Santos, o qual, aliás, será
apreciado em regime de urgência. Eu espero que V. Ex'
tome as necessárias medidas junto ao nobre Líder Aloy~
sio Chaves, no sentido de que o PDS venha ao nosso enconÚo -e aprove, amanhã, o restabelecimento da autonomia de Santos, como uma pedra de toque para que nós
possao;J:oS, de uma vez por todas,' acabar com esse sem
núme-ro de municípios incluídos em área de interesse da
segurança nacional.
O SR. JOSt LINS- Nobre Líder, ~u tr:mho o maior
respeito por V. Ex• Posto_ o problema neste pé, apelo
-para que o documento apresentado ao Procurador-Geral
da República tenha curso normal. Quanto à autonomia
do Município de Saritos, não sef ainda qual é_ Ô pensamento do meu Partido, com qual, evidentemente, vota-

rei.
Sr. Presidente, aproveito estes últimos minutos para
responder, também. em poucas palavras, ao discurso do
nobre Senador José Fragelli. S. Ex• fez referência ao item
49 do artigo 42, da Constituição Federal, que preceitua:
"COmpete privatiVamente ao Seriado Federal:
IV- autorizar empréstimos, operações Ou acordos externos, de qualquer natureza, de interf:sse dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ouvido o Poder Executivo Federal."
CitoU ainda, o -item

If do art. 43:

ArL 43:
':'Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente:
I - tributos, arrecadação e distribuição de rendas;
II - orçamento anual e plurianual; abertura e
operação de_ crédito, dívida pública; enlissões de
curso forçado."

Esses artigos~ n~s suas alíneas, se complementam.
Quero dizer a V. Ex-~', nobre Senador Humberto Lucena,
respondendo ao nosso eminente amigo, Senador José
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Fragelli, que esta é a disposição constituctorial. Oara~
mente, pois conforme o Art. 43, o que compete ao ConM
gresso é 4 dispor" sob~ operações de crédito. ~ nor_matiM
zar. Essa é a sua atribuiçãõ. A prOpósito dessa matériajã
eu me havia pronundado nesta CaSa, na ocaSiãã em que
analisei uma indagação do nobre Senador Severo Gomes, sobre o mes_mo tema, ao Ministro Ernani Galvêas.
Naquela oportunidade, mostrei que, obedecendo o preceito da Carta Magna, o contratação de e_mpréstimos, estã, há muito, autorizada pelo Congresso Nacional ao Poder Executivo, através da Lei n9 4.595, que dispõe, com
absoluta clareza, no seu artigo II:
"Compete ao Banco Central do Brasil:
l - cntenderRse, em nome _do Governo brasilei~
ro, com as instituiÇÕes firianceiras estrangeiras e internacionais;
II- promover, como agente do Governo Federal, a colocação de empréstimos internos e externos,
podendo, também, encarrcgar~se dos respectivos
serviço-s;
III- atuar no sentido do funcionamento regular
do mercado cambial..., podendo para esse fim comR
prar e ''ender ouro .e moeda estrangeira, bem como
realizar operações de crédito no exterior ... "
Além do mais, Sr. Presidente, esta lei_ vem seguida por
um sem número de dispositivos legais aprovados pela
duas Casas do Congresso, dos quais citarei apenas alR
guns; o Decreto~ Lei n~' 1336; de 18-7-74; o Decreto-Lei n9
1.460, de 22-4-76; o Decreto-Lei n~> 1.558, çle 17-6-77; o
Decreto-Lei n~' l.562, de 19R7-77; o Decreto-Lei n~> 1.756,
de 31-12-79.
Eis aí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eis aí nobre Se-_
nadar José FragelH, uma inteira resposta ao discurso de
V. Ex~ .. Tudo que o Governo tem feito, o tem com a devida autorização do Cong~so Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Mesa faz

um ape(o ao nobre _Senador Josê FrageHi para não
aparteá-lo~ porque o tempo de S. Ex• já estã vencido. V.
Ex• peça a palavra depois, como tendo sido citado, e a
Mesa concederá a palavra a V. Ex• tem um artigo regi~
mental capaz de lhe assegurar a palavra para se defender
posteriormente.
O Sr. José Fragelli - Não pode, Sr. Presidente.
Decreto-lei que aumente despesa é inconstitucional, não
pode ser edita,.do ...
O SR. JOSt LINS - Cabe, então, a V. Ex• recorrer
da matéria.
Sr. Presidente, aceito a interferência do nobre Senador
José FrageUL Aceito-a como aparte ao meu disCurso, se
V. Ex• me permite.
Quero apenas dizer que todos esse decretos-leis foram
aprovados pelo Congresso Nacional. Se são ínconstitllcionais, a culpa não cabe ao Governo: Cabe ao_s Par!amentares.
Era o que tinha a dizer. (.Muito bem!)

DISCURSO .PRONUNCIA[)O PELO SR. JOSE L/NS NA SESSÃO DE 28-6-83 E QUE•. ENTREGUE Ã REVISÃO 00 ORAOOR, SERIA
PUBLICAoO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSt.LINS (PDS._~ CE. Para discutir.)::- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Parece inegâvel que Brasília cresce sem obedece~ absolutamente aos planos de sua concepção original. A Capital da República se comporta como um forte centro de
atrução e., por isso, já a sua população anda muito além
da esperada. As cidades sa~élites se multiplicam e, cóni.elas. os problemas.
·
o

, - - __

Pergunto-me, Sr. Preside_nte, se esse gigantismo real- mente poderá ser detido. As levas dç imigrantes de todas
as pai-ú:s, que procuram a Capital, se avolumam, crescem e engrossam sua caudal, de anO para ãnO.
Isso acarreta um grande ônus para o País. Eu não saberia_ diz_er qual seria a alt'ernativa; como estancar esse
fluXo humãno Que advém de todas aS parteS, e que aqui
chéga sem condiÇões de oferecer qualquer contribuição
ao sistema produtivo e fiscal do Distrito Federal. Não_ sei
se poderíamos estancar esse fluxÇJ, se poderiam ser reorientadas essas populações, ou se seria possível estabelecer uma zona de despovoamento em torno da Capital
Federal, com o objetivo de protegê-la contra esse crescimento ·exagerado. São populações pobres, incapazes de
contribuir para a arrecadação pública, e ao mesmo tempo necessitadas de todos os serviços de apoio, solicitaçõe_s que pesam cada vez mais, sobre os orçamentos do
Distrito Federal. Parece um ilusão querer proteger
Brasília. Talvez seja esse um dos problema mais difíceis
da Capital Federal.
Sr. Presidente,_discordo daqueles que pensam que esse
problema pode ser resolvido através de ],lma repre$entação política. Por quê? Primeiro, porque não há uma
Capital deste País que não tenha a sua representação
política e, no entanto, todas, em maior ou menor grau,
sofrem desses mesmos problemas e dessas mesmas dificuldades. Segundo, porque se essa representação se organizar o seu poder de reivindicação, será dirigido em prov-eito dos votos, como é natural. Desse modo, a Capital_
federal se tornará administratíyamente~-igual a qualquer
uqla-Q!ltra. G_omo então proteger o destino de BrasHia?
O problema me parece bem mais sério do que se pensa.
No momento, trata-se porém, apenas de ajudar o Governo do Distrito Federal a resolver um problema urgente.
No caso da adutora, da estação de tratamento do sistema do Rio Descoberto, o projeto já é antigo. O Governo não pretendia- realizá-lo agora. Devido às chuvas dos
últimOs meses é que foi preciso trazer à pauta das considerações, em regime de urgência, o problema dessa estação. Diz o Governo do Distrito Federal, em sUa exposição de motivos:
Em decorrência deSte fato, as águas da Barragem
do Rio Descoberto,,em função do carreamento para
o lago, de material granular (areia, argilas, silte,
etc.) de sua bacia, aliada ~.uma inVersão térÍnica
ocorrida na massa híbrica, apresentam-se tota(rnen~
te fora dos padrões de potabilidade, principalmente
no que se refere a cor e turbidez;.
As çeclamações se avolumam. E continua S. Ex•, dizendo:
Por outro lado, nos defrontamos com uma situação eXtremamente delicada, caso ocorra nas próximas estações chuvosas, o mesmo fenômeno ocorrido neste ano.
Quanto às duas partes do projeto que deverão ser financiadas com esses recursos, se referem à construção de
esgotos sanitários em Ceilândia. Com as chuvas, o
problema das fossas agravou-se profundamente. E é por
essas razões, Sr .. Presidente, que este projeto andou tão
depressa. Os fatOs são recentes. Como muito bem disse o
Senador Itamar Franco, a exposição de motivos é do dia
IQ de junho de.1983, e foi-nos encaminhada pelo Presidente, no dia 6 passado.
Oç.a, va~õs entrar eJ!l recesso, e para não atrasar essas
obras é que houve um acordo de liderãnças no sentido de
apressa! a votação da matéria. Essa pressa portanto se
justifica. Peço pois ao Senado a essa urgência, funda~
mental para proteger a saúde do povo do Distrito FederaL Quanto_ aos seus problemas maiores, políticos ou
não, prOCuremos analisâ-los em outras oportunidades,jâ
que realmente são relevantes. (Muito bem!)

Agosto de 1983

l)[SCURSO PRONUNC/4.[)0 PELO SR. JOsE LINS NA SESSÀO OE 28-6-83 E QUE. ENTREGUE À /lEVISÃO DO ORAOOR, SERIA
PUBLICAOO.POSTERIORMENTE.

O SR. JOSt LINS (PDS - CE. Para encaminhar a
votação.) - Sr: Presidente, Srs. Senadores:
Creio que me cabe uma explicação sobre o pronunciamento do nobre Senador Alexandre Costa. O S_enado é
tes.temunha de que ao entrar este projeto na Ordem do
Dia, por entendimento entre as Lideranças, e ao ser pedida a urgência, o nobre Senador José Fragelli, relator da
matéria, solicitou um prazo de quatro sessões para melhor estudá-la. Quero fazer justiça a S. Ex• que, notando
a falta de alguns documentos no processo, teve o <:ui dado de exigir que fossem cuinpridas todas as formalidades, todas as exigências regimentais.
A matéria, Sr. Presidente, foi, portanto, minuciosa~
mente estudada. Estudada em todos os seus detalhes,
não só no que tange ao perfeito conhecimento do objetivo do empréstimo, como quanto à observância de todas
as-notrn.ãS-constantes do Regimento desta Casa.
Estou certo, portanto, Sr. Presidente, que aqueles que
votam esta matéría, depois de discuti-la exaustivamente,
já que o assunto é de grande simplicidade - o fazem
conscienteffiente, sabendo da responsabilidade que assumem. Estão também convencidos da necessidade da
urgência, na tramitação do pedido.
Não concordo,portanto, Sr. Presidente, com as acusações do Senador Alexandre Costa, alíâs, indiscriminadas;_ elas adn_gem indiStintamente as Comissões e a todos
os SenadQ:Ces.
·
O Sr. Alexandre Costa- Não! Atingi a V. Ex• soziR
nho! Foi só a V. Ex•!

O 8& JOSE LlNS- V. Ex~ teria sido mais feliz se tivesse, então, se dirigido a mim.

O Sr. Alexandre Costa - Mas, eu me dirigi à liderança. V. Ext-Eque-está na liderança.
O SR. JOSt: LINS- Não sou o Líder do PDS, mas
assun:o nesse caso a responsabilidade.
O Sr. Alexandre Costa - 0 Líder é quem se encontra
presente.
O SR. JOSE. LINS -Mas, o que fez V. Ex• foi acusar
todas a Comissões e a todos os Senadores de irresponsáveis.
O Sr. Alexandre Costa- V. Ex' é o Líder, e é quem é
useiro e vezeiro nesse processo.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a
campainha.)- O .Eminente Senador Alexandre Costa é
um exímio conhecedor do Regimento, e sabe que, em encaminhamento_ de votaçãol não são permitidos apartes.
O SR. Jose LINS - Ele ainda não sabe, Sr. Presidente. Se soubesse saberia também o que diz o art. 372:

A urgência dispensa, durante toda a tramitação_
da matéria, interstícios e formalidades regimentais,
-:- salvo pareceres das Comissões, quorum para deliberação, publicação e distribuição de cópias das proposições principais.
E ainda o art. 381:

Os pareceres sobre as proposições em regime de
urgência .:levem ser apresentados;
II - no prazo compreendido entre a concessão
da regência e o dia anterior ao da sessão em cuja Ordem do Dia deva.a matêria figurar, quando se trata
de caso previSto no arL 371, "C".
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Como se vê, nesse caso compete ao Presid~nte da Co·
missão, em qualquer momento desse interstício, indicar

o relator.

Ora, pelo que eu sei, pelo que estou inform8do. S. Ex•~o Senador Alexandre Costa, Presid~nte da C~missão ?0Distrito Federal, indicÓu o nobre Senador Guilherme
Palmeira para relatar a matéria.
O Sr. Alexandre Costa- Ind!quei agora, -quãnd~o che~
gueí.

o -mundo--está em crise, Sr. Presidente, não poderíamos
de deixar de sofrer com ele. Mais i;!.o que isSO. Ninguém
leva em contã que as nossas condições são inteiramente
diversas das dos países desenvolvidos. Por sermos mais
pobres, os impactos das transformações econômicas dos
últimos anos, pesam mais sobre nós do que sobre oS países ricos.
O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• permite, nobre Senador?

O SR. JOSt LINS- Darei o aparte a V. Ex~ em um
O SR. JOSE LINS - É verdade. Portanto, no in~
momento. Na Europa, as comunidad~ d._esfrutam de um
terstício regimental.
nível cultural elevado. Ali, por séculos, desenvolveu~se
uma civilização acostumada ao sofrim_ento. Isso
O Sr. Alexandre Costa - Agora, quando cheguei.
ensinou-lhe a Produzir e ·à perceber que em ver~~de não
são às: GoVéfn.os que resolvem os -problemas do povo.
O SR. JOS:t LJNS -E-não é s6, Sr. Presidente. -E~"ie-~
Esses nada produzem - é a comunidade que o faz.
projeto recebe a anâ!ise de várias Comissões, cujos pareMas tomemos o exemplo da Alemanha: taxas de renda
ceres foram também, regimentalmente dados nessa ses~
per capita da ordem de dez mil dôlares por ano, quando
são.
ainda engatinhamos nos dois mil dólares~ T~ de cresciA maneira como o Senado. se comportou diante d~~'!-~
mento da população nula! Não surge, ali, a pressão adioutras Comissões não foi difereiife Oa que ado~~u !!~te a
cional de uma unidade de mão-de-obra, por ano. Nas éComissão do Distrito Fédeial. O Senador não tem pois
--pocas de necessidade, importam trabalhadores de fora,
razão.
mas não há pressão do crescimento populacional sobre o
Feitas essas ressalvas, informo ao Senador Alexandre
trabalho, nos seus mercados. Aqui ê diferente.
Costa, Presidente da Comissão-do Distrito Federal, que
O Brasil lança no mercado, todos os anos, um milhão
mesmo assim, a sua reclamação será encaminhada ao
e meio de novos trabalhadores, todos eles em busca de
Líder Aloysio Chaves. Ninguém teve a intenç~o de desum emprego para viver. Na Alemanha, -a- poPulação já
moralizar a Comissão dO -Distrito Federal. Ainda bem
não pressiona tantO pela construção de mais casas. A sique S. Ex' não quer prejudicar a aprova~"ão deste projetuação de um ano é igual à de outro. O número de
to. Não oos ajuda a nós. Ajuda à população da Capital
famílias já não cresce a cada ano. Quando se constrói
da República, tão necessitada desses serviços.
uma unidade habitacional, pode-se ter a certeza de que
Sr. Pr-esidente, era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
essa ê uma casa a mais,dísponível para a mesma população, por anos ã-fio. Aqui não! Construímos 500 milha-DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE
bitações por ano, e estas não chegam a aliviar o déficit aL!NS NA SESSÃO DE30(6(83 EQUE,ENTREGUEÃ
cumulado.
Na Alemanha, não aparece uma criança a
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSmais em busca de escolas, nenhuma pessoa a mais pedin~
TERIORMENTE.
do proteção à saúde, ninguém exigindo mais roupa e
mais -Comida; aqui, t~ês milhões de brasileiros a mais
O SR. JOSli: UNS (PDS- CE- Como Líder,pro- _
pressíonain,
tõdoS os anos, a pobre economia. DesigUal?
nuncia o seguinte discurso. -.Sr. Presidente e Srs. SenaSim,
Sr. Presidente, extremamente desigual, Mas o que é
dores:
espantoso ê que~ mesmo quando saímos de uma popuAs vêsperas do recesso é apesar de todas as díficuldalação de seis milhões de crianças nas escolas primárias ,
des à vista, desejo trazer uma mensagem de esperaõ.Ça
para mais de vinte e dois milhões, ainda não nos satisfanos destinos deste País.
zemos. Alegam irreverentemente que nada estamos fazendo. A mesma coisa se dá com os adultos. Não nos a~
Quero, Sr. Presidente, fechar os meus ouvidos aos pre.~ianta co~~truir _200,_ 300, ~00 mil habitações por ano;
goeiros da desesperança e da desgraça que, agoirentos
não noS-adianta_ ap~iCú 6 ou 8 bilhões de dólares em nopersistem na perspectiva dO piOr. Fecho os meus ouvidos
v~S_ risf"dêii:CiaS~ i~Obiiizando o sangue de nossa econoàs vozes do desânimo da Oposição, cujos objetivos n_~o_
mia, p·orqw~--fiitlguém reconhece esse esforço. Não recosabemos quais são. - Não escu~o, como outros, os esnheCe porque não sabem o quanto pesa. No entanto isso
trangeiros que, sem causa apàreDte;-lançam pedras sobre
nãQ_b4sta, porque outras famílias surgem na comunidanós e sobre as no·ssas autoridades. Não tomo conhecide: todas elas aspirando também o seu quinhão de bemmento do que dizem. O Sr. Yves, Sr. Presidente, não pas~
estar:
Ê isso: é a contingência do destino humano, em
sa de um funcionârio do governo francês que, na mesma
uma sociedade em desenvolvimento.
entrevista concedida~ "Veja" não respeitou nem o próprio governo do seu país. Por que então dar tanta ênfase
O Sr. FlíbiO- LUcena- Permite V. Êx.• 'um aparte? _
a essa entrevista?

Diz o nobre Senador Humberto Lucena que o Paísestá em crise. Fala em crise econômica, em criSe- "polfÚCa,
em crise social. Em sã consciência, devemos reconhecer
que passamos uma fase dificil. Há problemas d~ d~em
prego, com sérios reflexos no campo so~ial. Na política_
atravessamos uma fase de muito dinamismo. Mas não há
por que temer pelos rumos do Pafs. Essas dificuldades aliás, não são apenas nossas. O mundo está eni- crise, OãO
é de agora. Nos Estados Unidos, a economia sofreu por
vários anos uma inflação nominalmente-pequena, mas
de profunda repercussão na sociedade americana. O desemprego ali avulta, elevando-se à ordem de 10%. A Eu-_.'
rapa atravessa uma fase difícil de sua existência, com
quase 30 milhões de desempregados. Na França, na ln~
glaterra, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, na Espanha e na Itália, sofrem~se taxas superiores a lO% de desemprego, enquanto a economia, que vinha crescendo a
•axas razoáveis, passou a níveis até mesmo negativos. Se

O SR. JOS€ LINS- Com prazer.
O_ Sr. Fábio Lucena - Nobre Senador José Lins, V.
&•, pelo menos durante o tempo em que estou aqui, há
__quatro meses, completa igual tempo nesse esforço extraordinário e nessa sua capacidade notável, admirável,
de defesa.
O SR. JOSE LINS- Não mereço, isso, Senador, Fábio Lucena V. Ex! me comove com a _sua bondade.
__Q Sr. Fábio LuCena- Ao cumprimento do de'<'er não
se agradece, estou cumprindo o dever de reconhecer em
V. Ex~ um hornem de uma notável capacidade de defender o Governo em todas as suas angulações,

O SR. JO~J!. LINS- _Estou de-ªfrevendo uma
dade, não estou defendêndo nada.

reali~_
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O Sr. Fábio Lucena - E até parece, nobre Senador,
pelo menos eu tive o cuidado de estudar bem a sua formação ideológica, e me parece que V. Ex• não é democrata, nem tecnocrata, nem fascista, nem comunista; V.
Ex• é um teocrata, e no Brasil temos-_um Governo ungido
e mspirado por Deus; é um Governo de;, "deuses". V.
Ex.', então, ev!.~e~tement~J- Ç u_m adepto da teocracia.
Observe que na França é muito normal qualquer cidadão criticai o governo francês, e há poucos minutos V.
Ex~ dizia ao Senador Humberto Lucena que se a crítica
do Sr. Yves fosse feita em Paris ele teria sido preso pelo
governo francês. Seria um absurdo que isso acontecesse
na França; isso Já jamais aconteceria; c V. Ex• ê testemunha dos fatos históricos, quando Carlos Lacerda foi visi~
tara Europa, para explicar·a Revolução, e que no aeroporto de Orly, ê:m Paris, quando a imprensa francesa
perguntou a ele quantos Presidentes ele já havia derrubado, ele disse que muito menos que os cidadãos franceses
que o General De Gaülfe já havia mandado guiihotinar.
E nem por isSo o·sr-. Cai-ias Lacerda mereceu, na França,
qualquer reparo, qualquer cerceamento à sua liberdade e
ao seu abuso de ofender governos de outros países. V.
Ex• fala nas delicias, nas primicias da Alemanha, da
França, da Espanha, e até de PortugaL
O SR. JOS€ LJNS - V--. Ex• se engana; acabei de ci~
tai--inorines taxas de desemprego. V. Ex• está se confundindo.

O Sr. Fábio Lucena - Não, não estou confundindo
porque Vou ler para V. Ex• a última estatística do nível
de emprego no Brasil:
"Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior, mês de junho: São Paulo, menos2,8%; Rio de
Janeiro, menos 3,3%; Belo Horizonte, menos4,7%."
O SR. JOSE UNS- Imagina V. Ex• que estaríamos
negando isso?
O SR. FÁBIO LUCENA - "Recife, menos 3,2%_"
Leio para V. Ex,_o quadro das insolvências.
''De janeiro a maio, o" valor -nominal, de acordo
com a Associação Coinercial do Estado de São Paulo, aumentou em 218%.
Entre as pessoas jurídicas, esse crescimento alcançou 223%; sendo 229% na área do comércio e
204%.no setor da indústria," Isso, pedidos de falên-cia.
''As concordatas cresceram em 117% entrejanei~
ro e maio deste ano, 1983, e das 127 concordatárias,
registradas até o mês passado, 55 eram ligadas à indústria".
O SR. JOS€ LINS- Agradeço a leitura de V. Ex.',
mas são dados conhecidos. Nós sabemos disso.
O Sr. Fábio Lucena- Mas são dados conhecidos que
V. Ex' procura contestar, procura negar, como se isso
fosse possível.
O SR. JOS€ LINS- Não estou contestando, V. Ex•
se engana.
O Sr. Fábio Luc~na- Permita-me concluir. Como se
fosse possível querer fazer crer ao Senado que até aqui
dentro, quando nós nos encontramos, nós estamos debaixo de trevas, quando não é verdade, Ex', pelo menos
hà (uz artificiaL
O SR. JOSE LINS- V. Ex• se engana completamente. Primeiro, porque eu ainda não usei nenhuma palavra,
aqui, eril defesa do Governo. Segundo, porque não estou
negando a crise que estamos vivendo; pelo contrário, comecei por dize.r que temos sérias dificuldades, de ordem
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cconômica, de ordem sociã(, e que estamos vivendo uma
fase política de extraordináriÇ) dinamismO; n~d~ ?~stan: , _

te venceremos tudo isso.
Não afirmei que o emptego estava crescendo ou decrescendo; não fiz nenhu_ma referênc!a_._ V. Ex• leu, parece que_ com prezer, uma estatística, que nos preocupa.
Mas não é o meu objetivõ- contestá-la. (\1inha tese e que
o mundo tem dificuldades, e qu~ este País nãO foge a cri-

O Sr.- Fábio Lucena - Se me permite~ o Senador RPberto Campos discorda de V, Ex•, porque o Senador_ Roberto Campos enfatizoU ... -

O SR. JOS~L_lNS- Não estou, também
o nobre Senador Roberto Campos.

discut~fl:dO

_

O Sr. Fábio Lucena - ... e per~mptori.amente permita-me dísse que não coocorda co.rn a tese do Governo, de que os problemas nacionais, do Brasil, tenham
origem no exterior. Tese do Senador Roberto Çai!tpds. _
O SR. JOS:t UNS"""":'_ Essa é outra afirmativa que não
é minha.

O Sr. Fábio Lucena- Não, a afirmativa é do Senador
Roberto Campos.
O SR. JOSf: UNS- Eu não estou, no momento, discutindo a tese do Senador Roberto C~mpos. V. E~• rne
permita continuar.
.
Sr. Presidente, se não podemos fugir de imedíato as dificuldades atuais, também não vamos aceitar o desespero
pregado pela Oposição. E._ certo que, ao menos em :Pãrte,
as nossas dificuldades decorrem realmente de problemas
externos. Quem pode negar que o·mundo é hoje um sistema de vasos comunicantes? Que os fluxo-s de dinheiro, de:
1973 a esta data, mudaram completamente as finanças
mundiais? Quem pode negar o impacto do custo da energia sobre toda a economia do mundo? Quem pode negar
u contribuição da importação de petróleo na gênese da
dívida externa? Só mesmo aqueles que, não querem discutir, honestamente, os nossos pro]?le.mas.
O Sr. Affonso Camargo- Permite V. Exf. um aparte?
Com prazer, nobre Senador

O Sr. Affonso Camargo- Senado'r José J...lns, o que
nós julgamos ê que não se pode jogar todo o problema económico do Pl,i,is ~ru c:ima da dívida _externa.
O SR. JOSt LINS- V. Ex'" tem razão. E o que estou
afirmando.
O Sr. Affonso Camargo- V. Ex• acha que n6s podemos ficar, como estamos agora, completamente paralisados no nosso crescimento, agua·rdando que o País pague
essa dívida ex._terna? .
O SR. JOSt LINS- Absolutamente. Nem essa é a
minha proposta e nem é a do Governo. Se V. Ex• propõe
isso, está errado.
O Sr. Affonso Camargo- Não, mas ê a atitude que o
Governo está tomando.

O SR. JOSt LINS- Não, -v. Ex• interpreta mal.
Não é essa a tese_ do _Governo.
O Sr. Affonso C amargo - Eu gostaria que V. Ex•, indusive, refletisse conosco, com relação ao Sistema Financeiro de. Habitação. V. Ex•, quando eu entrei no plenário, estava referindo ao sistema financeiro habitacional.
O SR. JOSE UNS-

t

verdade. Ouvirei V. Ex'"

O Sr. Affonso Camar.e:o -_V. Ex'"_sabe _que o Sistema
Financeiro de Habitação é um sistema que exige muifu
cuidado pã.ra sua estabitida'de.
--

O. SR."JOSÍ: ÜNS - Concordo.

se atual. Reconheço que as nossas dlficuidades são gran-_
des.

O SR. JOSt UNS C amargo.
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O Sr. Affonso Camargo - E por falta de cuidad_o ele:
eStá perdendo sua estabilidade. Por quê? Porque é o único sistema finãnceiro em que capta dinheiro para pagamento à vista, e se aplica o dinheiro para recebimento a
longo prazo. f: o único sistema. Todos os outros papéis
são papéis cuJo-prazo de captação e de aplicação é o mesmo~- ·[\fo eiitaniO, v·. Ex~ deve ter VistO; no -pacote qú.e foi
edlütdo ontem, que já se deCidiu fazer o expurgo no índice que írifere ·e 1!1fluencia as cadernetas de poupança, que
é. a cori'eção- rriOii.etáfia. Então, o que significa üfso? Sig·nifiCa que- Peqllenõ pouPador do País, que acreditou
nesse Sisteq~.a Finai1ceiro da Habitaçâ<?, que aplicou na
cadreneta de poupança, e que recebe um"}urO fixo de 6%,
que-é aquele Juro que se pode admitir como justo, que
não é um juro especulativo, e esse aplicador da poupança
já sab_e,_ de a~temão que se porventura os-_expurgos chegarem durante-o período de Um ano, a mais de 6%, ele
rtão estará nem mantendo o mesmo valor da sua aplicação. E o que vai acontecer? Já há uma expectativa que
amanhã- e V. Ex~ deve saber disso- possa haver um
desencaixe do Sistema Financeiro de Habitação, de SOO
bilhões de cruzeiros, o que vai inviabilizar comPletamente o Sist6ma. São ·coisas· que acontecem, Senador Josê
Uns, que vão tirando toialm~.nte a cred(bilidade dêssa eqÕipe econômica junto a opinião pública. E esse é o
grande problema do Brasil, hoje, ê a falta de credibilidade. Estou dando alguns dados, até para ouvir à opinião
de V. Ex•
·

o·

O SR. JOSlt UNS- Peço a V. Ex' que resuma o seu
pensa~e~to.

O Sr. Affonso Camargo- Um outro ponto: Hã pouco
tempo, se-definiu oficialmente de que a correção monetária e a c_orréção cãmbial evoluiriam na riiesiDa PorCentagem e, hoJe, jâ se-diz que uma vai sofrer expurgo e a
outra, não. Como ê que fica toda a situação da economia
e das firianças âo País, quando se diz uma coisa e 60 dias
depois, se faz exatamente o contrário? esta a questãÇJ
que quero colocar para V. Ex•

e

O SR~· ioS"t UNS-.:..__ Nobre Senador AffonSo Camargo, V. Ex• disse duas coisas com as quais eu cohcordo: primeiro, que as dificuldades do Sistema Nacional de
Habitação, decorrem de faltas de cuidado na condição
de sua política e, segundo, que o Sistema recebe dinheiro
à vista, par~ aplicar a longo prazo. No caso do Fundo de
Garantia PC!r exemplo não se ~rata de depósitos a vista.
O Sr. Affonso CalnãigO- V. Ex• é que se engana; eu
não falei em Fundo de Garantia, falei em caderneta de
poupança.
O SR. JOS~ LINS- V. Ex' não fez referência a" poupança. Referiu-se, isso sim, ao Sistema Nacional ou Federal de Habitação.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Mesa
pede ao orador qUe não cônceda mais apartes, pois o seu
tempo está esgotado.

-o SR. JOS.f: LINS- Sr.

Presidente, estou falando

como Líder.
O Sistema Federal de Habitação, Senador Affonso
Camargo, contã com recursos de caderneta de poupança, mas uma grande parte dos seus meios· provêm do
Fundo de Garantia, e esses são recursos bastante está·
veis.
O Sr, Affonso Citmargo - Mas eu me referi à parte da
caderneta de poupança; ê essa parte que eu gostaria que
V. Ex• examinasse.

O SR. JOSt LINS- O Grande problema do SiStema
ê que todos querem que ele opere dois m-ilagres contraditórios entre Sí,- ao mesmo tempo: primeiro, que ele corrija mone~ariB.mente e remunere razoavelmente às cadernetas d_e_ p9upança e ao Fundo de Oara_ntia; segundo,
que ele, aSsim mesmo, ofereça uma_ casa barata, e cuja
prestação não sofra correção monetária.
Vê V. Ex'" que o Sistema dificilmente poderia se equilibrar entre essas duas exigências. Trata~se de um dinheiro caro do qual se exige uma intensa e módica ação so~
cial.
Isso acaba por se tornar muito difícil.
Mas, V. Ex• há de convir que esta foi uma das _grandes
idéias pós-revolucionãrias, que trouxe à nação beneficias
incalculáveis. Ninguêm talvez poderá negar isso. Sr. Pre·
sidente, O-Pafs terri dificuldadeS, mas não 6stã sOzinhO
nessa crise. Há, por outro lado, um grande esforço de re_cuperaçãO~- a atllal dívida interna foi provocada fundamentalmente pela nossa política de ajuda aos mais
pobres. O déficit público decorre principalmente das facilidades dadas aos agricultores e às camadas mais
pobres da população; dos subsídios dados ao pão, que é
alimento básico; ao petr6leo e a produção agrícola. Seus
efeitos sobre a inflação tornaram-se, porém, insuportáveis. por isso que o governo adotou as novas medidas,
recém-anunciadas, retirando os subsfdios, reduzindo a
despesa pública.
Em face do aumento exagerado dos preços, a dfvida
externa j~ não é o nosso maior problema. O nosso maior
problema é hoje a inflação, que corrói a economia começando por debilitar a renda dos mais pobres ...

e

O Sr. Affonso Camargo- O nosso maior problema é
o -âeSempreg?, Sena~or.
O SR. JOSt LINS - ... que inibe a capacidade da economia de gerar empregos, e como um cancro -destrói
aS forças da nação. Ê, Sr. Presidente, diante desse quadro que reclamo a compreensão de todos. Apesar de tudo, o momento Fde esperançª. Eu creio nos nossos líderes; creio na comunidade política brasileira. A compreensão e aunião de esforços é o caminho que devemos
palmilhar em busca da superação de nossos problemas.
Não levo em conta o desespero das expressões geradas
no calor da contenda. Prefiro admitir que para além desses desabafos e dessas incompreensões, as 1ideranças
polítícas estão conscientes do papel que lhes cabe, e de
que o País precisa delas e de seu patriotismo.
O Sr. Affonso Camargo- V. Ex• permite-me?

O SR. JOSE UNS - Com muito prazer.
O Sr. Affonso Camargo - Com toda a sinceridade,
Senador Josê Uns, o problema é de acreditar ou não a~
creditar nas pessoas que estão governando. Se nós estivéssemos num regime parlamentarista, V. Ex' daria um
voto de confiança ao gábinete Delfim Netto, nesta hora,
ou dB.ria Um -Voto de desconfiança?
O _Sk. JOSf: LINS- Respondo a V. Ex•, e justifico:
eu lhe daria o meu voto de confiança, Senador Affonso
C amargo.
O Sr. Affonso C amargo -

Não é possível!

O SR. JOS1!: LINS- Eu dar-lhe-ia um voto de confiança, e digo-lhe por que. Estamos irracionalmente que-.
rendo que esses homens do Governo façam milagres;
queremos, ao mesmo tempo, subir o valor real dos sa~
lários e distribuir pão barato, combustível barato,e
subsídios generosos à agricultura; queremos fazer contenções de despesas e evitar emissões, mas não abrimos
mão dos juros subsidiados .. ."
O Sr, Pedro Simon- Permite-me V. Ex• um aparte?
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O SR. JOSE LINS- Com prazer, senador Pedro Simon.

tão, a financeira tem a fiscalização constante do Banco
Central.

O Sr. Pedro Simon - Nós queremos, por exemplo,
que uma financeira aja dignamente, normalmente e, no
entanto, o escândalo da Delfin já ê o caso superado, porque o da Coroa são 250 bilhões de cruzeiros a descoberto, são cinco --:mos de loteria espOrtiva, prêmio máximo,

O SR. J'OS~ LiNS- V.. Ex• se engana, isso não é verdade~ A fiscalização não significa a responsabi!idade. E
ar, neste ponto, é que acho que V. Ex• peca, quando quer
dar ã entender urna coisa que nada temª ver com a verdade. O Gover~no fiscaliza, como pode acusar qualquer
peSsoa que-desVia dinheiro. Pode, Mas, o Governo fiscaHza para intei"vir no sentido de que as pessoas sejam res- ponsabilizadas, mas, dentro da responsabilidade que as--Sume perante a lei civil ou a norma do caso.

pessoas que confiaram na propaganda na televisão, o
Governo garante e, no enfanto, leVadas pelo próprio Governo;-para pessoas influenciadas dentro do Governo,
essa empresa foi avançando, avançando, foi comprando, ... quarenta empresas fazem parte do grupo e, agora,
são milhares e milhares de pessoas que estão aí e o GõR
verno vai ter que desembolsar. E dessas pessoas alguns
diretoresjá estão na Europa e os 250 bilhões ficam aí por
conta do Governo.
O SR. JOSE LINS- Senador Pedro Simon, V. Ex' é

um homem inteligente, mas não ajuda um milímetro à
compreensão dos problemas. Suponho que, a propósito,
V. Ex' confunde as obrigações do Governo com as abriR
gações de uma empresa privada. Se alguém ...
O Sr. Pedro Simon dor!

Pelo amor de Deus, nobre Sena-

O SR. JOSt LINS ~Se alguém comete desmandos
ou se alguma empresa erra; se o Banco Central fiscaJiza e
nela intervém, tudo isso serve apenas de motivo para aR
cusar o Governo.
Ontem tive oportunidade de perguntar aos nobres SeR
nadares Humberto Lucena e Roberto Saturnino se estavam a favor ou contra a intervenção do Banco Central
na Coroa. E que nas suaS críticàS parecíam·coritfa o B~ii-_·_ ··
co Central e davam a entender que os desmandos, qUe os
desvios de dinheiro, praticados por qualquer pessoa ou
por qualquer empresa neste País, são da responsabilidade e devem ser pagos pelo Governo Federal. f: essa a imagem que querem vender. Foi isso Q.ue, ainda ontem,
repetiu o nobre Senador Severo Gomes, do alto daquela
tribuna.
O Sr. Pedro Simon - A financeira está sob a fiscalização permanente do Banco Central.
O SR. JOSlt LINS - E verdade, mas a financeira eStá sob a responsabilidade daqueles que a dirigem.

O Sr. Pedro Simon -

Não, Oobre Senador.

O SR. JOSE UNS - Eis aí! V . .Eii. aCha (}Ue o Go- ,
verno é responsável por tudo! Ninguém mais tem responsabilidade neste Pais? Só ao Governo cabe a culpa de
todos os erros!

O Sr. Pedro Simon- Não, V. Ex• estã brincando!
O SR. JOSE LINS - .Não, não estou brincando.
O Sr. Pedro Sinion -EntãO, está debochando- de l:nim
Ex•

O SR. JOSE LINS - Estou querendo mostrar atê
onde vai a parcialidade de V. Ex•
O Sr. Pedro Simon -Nobre Senador José Lins, uma
empresa financeira e uma empresa comercial, ê uma indústria? J:: uma indústria~ Foi a falência? Foi a falência.
Se ela estoura os credores perdem, e o Governo nada tem
a ver com isso. Por quê? Porque é uma empresa privada,
que não tem a fiscalização do Governo, e o Governo não
tem nenhuma responsabilidade. Agora, como se atua no
mercado financeiro? No mercado financeiro se atua com
a fiscalização constante e permanente do Banco Central,
porque o Governo ê co-responsâvel e- é elC: quem vai de-sembolsar os 250 milhões que lá estão a descoberto. En-

O Sr. Pedro SJm~m--: ,R_~almente, eu pensei, com todo
respeito, que V. Ex• estava p.or dentro do assunto.
O SR. JOSE: LINS- Qual é a tese de V. Ex•? A de
que o Governo é responsável pelos desmandos praticados na Brastel? E: isto que V. Ex'estádizendo? Isso não ê
verdade.
O Sr. Pedro Simon- Na financeira é. Tanto é que vai
ser o Banco Central que vai entrar com os 2:50 bilhões
para cobrir o fundo que tem lá. Porque até o limite de
tantas mil UPCs, que hoje está acerCa de sete milhões de
cruzeiros, todos aqueles que depositaram na Corôa, até
esse limite de sete milhões de cruzeiros, o Governo garante e vai pagar...

6 s.R. Jost LINS -

~~.pósit~s ... _

Não é verdade. Hã espécies de

·__ ·-..,. _

O -SR. -PEDRO sÚW:oN - ... e se o Governo deu ~
garantia" ~!e telll a "fisCaiizàção. Se há uma semana, o
Ballco Central per-tllíte lún -_ein_iirés_timo de vinte bilhões,
-e -umâ. semana depois ela dá o est~out:o, como é que se
p_~rmite que há uma semana ela adqllirf!._ a patente de
Úma outrf!. financeira com a autoriZação dO Banco Central, e uma semana depois dá o estouro?
O SR. JOSE LINS - O Banco Central n[o é Deus.
Ontem o seu Presidente esclareceu que houve uma auditagem na Brastel há cerca de um mês atrás. A escrita viciada da Brastel era feita, porém, fora da sua sede. Nada
pode ser detectada, a não ser a falta de liquidez. Há, senador Pedro Simon, uma área do mercado finilnceiro
que o Governo garante, mas na Caixa Económica. Operações de poupança têm apoio do BNH. Outros segmei:JR
tos do mercado financeiro podem ser garantidos ...
O Sr. Pedro Simon -

Mas é evidente.

O SR.JOSt LINS- V. Ex• porém deve contara ver-_ dade como ela é. O Goverrio não é responsável pelos desmandos de qualquer ,um.

O Sr. Pedro Simon - O GoVerno é responsável, nem
que seja pela irresponsabilidade, jâ que cabe ao Banco
Central a fiscalização permanente.,.
O SR. JOS!: LINS -

Fiscalização é outra coisa.•.

O Sr. Pedro Simon - E com uma diferença, V.
Ex• citou um exemplo que foi da maior infelicidade: uma
empresa comercial. Uma empresa comercial vai mal, vai
mal, estourou, estourou.

O SR.. JOSE LINS

~O

exemplo foi de V. Ex'·-

O Sr. Pedro Simon- Pediu a falência? Pediu a falên- cia. Azar dela, o problema é dela e com os seus fornecedores. Na financeira, não. Na financeira o Banco Central vai ter que botar o dinheiro para que todas as pessoas, até um limite X, tenham o reembolso. Isso é líquido
e certo. E o que é mais grave, há noventa dias que a empresa Coroa, e agora os jornais estão publicando, o que a
bolsa publicava, que ela pagava em cima do juro e da
correção monetária- que nesse País estão lá em cima-
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ela pagava mais 30% de correção monetária do que a
correção monetãria normal.
O SR. JOS.t UNS- Explorava a ganância do investidor. Sorriente, nobre Senador, com a declaração do
próprio proprietário ...
O SR. PEDRO SIMON- Mas será que isso atuando
e a imprensa publícando o que todo mundo sabia, iam lá
para faúr os resgates dos títulos, qual era o juro? Tanto.
Qual é a correção moentária na praça? E 14%~ Oferecemos 44%, pOitanto mais 30%._ Todo mundo sabia disto e
o Banco Central, tranqUilamente. Na melhor das hipóte:..
ses, vamos dizer, gente séria, gente honesta, mas de uma
incompetência tOtal que tinha que ser posta para a rua.

O SR. JOS.t LINS- V: Ex• tenta mascarar a ~ature
za do problema. Financeiras há muitas. O GovCrno fiscaliza.
Mas onde anda o discernimento da liberdade do investidor?
O Sr. Pedro Simon -Alguém da Delfin perdeu?
O SR. JOSE: UNS -

O Governo não.

O Sr. Pedro Simon ......:.. Onde o pessoal da Delfin? Alguém perdeu? Algu_é~ ~_stá na ~adeia?
O SR. JóSE LINS- V. Ex• me permite falar?
O Sr. Pedro Simon -Onde está o pessoal da CAPEMI? A condenação do cidadão Já da CAPEM I foi voltar
para a tropa. A maior punição qUe ele teve;, "olha, você
agora volta para a tropa"- esta foi a grande punição
que ele teve,
O SR. JOSE LINS- Agora. V. Ex•...
O Sr. Pedro Simon -

Alguém perdeu?

O SR. JOS~ UNS - O Governo não _é responsável
por isso. Os credores- que procurem agir. O Governo é
responsável por determinados tipos de depósitos, mas
não nesses casos. Não em casos como o do Grupo
BRASTEL. V. Ex' deve !>~ber disso e deve fazer justiça..
Sr. Presidente, ê preciso compreender que este País
precisa do nosso patriotismo.
O SR~ PRESIDENTE (Odacir Soitres)- Queria pedir
nobre orador que concluísse o seu discurso porque há
outrOs oradores inscritos e o tempo está curto.

aQ

O SR. JOSE: LINS- Vou terminar, Sr. Presidente.
Nesse sentido, devemos aproveitar este recesso para nos
reencontrarmos, coin os desígnios e nosso destino histórico. __
Termino, fazendo votos para que o Senhor Presidente
da República, que já se ausenta para tratamento de saúde, volte restabelecido. Da classe política, espero o apoio
que o Brasil merece.
O discurso hoje pronunciado pelo Senador Humberto
Lucena não foi um exemplo de boa vontade. Não passou
de uma crítica ácida-; nela-não encontrei uma palavra de
ânimo. Eis POr que, por nós ambos, renovo a· convicção
de que esperanças não nos faltam, no futuro desta Pá·
tria.
_ Obrigado. (Muilo bem! Palmas.)
PORTARIA
N9 540, de 1983
O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso das
suas atribuições regimentais e de acordo com o disposto
no artigo 481, §§ 39 e 4"' do Regulamento Administrativo,
resolve designar Antonio Carlos Simões, Assessor Legislativo, Ubaldo Gonçalves, Técnico Legislativo, e Mário
Sêrgio da Silva Martins, Têcnico Legislativo, par8, sob a
Presidência do primeiro, constituirem a Comissão de ln--
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quérito incumbida de apurar os-fatos relatados no Correio Braziliense_de 11 de julho de 1983, relacionados com

o servidor Salmon Lustosa Elvas,
Senado Federal, 13 de julho de 1983. ~Henrique Santillo, Primeiro Secretário.

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem n"' 71, de 1983- CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 2.0:24, de :25
de maio de 1983, que "dá nova redação ao art. 2"' da
Lei n'l> 6.708, de 30 de outubro de 1979, que dispõe

Logo após, o Senhor Deputado Oswaldo Lima Filho
encaminha à Mesa requerimento propondo, ouvido Plenáriõ deste Orgijo, seja a matéria encaminhada à Comi~
sào de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, para opinarem sobre a con_stitucionalidade do Decreto~let n.,. 2.024.
O Senhor Presidente convoca nova reunião para o dia
quinze de junho, às dezessete horas, a fim de que a Comissão possa deliberar sobre os requerimentos apresentados.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comi:-:sào, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
irá à publicação, juntamente com- o apanhamento taquigrãfico dos debates.

sobre a correçio automática dos salários, modifica a
política salarial, e dá outras providências".
1• Reunião OnStalação), realizada
em 09 de junho de 1983.

Aos nove dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta e três, às deze$.iels_horas ~vinte. e seis minutos, na Sala da Comissão de Fmanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Virgílio Távora,
Lourival Baptista, Almir Pinto, José Lins, João Castelo,
Octávio Cardoso, Fernando Henrique Cardoso e Deputados Jorge Arbage, Nylton Veloso, José; Loureflço,
Maçao Tadano, Nilson Gibson, Jorge Uequed, Oswaldo
Lima Filho, Marcelo Cordeiro, Luiz Henrig_ue e Floriceno Paixão, reúne-se a Com-issão Mista incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n"' 71, de 1983CN, do Senhor Presidente da República, submet~ndo à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Dicretolei n"' 2.024, de 25 de maio de 1983, que. "dá nova redação
ao art. 2"' da Lei n"' 6.708, de 30 de outubro de 197~, g_ue
dispõe sobre-ã correção autó"tnática dos salários, modifica a política salarial, e dá outras providências",
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Carlos Alberto, Hélio Gqeiros_, Álvaro
Dias, Itamar Franco e Deputado Aurélio Peres.
De acordo com o que preceitua o Regimento Corri um,
assume a Presidência, eventUalmente, o Senhor Senador
Almir Pinto, que declara instalada a CáinisSão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece.que irâ proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. DíStiibufdas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convidaoª Senhores
Senador Lourival Baptista e Deputado Oswaldo Lima
Filho para funcionarem como escrutinadores.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Jorge Uequed .. , . , . , ......_.._ 13 votos
Para Vice-Presidente:
Deputado Nilson Gibson ._ ....... __.

~-··. ~-

13 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Jorge Uequed e
Nilson Gibson.
Assumindo a Presidên_cia o Senhor Deputado Jorge
Uequed agradece, em nome do Senhor Deputado Nils_on
Gibson e no seu próprio, a honfã Com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Virgílio Távora para
relatar a matéria.
Em seguida, o Senhor P..residente comunica haver
sobre a Mesa requerimento ae autoria d,o Senhor Deputado Luiz Henrique, solicitando sejam convidados a debater a matéria, perante esta Com_i_ssão, líderes sindicais
de todo o País, que estarão em Brasnia no dia dez_esseis
de junho.
Em discussão ó supraCitado requerimento, usam da
palavra os Senhores Senadores José Lins, Atmir Pinto e
Deputados Jorge Arbage, Oswaldo Lima Filho, Marcelo
Cordeiro c; Nylton Veloso.

~

ANEXO À ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO} DA COMISSÀO MISTA INCUMBIDA
DE EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A
MENSAGEM N• 7I, DE I983 - CN, DO SE·
NHOR PRESIDENTE DA REPOBLICA, SUBMETENDO À DELIBERAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL O TEXTO DO DECRETO-LEI N•
2.024, DE 25 DE MAIO DE I983. QUE "DÁ
NOVA REDAÇÀO AO ART. 2• DA LEI N• 6:'708,
DE 30 DE OUTUBRO DE 1979, QUE DISPOE
SOBREA CORREÇÃO A UTOMÃTICA DOS SALÃRÚJS, MODÍFICA A POLITICA SALARIAL,
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", REALIZADA
EM 09 DE JUNHO DE I983, ÀS I6 HORAS E 25
MINUTOS. INTEGRA DO APANHAMENTO
TAQU!GRÁF!CO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR
PRESIDE}'ITE DA COMISSÃO, DEPUTADO
JORGE UEQUED.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Declaro aberta a reunião, para que se proceda à votação-do Presiden~
te e do Vice~Presidente da Comissão-Mista que apreciará
a Mensagem n"' 71 de Sua Excelência o Senhor Presiden-te da República.
Já poderão votar os Srs. Senadores e Srs. Deputados.
(Procede-se a votação.) Convido o Senador Lourivfd
Baptista e Deputado Oswaldo Lima Filho para escrutinadores. {Pausa.)
Resultado do pleito:
Votaram 13 Srs. Parlamentares, sendo 13 votos para o
Deputado Jorge Uequed, para Presidente; 13 votos para
o Deputado Nilson Gibson, para:--vrce-PréSidente.
Com esse ~eSultado, convido S. Ex• o sr; Deputado
Jorge Uequed para tomar posse da Presidência. -E-, ao
mesmo tempo, apresento as minhas felicitações aos dois
__c_Qmpanheiros eleitos para u~a missão tão importante e
tão significativa como esta, que virão colocar sObrro< os
seus ombros.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) -Srs. Senadores e Srs. Deputados, no cumprimento do que determina
o Regimento Interno, e a tradição desta Casa nas cOmissões místas, assumo 8. Presidência fio sentido de cumpfir
fielmente com o Regimento e com a Constituição, e de
praticar uma ação política em defesa dos postulados democráticos da minha opinião e da minha formação, nos
termos do debate parlamentar, qúe não havérão de
esgotar-se nunca dentro das Casas parlamentares, mas
que haverão de transpor os limites das Casas parlamentares par~ debater com a Nação, os problemas que che·
gam ao Congresso Nacional. Entendo g_ue a presidência
das comissões mistas não se transforma num mero ato
administrativo, mas sim, num ~to que repreSenta duas
_posições: a primeira, do cumprimento ao Regimento In_Jemo, e a segundã, na ação política q-ue se há de imprimir na defesa dos seus postulados.
•
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Em função disso, ao assumir a Presidência dessa comissão, e nos termos dos acordos de LideranÇas existentes, _designo Relator da matéria o Senhor Virgílio Távora, do Ceará, a quem convido para tomar parte da mesa.
O SR. MARCELO CORDEIRO peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Concedo a
palavra, pela ordem, ao Deputado Marcelo Cordeiro~
O SR. MARCELO CORDEIRO - Sr. Presidente,
nós somos convocados para uma nova Comissão Mista
que examinará a mais recente proposta de alteração da
política salarial.
Já há poucas semanas, aqui nos reunimos, talvez os
mesmos integrantes, pelo menos, do PMDB, creio que
também do PDS, para uma outra Comissão Mista que examinava uma proposta de decreto-lei também sobre
esse assunto. Esta proposta não logrou uma tramitação
razoável, salutar na Comissão Mista, porque sequer tivemos oportunidade de discutir o parecer do Relator.
Neste momento, este Decreto-lei n"' 2.012, se encontra
em discussão no Congresso Nacional. Na sessão matutina de ontem, como, se não me engano, na sessão noturna
de ontem, foi objeto de discussão. Portanto, se encontratramitando no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Permita-me
V._ Ex• um aparte.
·
O SR. MARCELO CORDEIRO - Com prazer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) - O decreto
no dia da disc11ssão, dia 8, foi submetido à votação e, por
unanimidade, foi rejeitado o Decreto-lei n.,. 2.012. Era
esSa a informação que queria dar.
-O SR.--MARCELO CORDEIRO- Então, eu pediria
ao Presidente da Comissão Mista que esclarecesse, por~
qüe eu~ não tinha tomado conhecimento disso.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) -Se V. Ex• me
permitir, eu vou além, A Comissão Mista não pôde apreciar o relatório, porque o Sr. Senador Carlos Alberto,
designado para relatar, não compareceu no dia apraza.
do, e a Comissão teve nos termos regimentais, q-ue reme:
ter o decreto-lei à Presidência, para ir a plenário, sem o
relatório. Em plenário, o Sr. Presidente determinou a_o
Relator que apresentasse o relatório em plenário. Foi apresentado o relatório, e por ele se esboçava a posição do
Relator, de determinar a derrota do decreto-lei em
função da sua inaplicabilidade, em virtude do Decretolei n9 2.024 ter substituído na !!ficácia o de n"' 2.012.
O SR. MARCELO CORDEIRO - Agradeço a V.
Ex• as explicações, e confesso a- minha desinformação
sobre essa questão que seria pautada a questão de ordem, Com as explicações de V. Ext- eu me dou por satis_
_
feito. Agradeço a V, Ex•
O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) - ConceCfo a
palavra -ao nobre Deputado Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE- Sr. Presidente, nos termos regimentais, queremos requerer a V. Ext- que determine seja ·solicitado à Casa, que os Anais referentes aos
·-aebates da Comissão Mista 2.0r2; sejam aVocados para
que esta Comis_s_ã_o possa, para a elaboração de seus pareceres e para deliberação final, examinar aquele material que resulta- de amplo debate realizado nesta Comissão com várias das maiores autoridades no assunto, de
diversos esta_dos do Brasil.
O segundo sentido do requerimento é, aproveitando a
presença em Brasília, no dia 16 próximo vindouro, de
centenas de líderes sindicais de todo Pafs. que esta Comissão realize um debate com essas lideranças sindicais,
a fim de obter subsídios para a sua deliberação final.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Coloco em
apreciação da Comissão o~ dois requerimentos apresentados pelo Depqtado Luiz Henrique.-
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Em discussã_o.
Concedá a palavra aO nobr~ DepUtado Jorge Arbage.

O SR. JORGE ABARGE- Sr. Presidente, no meu
entender, a proposta do eminente companheiro Deputado Luiz Henrique, não tem nenhu_m_ ~~ntido que possa
justificar as duas hipóteSes Do requerimento suscitildas.
Perguntaria a V. Ex•, por que av<?car dos An3.i$ do
Congres~o Nacio·nal, toda a gamade-deb~tes CjUe_ patrocinou o- Decreto-Lei n~' 2~0 12, quando a Comissão que
hora se instala é a mesma, com a exceção do Relator que
deliberou sobre o Decreto-Lei n~' 2.012. Quanto ~ubme
ter o Decreto-lei n~' 2.024, ao debate de líderes sindicais
que estarão presentes em Brasília e no Congr«?~~o, no
próximo dia 16, também, a mim, me parece impreceden"
te de nenhuma relevâncii, -portanto esta Comissão jâ está perfeitamente conscientizada do seu Pape! nã manifestação do Decreto-Lei n' 2~024, tendo em vista o trabalho
realizado em relação à matéria anterior que, a rigor, tem
muita semelhança com a que estamos a delibera:r, satvo
ligeiras alterações que foram introduzidas pelo Governo.
De modo que, votaremos contra a proposição pela_s razões_ que acabo de expor.
- O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Com a palavra o Deputado Luiz Henrique.
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acho que esta tarefa podia, evidentemente ficar com orelator, independentemente de didsão da Comissão. Matéria para servir de_substdio aos membros da Comis~ão,
é impossível de ser -ne&ada. Quanto à convocação de pessoas a serem ouvidas, sou contra porque acho, que não
- deve ser deliberada, mas V. Ex~ poderia discutir, ~?U ~!J_b
meter em- ciiúra ocasião a matéria à Comissão. É o meu
pensamento.
O. SR. PRES}DENTE (Jorge Uequed)- Com a palavra o nobre Senador Jutahy Magalhães. V. Ex' tem o direito a palavra, e honra a Comissão com sua presença.

O SR. JUTAHY MAGALHÁES - (inaudível)
0-_SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Recebe a
Mesa o requerimento do Deputado Luix Henrique, e,
nos, terrnos do que determina o Regimento Inte,rno, os
requerimentos e as decisões são do Plenário. Cabe ao
plenário ..

O SR. OSWALDO LIMA FILHO

-~Sr.

Presidente

peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Oswaldo Lima Fitho.

O SR. LUIZ HENRIQÜE- (inaudÍVel fora do miO SR. OSWALDO LIMA FILHO- Sr. Presidente,
crofone.) e V. Ex~ entendeu que esses requerimentos de(Inaudível) ... do Decreto n"' 2.024, ora submetido a esta
veriam ser deferidos, ou indeferidos de plano pelo PresiComissão, fez uma alteração, não ligeira, como dispôs o
dente, que, _como mera providência administrativa iodenobre Deputado Jgrge Arbage, mas de certa importân- _
penderiam de decisão plenaiiãl.
-·-- _ _
-cia-;-de signlficaüVa importância. O projeto atual, não a~
E assim, a ComissãO MiSia, atuante o seu perío5fo de
pe-nas reduz o salário dos trabalhadores em geral, red,uz
funcionamento, pôde ouvir o representante do DIEESE,
o aãiCional de lO% de produtividade, que a Lei n' 6.108
o representante dos_ petroleiros de São Paulo, d<?~- sindide 1979, havia assegurado, como reduz, inclusive, ovacatos do Rio Giande dO Sul, vádas autoridades estivelor real dos salários a partir de 7 salários mínimos, vai se
ram aqui neSti Comissâo-Mfsta. t_om ~relaÇão _à VocaçãO
agravando, até tornar nula qualquer elevação dos sados autos desses debates, nós entendemos que eles seJam
lários acima de 20 salários mfnimos.
fundamentais para orientação do ilustre relator, e para
Ora; estabeleceu-se no País uma controvérsia muito
orientaÇãO de cãda um de nós no oferecimento de seus
affipla, muito profunda, sobre essas alterações na Lei Sa"
votos. Corii relação ao debate com os sindicalist~s q_ue
larial. Por isso, acredito que convém ao Congresso ouvir
estarão aqui,- nO dia 16-,--élliendo também fundamental,
os prinCipais interessados na legislação ora submetida ao
porque, se de um lado, os debates oferecidos na outra
crivo do Congresso. Isto é, os empresários e os trabalha~
ComissãO Mista, nos trouxerefn esclarecimentos com redores que são as partes principalmente interessadas na e~
lação às conseqlíênCiilS" do Decreto ti' 2.012, qUe teffi
laboração de uma lei que reúna normas compatíveis
uma sistemática-um pOuc<Jdife!ente que a· Ó"' 2.Õ24, ten"
como o bem comum, com o interesse geral do País.
do em vista que ambos, na essencia, provoc·am a mesma
Por isso, Sr. Presidente, não compreendo c:omo o
modificação, ori sCja, retir3.ffi Oadicional de lÕ% sobre o
PDS, -que tem compromissos com o povo b-rasileiro,
INPC, que beneficiava diretamente as três primeiras _faicomo os demais Partidos, se recuse a ouvir os emprexas salariais e, indketaffieilte, as outras faixas salariais
---sários e os trabalhadores sobre essa matéria. Eu manifesaté 11.5 salários n:iínimos.
-tõ, portanto, a minha estranheza quanto à recusa aqui
Por isso, Sr. Presiàen"te, não obstarile haja uma peque~
esboçada pelo nobre Senador José Lins e. pelo nobre de~
na difeieriça de formulação· rios dOis decretos, ambos
putado_Jorge Arbage.
perseguem o mesmo_ objetivo que é 'eliminar o adidonai _
de 10% para as faixas- sillidãis infúla·res. ·E,_ Por' iss-o,~é
O $R., JORGE ARBAGE ~Permite V. Ex.' um aparpreciso que a Comissão ouça, não apC!nas os erri'Pregado-s
te?
mas, empregadores, para conhecer as.repercussões des.sa
nova sistemática que virü-IiQ-bOJo do Decreto-lei n"'
O _si.-QSWA!:DO LfMA FJL!fO _--:---Pois não. Ouço
2.024. Por isso, eu insistida na necessídad·e e solicitaria:
_-Q_aparte de_ V. Ex•
inclusive o apoio dos Hustres Senadores e Deputados, no
O SR. JORGE ARBAGE - Devo dizer a V. Ex•,
sentido .de que se realize atas que são fundamentais a
para situar minha- -posição, que tenho o entendimento
uma boa decisão da matéria.
que segundo o qual, a representação política no Con"
gresso Nacion-al interpreta o pensamento da Nação, inO SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) -Concedo a
palavra ao nobre Senador José Lins.
terpreta o pensamento do povo brasileiro.
O SR. JOS~ LINS- Sr. Presidente, queria ~izer a V.
Ex' e aos nobres colegas desta Comissão, que, de miflhiiparte, sou contra a qualquer deliberação a ser tomada
nesta reunião, que é dedicada, pura e exclusivamer:tte!_ ~
instalação da ComiSsão Mista. De modo que, em tese, eu
votaria contra a qualquer deliberação e pediria a V. Ex•
que suspendesse a discussão, suspender a discussão não é
o caso, mas realmente eu sou contra decisões dC: outra
natureza a serem tomadas nesta reunfão de instalação.
Mas, evidentemente, eu não poderia ser contra a diStribuição dos Anais, das discUssões da outra Comissão, e

Imagine, V. Ex~, se toda matéria que for submetida
pelo Governo, ou até mesmo aquela de iniciativa parla~
mentar, tiver que ser submetida a debate, ouvindo-se os
segmentos interessados nas duas partes, nós não che"
gartamos nunca a um denominador comum, porque sabe
V. Ex• que toda tese tem sempre o contraditório. Então,
nós representamos, aqui, o povo brasileiro. Foi por essa
razão, emin~nte coleg?,_ que si~uei a minha posição contráría a esse debate. Inclusive, porque já fo_i objeto de aprofundado estudo o Decreto lei n' 2.012. V. Ex• diz que
a -alteraçãO -do :i.024 chega quase que a ser substancial,
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mas me parece que não deforma muito em relação ao anterior, foi uma adaptação que resultou_ exatam~nte de
Um consenso, ao qual o Governo se curvou e resolveu fazei a iliefaçãO, com a qual, entendo eu, o Governo está
correspondendo ao anseio popular. Esse o esclarecimento que eu gostaria de dar a V. Ex~.

O SR. OSWALDO LIMA FILHO- Nobre Deputado Jorge Arbage, eu petendo fazer alguns reparos sobre
as -observações feitas por V. Ex' Primeiro, eu acredito
que não se pretende estabelecer aqui um debate das partes: interessadas sobre a matéria. Esse debate, V. Ex~ tem
razão, é da competência privativa do Congresso Nacio~
naLNão se pretende colocar, aqui, empresários e traba~
lhadares a debater a matéria. Eles deverão ser ouvidos,
como é de pn:xe e é regimental nas duas casas do Con~
gresso, separadamente, e como pessoas que possam trazer, em alugns casos, subsídios valiosos para deliberação
nossa. O debate haverá de ser estabelecido em termos
partidários, em termos parlamentares.
Agora, nenhum parlamento, no mundo, jamais dispensou o subsídio de técnicos, de estudiosos. Os maiores
parlamentos do mundo, o Parlamento inglês, o Parlamento norte-americano fazem dessas Comissões e dos
depoimentos, ali prestados, os mais altos instrumentos
de trabalho para a apreciação da matéria legislativa.
Pode-se até_.mesmo dizer que os depoimentos prestados na Câmara dos Representantes na Inglaterra, ou na
Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, nos Estados Unidos, são documentos publicados pela biblioteca
do Congresso, que se convertem em estudos valiosos
sobre as matérias examinadas pelo Legislativo naqueles
Países.
Embora eu não seja daqueles que advoguem que adotemos uma posição de imitação repetida ou aprofundada
dos modelos internacionais, a experiência do Parlamento
inglês, do Parlamento americano, nos é muito útil nessa
matéria. E tem sido, inclusive, praxe também até constante de discursos regimentais do Congresso, ouvir, nas
suas Comissões, técnicos .e pessoas. capazes de oferecer
subsídios ao Congresso.

O SR. MARCELO CORDEIRO -

Permite V. Ex•

um aparte?

O SR. OSWALDO L! MA FILHO- Pois não. Ouço
o aparte de V.

Ex~.

O SR. MARCELO CORDEIRO- Deputado Oswaldo Lima Filho, ingresso nas considerações de V. Ex•
para fazer coro com _elas e para acrescentar o seguinte: a
proposta do Deputado Luiz Henrique, que V. Ex• tão
brilhantemente deferide, não incide sobre o mérito da
proposição, não interfere sobre o processo de decisão,.
não prejudica os direitos regimentais dos Srs. Senadores
e Srs. Deputados que compõem esta Comissão, não provoca desvirtuamento do processo_ Legislativo, não fere o
~Regimento que regula as reuniões desse tipo de Comissão do Congresso Nacional, finalmente, não prejudica,
em nenhum dos seus aspectos, os direitos e os deveres
consígnados aos meiõbrOs da Comissão Mista, como
não estiola os resultados desta Comissão.
De modo que o que pretende o Deputado Luíz Henri~
que é, apenas, trazer, de viva voz, ao conhecimento dos
íntegrantes desta Comissão, as diversas manifestações de
jdéias, de opiniões, de pontos de vista, presentes na so~
ciedade brasileira. De maneira que todos nós teremos
condições de, de wna só vez, reunidos, cotejarmos essas
idéias, essas opiniões, delas tomarmos conhecimento de
urna _sÓ vez._De forma que, como corpo legislativo, independente de propensões partidárias, estaremos homogeneizados na mesn:la taxa de informações. A menos que
cada um busque complementar as informações que desejarem por sua iniciativa própria. Mas que a Comissão ofereça essa oportunidade é de todo salutar, fortalece-se

3020

os mecanismos de relaciona:mento da insfítUição congressual com as realidades institucionais civis, sindica~
tos, associações etc. De maneira_que não me parece matéria submetida à decisão plenarial, é matériã. exclilsiva.._..

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- (inaudível)
O SR. MARCELO CORDEIRO -
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Verâ, Senador

Jutahy Magalhães, que essas questões são de interpretação pretoriana, isso é coísa ... (iifalfdível). (Trocam~se apartes paralelos.)

O SR. MARCELO CORDEIRO- Não poderia conceder o aparte ao Senador Jutahy Magalhães, porque eu
estou no uso do privilégio de um aparte. Mas eu concedi
por cima do Regimento, porque eu só zelo o Regimento,
quando ele, ao não ser cumprido, prejudica o andamento
de nosso trabalho. Mas, uma opinião do Senado.r Jutahy
Magalhães é sempre bem aceita. De modo que, o que eu
queria, Senador Jutahy Magalhães, que gosto tanto de
ouvi-lo, é ouvir também as outras pessoas que têm opinião para dar. Penso, Sr. Presidente, que essas interpretações regimentais às vezes são meio pretorianas, quer
dizer, cada um interpreta como quer. De modo que o
melhor seria que V. Ex~, certo de que não trará nenhuma
prejudicialidade ao processo legislativo, combinasse de
fato com o Relator, que é outro integrante fundamental
desses trabalhos, a quem desejamos prestigiar com a nossa audiência, absolutamente desprovida de preconceitos,
para com ele discutir ·aportunamentê qUando da apresentação do seu parecer. Queremos que o relator tenha
voz, exerça a sua função, que opine, ajude, colabore e
participe. De modo que não há inconvenientes na cOnfecção de calendário-OU ci"Cfnograma à participaÇã.o do
relator, porque ele é um homem de experiência indis~í- "
vel, que trará uma contribuição extraordinária.
-De modo, Sr. Presidente, que solicito- a V. Ex• que
tome como aceita essa questão do Deputado Luiz Henrique, observe aqueles que devem ser chamados, combine
as datas com o relator. Realmente, não há nada que decidir porque não se trata de uma proposta sobre mérito,
sobre coisa nenhuma, conforme tive oportunidade de
ver.
__
Esta a intervenção que eu queria fazer para, diiamos,
oferecer uma contribuição que possa satisfazer a todos
os interesses legitimas que ... (incompreensível)

reunião da ComisSão. Daí eu achar que qualquer Sr. Se·
nador,-qua!q.Uer -Sr. Deputado, poderá fazer Sua sUgeStão, seu requerimento, mas não pode ser votado na reuniã6 de instalação, Pàrque, co"mo· aconteceu da vez pas·
sada, pediram para anexar um projeto tal, que não me
recordo a_gora, V. Ex• agiu regimentalmente e, agora, acredito que se recordará que da vez passada aquela gama
- de pessoas. que foram indicadas em requerimento par~
depor naquela comissão, V. Ex• deixou para a primeira
reunião formal da Comissão.

sões, concordo com V. Ex•, sejam da maior importância
na vida econômica do País, é evidente que o de~reto estâ
em vigor nos termos da Constituição a partir da sua
publicação, e durante o período que temos para delibe-rar sobre o decreto, de nada adiantará a nossa pressa, a
nossa precipitação em deliberar porque esse decreto já
esiá em vigor. Tudo o que nós poderíamos fazer, se houvesSe maioria para tanto, com essa determinação, seria
revogá-lo, o que não creio dada a composição do Congresso NaciOiiat

O SR. NYLTON VELLOSO- Sr. Presidente, peço a
palavra.

O SR. NYLTON VELLOSO- V. Ex~estâlabcii'ando
num grande equívoco, posso lhe assegurar e assegurar de
deputado para deputado, esquecendo qualquer posição
partidária; pois, V. Ex.•, como eu, acima de tudo, estamos· nesta Casa preocupados com o Brasil. E muito difícil ser prl:sidente de uma entidade de classe. Fui Presidente da Federação do Comércio durante muitos anos,
sou diretor dela há 43 anos, voltei há 3 anos porque um
dos presidentes que eu havia criado para ser um grande
líder faleceu, o vice·presidente teve um enfarte e não pôde continuar-. -Estou treinando jovens para poder voltar a
exatanlente aquilo que se perdeu nos 18 anos, a ensinar a
dialogar-Com os triba:lhadores, mostrar que o respeito
pela dignidade do trabalhador é a coisa mais importante
que existe nessa coisa tão bonita, porque chega um momento em que a empresa não é de empresários e nem de
ninguém, a empresa tanto é dos trabalhadores como dos
empresários: E, posso dizer ao Senhor, estamos todos a~
flitos. Para aqueles a quem represento- 722 municípios
de Minas Gerais -O mês de maio foi de uma calamida·
_çi~; _disp(!nsas houvera!Jl, na dúvida do que vamos decidir, das_mOdificãções que o GOverno vai fazer.
Portanto, o meu apelo - e que se tenha alguém para
se ouvir --vamos agir coin muita eficiência, vamos to.:
mar as _possas decisões,- vamos fomãr a nossa p~sição,
deixar qUe ISso se tome um caminho, porque, no fUturo,
eu lhe asSeguro, isso tudo va-i mudar. Só tein urria lei que
pode tranqililizar os trabalhadores, é assegurar um
salârio·mínimo justo e, realmente, como nos velhos tempos da democracia, fazer os trabalhadores e os empregadores se sentarem à mesa, mas os próprios empregadores, não os seus advogados e os seus chefes de departa~
meniO p-eSsOã.T, Sentarem coin os trabalhadores, ouvirem
os trabalhado-res,- aprenderem com eles, porque a gente
aprende muito com eles. E, assim-, se buscar uma solução
para diminuir e reduzir o desemprego.
V_o_tarei, Sr. Presidente, dentro desta minha linha de
condu_ta, achando que é importante que apressemos asolução deste decreto. A oportunidade do Decreto 2.012-,já
deu tempo suficiente para que tudo que queria se falar
neste- País fOsse f3.Jãdo. t preciso que saia uma lei nova
para, então, realmente, n6s vermos os resultados que vão
influir no emprego e no desemprego, para que este Congresso possa realmente fazer prevalecer...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Tem a palavra o nobre Deputado Nylton Velloso.

O SR. NYLTON VELLOSQ- Sr. Presidente, eu
gostaria de fazer algumas considerações, de colocar aqui
que já na outra Comissão e durante a outra Comissão eu
continuei no meu exercício de Presidente da Federação
-do Con1êrcio de Minas -Gerais e de VÍce-Presidente da
Confed:eraçãq Nacional do Comércio, e continuer assinando praticamente dois acordos coletivos por semana,
sentando na mesa, como toda vida foi meu hãbito de 40
anos, sentar cem horas com os t(abalhadores; o que aprendi na vida, aprendi muito com os trabalhadores, e o
que mais me honra é ter o título de sócio benemérito de
alguns sindicatos de trabalhadores, que me dão o direito
até de votar nesses sindicatos.
Mas, Sr. Presidente, ando muito preocupado, porque
tenho conversado com o:; trabalha,dores! tenho conversa~
do com os empresários. Estamos vivendo uma hora &~a~
ve:no Brasil. O que precisamos, em primeiro lugar, é es-f.ã.-ncar o desemprego e, em segundo lugar, precisamos re·
tomar o reemprego. Sr. Presidente, nas nossas costas,
nas costas desta Comissão está esta grande responsabilidade, exige urgência de Um pronunciamento nosso. A
cada dia que demorarmos mais, o pequeno empresário,
na dúvida do que vai acontecer amanhã, do que vai ser
decidido, dispensa realmente, é- o reinédio que ele encon·
tra e é o remédio, eu confesso, Sr. Presidente, que eu
nunca gostaria. Digo sempre para os meus liderados que
a última coisa que o empresário deve fazer, para sobreviver a sua empresa, é pensar em dispensar um empregado.
Pois estamos vivendo, desde o Decreto 2.012, aqui nesta
Comissão, uma coisa que deixou de ser possível: estão
O SR. OSWALDQ__ ;LJ_MA FILHO- Sr. Presidente,
milhões de empresários à espera da nossa decisão; estão
retomando o uso da palavra, depois dessas considequase quarenta milhões de trabalhadores, aqueles que
rações do Deputado Marcelo Co_rdeitP_._ _quero, apenas,
não têm 0 privilégio de ser dirigente de sindicato, um sinem resposta ao Sr. Deputado Jorge Arbage, dtz~-~
dica to que tenha a sua estabilidade garantida, principalnós não podemos plettear o privilégio de conhecer to~as
roepJe os que são convocados para depor aqui, estão_ atlias matérias. Refçte-se a história_a um e_stüdiosq italiano; .....,.~,. tos p1fa- qOe"tbm.emos, uma decisão. Porque, Sr. Presio Sr. Pico lo de Miranóola, que escrevia sob!e todas as __ ... ·dente, todós qs,_d,çc~~9;;:,tQ~~'.IlSl~is, nenhuma delas vai
coisas conhecidas. Não podemos pretender esse conhecisup~rar a únic~ lei clu~··resOiv€ O~roblema do_emprego: é
menta onisciente _e aqui por isso mesmo, é que manifesto
0 entendimento entie empresário~~e empregados. E gosaquei minha opiniãO em favor do requerimento do Detaria de ver partir desta Comissão exatamente esse ex:emputado Luiz Henrique, no sentido de que sejam ouvidas
plo. Vamos partir para a objetividade, votar aquilo que
as pessoas ali indicadas.
tivermos que votar, a favor ou contra, votar ouvindo a
sabedoria do nosso relator, ouvindo toda orientação e
O SR. ALMIR PINTO- Sr. Presidente, peço a palaseguindo todas as instruções do nosso Presidente. Vamos
vra.
dar eficiência nesse assunto que está matando este País,
a§ empresas brasileiras, estã levando a aflíção a milhões
O SR. PRESIDENTE- (Jorge Uequed) -Tem ·a
de lares brasileiros. De modo que não temos que ouvir
palavra o nobre Senador Almir Pinto.
mais nada. A televisão se incumbe. ..
O SR. ALMIR PINTO - Pela segunda vez tive a
honra de pr~idir a composição desta Mesa. Da vez passada, o relator designado por V. Ex:~ foi o Senador Carlos Alberto. Mas eu me recordo, Sr. Presidente, que na·
quela ocasião falei sobre p assunto, que na sessão d_~ instalação presidida pelo mais vivido, quer dizer, pelo mais
velho, apresentaram-se aqui requerimentos indicando
uma gama de pessoas, não sei se V. Ex• se recQrQ.a, pessoas essas que deveriam ser ouvidas pela Comissão. V.
Ex• recebeu o requerimento que seria votado na primeira

O SR. OSWALDO LIMA FILHO:- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. NYLTON VELLOSO- Com toda honra.

O SR. OSWALDO LIMA FILHO- Nobre Deputado N).It-~n Velloso, não crf:io que a Comissão esteja deliberando com essa premência a que V. Ex• alude, porque
embora a -matéria seja de gravidadé e as suas repercus-

O SR. OSWALOO LIMA FILHO- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. NYL TON VELLOSO -

Com todo o prazer.

O SR. OSWALDO LIMA FILHO -Indagaria de V.
Ex•- se me permitisse, não interromperei mais a expo~
sição de V. Ex• que é muito razoável- se seria ou não
favorável à lei anterior que assegurava o adicional aos
-trabalhadores?
O SR. NYL:roN VELLOSO - Fiz váiias hip6te~es
de modificação. Erá um -decreto que dizia que sim ou
não, em que a gente...
O SR. OSWALDO LIMA FILHO- Não, ~u pergunto sobre a L_ei ªnterior, a 6.708.

O SR_ NYLTON VELLOSO 6.708,

0

QUanto à Lei n•

problema_ é muito simples! Nós passamos uma
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época inteira de 18 anos qUe oS índices ci.e aumentos sa]li:-

Q $R_. PB,.ES_IDJ;.NTE (Jorge Uequed)- Concedo a pa-

riais vihham jâ estabelecidos que os empregâdores acharam muito bom. De repente veio um momento em que se
precisou de um diálogo de empregador com empregado,

lavra ao nobre Senador Almir Pinto.

e esse diálOgo não soube ser feito. Nós estamos aí idmitindo outras regras de direito_ de greve, nós estamos admitindo tudo isso que é legítimo, que é democrático, porque nós lutamos pela democracia. Nós sabemos que nós,
parlamentares, _só vamos valorizar este Congresso Na:_
clonai à medida em que sairmos deste impasse e começarmos bus.car leis verdadeiramente democráficaS -que
nos conduzam, a todos os Partidos dentro de um entendimento legítimo entre empregados e empregadores.- O SR. LUIZ HENRIQUE- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NYLTON VELLOSO- Pois não.

O SR. ALMIR PINTO- Pediria que o Sr. Presidente
colocãsse em paúta o dia e a hora que a Comissão se reuni rã novamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Ficaria marcada, então, logo de agora. Não havendo nenhuma questão de reformulação sobre os reqUerimentos em pauta, a
Presidência passa a tomar a decisão, já tornada por ocasião do Decreto-Lei 2.012.
_A Presidência não pode se negar a receber e nem apresentar para debate nenhum requerimento que tem e que
receba do plenário, e a Comissão lemo direito do amplo
debate sobre todas as matérias existentes. No entanto, a
praXe ·pa·riãri-Ientar tem determinado que a reunião de
instalação limita-se à instalação e ao debate sobre a matêTla sem nenfi~a- vot<lção.
Portanto, a Presidência recebe o requerimento e desig-na· ii" reunião para a próxima q_u_arta-feira, às 17 horas,
- par~ detibe~ar __sobre esse e outros requerimentos existqJ.-

O SR. LUIZ HENRIQUE- Acho que o pensamento
de V. Ex• vem ao encontro do nosso requerimento, teve
o propósito de abreviar a discussão da matêria nesta Co~
tC:S. . -· -missão e por isso nós pedimos o quê? Pedinios, empfi:
-_Concedo a palavrã ao nobre Deputado Oswaldo Lima
meiro lugar, que todoS aqueles depoimentos que já r~
Filho.
ram dados aqui, por empregados e empregadores e por
têcnicos do Governo ou de entidades sindkais que já esO SR. OSWALDO LIMA FILHO- Requeiro a V.
tão nessa Casa, que fazem partes dos Anais desta Casa,
Ex•, que ouvido o Plenárío, seja determinada a audiência
sejam entregues a cada um de nós para nos servir de base
da ComisSão de Constituição e Justiça da Câmara dos
de subsídio. No sentido e evitar que se ouça novamente
-- Deputados e do Senado Federal, para opinarem sobre a
essas pessoas.
constitucio"nalidade do Decreto-Lei 2.024, de 1983, tendo em vista que a norma do art. 55, da Constituição vi~
O SR._NYLTON VELLOSO - Perfeito.
gente não penn1"te a edição de decretos-leis sobre aumento de despesas, como expressamente é previsto naquela
O SR. LUIZ HENRIQUE- E o segundo sentido do
norma.
meu requerimento foi o de ãproveitar que a elite do sindicalismo brasileiro, os líderes mais representativos, vão
estar aqui no dia 16 do corrente, então aproveitar já-qUe
eles estão aqui, por amor à brevidade, por amor à objetividade, se aproveite a presença deles aqtif para se estabelecer um debate com eles. Para se saber qual ê a opinião
relaÇão a
desse importante setor da sociedade civil
esse problema.

com·

O SR. NILTON VELLOSO- Acho que nós não te-. mos mais nada para saber, tudo que nós precisávamos
saber já sabemos.
O SR. LUIZ HENRIQUE- Não, eu discordo de V
Ex•, o Decreto-Lei 2.012, era diferente do Decreto 2.024.
O SR. NILTON VELLOSO- Agoia eu só gostaria
de aproveitar essa sua referência ao dia 16, para, desde
já, dizer ao Presidente que, infelizmente, no dia 16 eu
não vou poder estar aqui, porque é dia da minha reeleição na Federação do Comércio de Minas Gerais, e eu
tenho que estar presente lá.
Mas, Sr. Presidente, quis trazer a minha contribui~o
de um velho empresário e trab~llhadOr, porque começei
com o cabo da vassoura como trabalhador também e
que sempre me entendi muito bem pelos encarregados, é
o meu testemunho. E vou dizer a V. Ex•s: ando tão preocupado que não sei como presidir as minhas reuniões na
Federação do Comércio de Minas Gerais, que não sei o
que transmito aos meus aflitos companheiros, e não s-ei
como orientam a eles como proceder, os meus amigos
trabalhadores, porque são os meus amigos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado Jorge Arbage.

v:

O SR. JORGE ARBARGE- Pediria a
Ex•, Sr.
Presidente, que já tendo sido cumprida a finalidade desta
reunião, que era exatamente a instalação dos nossos tra~
balhos, que V. Ex• encerrasse os trabalhos e, na nova
convocação, nós debateríamos, então, os assuntos que
estão sendo colocados em pauta.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed. Acionando a
campainha.) - Com a palavra o nobre Deputado Oswaido Lima Filho.
~~o

SR.OSWALDO LIMA FILHO- Ora, Sr. Presi·

~dente, como é evidente que o Decreto~ Lei 2.024, ora sub~
metido a _esta Comissão, implica aumento de despesas,
requeiro a V. Ex• que, oportunamente, submeta à Comissão o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- A Mesa re·
cebe o requerimento de V. Ex•, lembrando que a Comis~
s_ãO Csfá convocada n~ próxima qua-rta-feira 1 ~~_17 horas.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 17 horas e 16 minutos.)

·-COMISSÃO MISTA
Incumbida_ de examinai- e emitir parecer sobre a
Mensagem n 9 55, de 1983-CN, do Senhor Presidente
da República, submetendo à deliberação do Congresso NacignaJ o texto do Decreto--lei n~' 2. 012, de 2:5 de
}8Deiro de 1983, que "dá nova redaçio ao art. 21' da
Lei n~' 6.708, de 30 de outubro de 1979, que dispõe
so_~re_ ~ ~r~o automa;í:tica dos salários, modifica a
polftica salarial, e dá outras providências".
1' Reunião (instalaçio), realizada
ein 19 de abril de 1983.
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e dez minutos,
na Sala da Comissão de Finanças,_ no Senador Federal,
presentes o Senhores Senadores Carlos Alberto, Almir
Pinto_, Odacir Soares, Virgílio Távora, João Castelo, José_Lins, Hélio G_u~ir_o~, Itamar Franco e Deputados Nyl-.,
t~n Veloso, José Lourenço, Maçao Tadano, Nilson Gibso--n,-Oswaldo_ ~irna Filho, Jorge Uequed, Marcelo Cordeiro, Luiz Henrique e Aurêlio Peres, reúne-se a Comissão. Mista i_ncumbida de examinar e emitir parecer sobre
a Mensagem n"' 5:5, de 1983-CN, do Senhor Presidente da
República,_submetendo à deliberação do Corigresso Na-
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cional o texto do Decreto-lei nl' 2.012, de25 de janeiro de
!983, que. ''dá nova redação ao art. 21' da Lei nl' 6.708, de
30 de outubro de 1979, que dispõe sobre a correção automática dos salários, modifica a política salarial, e dá out..faS prov-idências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Lobo, Fernando Henrique Cardoso, Ãlvaro Dias e Deputados Jorge Arbage e Floriceno Paixão.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Prtisidêncía o senhor Senador Almir Pinto que
declara instalada a Comissão.

E111 obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder à eleiÇão do Presidente
e do ViCe-Presidente da Comissão. DiStribuídas as cédulas, o Senhor Senildor Almir Pinto convida os Senhores
Senador Hélio GuCiros e Depuia"do Luiz Henrique para
funcionarem como escrutinadores.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
PARA PRESIDENTE:
Deputado Jorge Uequed ... , ........_. . . 13 votos
PARA VIC&PRESIDENTE:
Deputado Nilson Gibson __ ........... ·'- 12 votos
Em branco ......••....... -...... ··•..
1 Voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-.Presidente, os Senhores Deputados Jorge Ue.qued e Nilson Gibson.
Assumindo a Presidênci~ o Senhor Deputado Jorge
Uequed agradece: em no~e do Senhor Deputado Nilson
Gibson e no §CU próprio, a hom:a com que foram distinguidos _e designa o Senhor Senador Carlos Alberto para
relatar a matéria.
Em seguida, o SenhorSen;:tdor Itamar Franco lev_anta
uma questão de ordem sobre o Projeto de Decreto Legislativo que o mesmo apresentou, argíiindo da inconstitucionalidade do Decreto-lei nl' 2.012, indagando da Presidência o encaminhamento que a supracitada proposição
terá.
Em iesposta, o Senhor Presidente esclarece que o referido Projeto de Decreto Legislativo será encaminhado ao
Senhor Relator como subsídio no embasamento de seu
RelatóriO.
Discutem a dicisão da Presidência os Senhores Sena~
dores Itamar Franco, Josê Lins, Almir Pinto, Odacir
Soares e Deputados Marcelo Cordeiro, Luiz Henrique,
Oswaldo__~ima Filho e Maçao Tadano.
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica haver
sobre a Mesa os seguintes requerimentos: do Senhor Deputado Marcelo Cordeiro sugerindo sejam convidados
representanteS os Presiâentes da Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Indústria; Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura; Confederação Nacional dos Trabalhadores no ComêrciO; Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e Publicida~
de; Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito; Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação de Cultura;
Confederação Nacional da Agricultura; Confederação
Nacional da Indústria; Confederação Nacional das Profissões- Liberais; Confederação Nacional dos Bispos do
Brasil; Ordem dos Advogados do Brasil; Comissão
PRO-CUT; Departamen-to Intersindical de Estatística c
Estudos Sócio-Econômicos- DIEESE; Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo; bem como os Senhores Ministros do Trabalho, Senhor Murilo Macedo, e da
Secretaria de Planeiamento, Set_l~Or _D_effim Netto.
Informa, também, haver recebido requerimento do Se·
nhor Deputado Luiz Henrique, slicitando sejam convidados os Senhores Minstro do Trabalho, Murilo Macedo; Ministro da Fazenda, Ernani Galvêas; Secretário das
Relações do TrabalhO do Estado de São Paulo, Almir
Pazzianotto; Vice-Presidente da FIESP, Nildo Mazzini;
Presidente do Sindicato dos Metalúrgic-os de São Paulo,
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Joaquim dos Santos; e, finalmente, o Diretor do DIE&
SE, Wa_lter B~relli.
Discutem os requerimentos os Senhores Senadores
Hélio Gueiros, Almir Pinto, José Lins e Deputados JoséLourenço e Maçao Tadano.
O Senhor Deputado Oswaldo Lima F.ílho requer, oralmente, o adiamento de votação dos requerimentos apre:.
sentad_os, o que lhe é deferido pela Presidência.
Antes de dar por temínados os trabalhos, o Senhor
Presidente convoca nova retlnião para o dia vinte e seis
de_abril, às dezessete horas, a fim de serem apreciados os
requerimentos formulados hoje.
_
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a feunião e,
para com;tar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos San~
tos, Assistente da Comissão, lavrei_ a presente_Ata que,lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
irã à publicação, juntarfien(e éõm ó ãpiinhamento taquigráfico dos debates.
ANEXO À ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), DA COMISSÃO MISTA INCUMBIDA
DE EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A
MENSAGEM N• 55. DE 1983-CN.. .DO SENHOR
PRESIDENTE DA REPUBLICA, SUBMETENDO Ã DELIBERAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL O TEXTO DO DECRETO-LEI N• 2.012,
DE 25 DE JANEIRO DE /983, QUE "DA NOVA
REDAÇAO AO ART. 2• DA LEI N• 6.708, DE 30
DE OUTUBRO DE 1979, QUE DISPOE SOBRE A
CORREÇÃO AUTOMATECA DOS SALARIOS,
MODIFICA A POLITICA SALARIAL, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS",- REALIZADA EM 19
DE ABRIL DE /983, ÀS !7 HORAS E 10 MINUTOS, INTEGRA DO APANHAMENTO TA QUIGRÁFICO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSAO, DEPUTADO JORGE UEQUED.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Declaro abertos os nossos trabalh_ps.
Cabe-me, pela idade1 por ser o mais viVido, presidir
esta reunião de instalação da presente Comissão Mista.
Esta Comissão irã àpreciar a Mensagem nq 045, de 17
de fevereiro de 1983, do Senhor Presidente da ~epública,
submetendo à aprovação do Co11gresso Nacional o texto
do_Dec;reto-lei n~' 2.012, de 25 de janeiro Q_e 1983, que dã
nova redação ao art. 211 d,a. Lei nq 6.708,.de 30 de outubro
de 1979, qu~...dispõe sobre a co.r:reção automática de sa.
!árias, modificando a política salarial e dá outras proviw
dências".
Por conseguinte, como hã número legal, convido os
Srs. Parlamentares a votarelll_, a fim de que elejamos o
Presidente e o Vice Presidente desta Comissão Mista.
Os Srs. Par_l_a_mentares jã poderão votar. (Pausa.)
Convido o nobre Senador Hélio Gueh:os e q _Nob~e
Deputado Luiz Henrique para servirem de escrutinadores.
Em votação._ (Pausa.)
O número de votos confere cprn o núqtero de_ parlamentares presentes.
Resultado: Jorge Uequed, para Presidente, com 13 votos e Nilson Gibson, para Vice-Presidente, com 12 votos,
e um em branco.
Diante do_resultado da uma livre perante a qual todos
nós votamos, convido os nobres Deputados JOJgi Uequed e_Nilson Çiibson para assumirem a Presidência e a
vice-Presidência da Cõmissão.
Antes, porém, desejo parabenizer os nobres colegas da
Câmara Federal que receberam unanimidade na votação
da Córilissão. Estou certo _que O P~esidente Jorge l)equed, com a experiência parlariieritãr que tem; e o seu
vicc-Presidente Nilson Gibson, também parlamentar antigo, levarão a bom termo esta Comissã9.
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__I~nho a honra de passar a Presidência ao Deputado
Jorge Uequed. (Palmas.)

cações, analisam o aspecto constitucional _çl.a matériã.:'

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Assumi_ndo
a Presidência desta Comissão, de~ejo agradecer a.gent~le
za da deferência da liderança da Oposição na minha designação e dos companheiros de Co"missão pelà eleição.
As Comissões Mistas. do Congresso Naçional têm ·o
grande dever e obriga.ção de examinar matérias que mui- taS e muitas vezes _neCessitariam de um exame acurado
das Cas-as Legislativas. No entanto, obedecendo a normas constitucionais e regimentais, as co-missões Mistas
se Vêem obrigadas, num prazo de trinta dias, a apresentar o seu relatóri_o para o exame das maté;riªs cm ple:nãriO, especialmente as mãterias, como a do Decreto-lei
2.012, que se encontram em regime de urgência e após o
ptàzo de s~en~a Oias c dez sessões consecutivas, se não
apreciadas pelo Congresso, serão consideradas aprova~
das.
Nosso dever aqui é de_ natureza regimental e também
de natureza política. O decreto tem uma tramitação regimental, que será obedecid-a nos termos das normas vigente~ e dos aco~dos_ de lideranças comprometido~ e estabelecidos, mas tem também uma ação de natureza
POlítiCa qUe a COmissão não pode esquecer e que cada
presidente imprime nela a sua_ação e a sua visão poiítica
da matéria.
Por isso_ pretendo exercer as noroias·regimentais estri-_
tamente em _cumprimento aO que está estabelecido no
Regi'!lento e no acordo das lidei-anÇas e as normas politicas, dentro_ d!l visão que eilxergo o Decrefo-~lei 2.012 e as
suas conseqüências.
Çumprindo o Regimento e o acordo das li<;ieranças,
designo paTa relator da matéria _O Senador Carlos Alberto, do PDS, do Rio Grande do Norte.

O Sr. Presidente_do Congresso Nacional encaminha à
Presidência desta Comissão. No entanto, Sr. Senador, a
Constituição evita que os decretos-leis sejam emendados,
sejam alterados, sejam sequer corrigidos.
A oorma constitucional, totalmente pr\'ibitiva, impede da Comissão Mista do Congresso Nacional e até do
Plenário, qualquer alteração no Decreto-lei, mesmo se
ele contiver erros que necessitem imediatas correções
para a sua aplicabilidade, o Congresso estâ impedido.
No entanto, em matéria de tal envergadura eu anex.a~
rei as matérias para um exame do Sr. Relator que pode
delas fazer uso e referência no s.eu relatório e servir como
subsídio para o embasamento no relatório que apresentará à Comissão.

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presideqte, peço a
palavra.
O SR.. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO --sr. Presidente, para
uma indagação a V. Ex~:
Apresentei ao Congresso Nacional, de acordo com a
Constituição, no seu Art. 56 e 46, um projeto de D~cre~o
Legislativo. Gostaria de saber de V. Ex•, de acordo com
a decisão do Presidente do Congresso NaciOnal, Senador
Nilo Coelho, se esse meu decreto legislativo foi anexado,
foi ilpehsado, e qual seria o condicionamento, dentro da
visão de V. Ex•, queo se daria ao exame desse decreto legislativo. Já que se trata, evid~ntemente, de uma propo~
situra que nós parlamentares temos o direito Constitucional de- ap-resentar.
A primeira-indagaçãO ê se -na apreci3.ção do meU projeto de decreto legislativo, V. Ex• manteria o mesmo rel~"tor-ou,_~m se tratandO de um decreto legislativo, ciue é
_uma _:QJ_QQos!ção, seria designado um novo _relaJor~ Por- tantO,- quâfSei.ia o e_OÇa,riiirlhari_lento que V! Ex• _daria a
esse projeto de decreto legislativo?

O SR. ITAMAR FRANCO - SR. Presidente, sem
querer discutir com V. Ex•, apenas lembrar que se trata
de uma propoSítLi."iã da mais alta importância, é um decreto legislativo, é um projeto de decreto legislativo. Ele
não ~ apenas um suósídio para ser examinado pelo Rela~
tor. Não posso eri.tender, evidentemente, como isso, já
que o próprio texto do Decreto-lei, V. Ex~ terâ opOflunidade de examiná-lo, vai além quando diz o seguinte:
"É omisso o texto constitucional quanto ao po~
der e dever do parlamento, de em tais casos apreciar
igualmente a constitucionalidade da iniciativa."

Então a pergunta que e1:1 f~iia a V. Ex•, é que esse de·
creto legislatívo não pode apenas ser anexado, apensan~
do ao estudo.do nobre relator. Ele~ ao que parece, deverá
ter a sua prioridade, porque leva:lita, de princípiO, a tese
da inconstitucionalidade e o faz atra vês do decreto legislativo. E uma propositura diferente de que nós temos assistido nas Comissões mistas e não é um simples subsídio, como diz aí despacho.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Veja, nobre
Senador, que, nos termos regimentais, a Presidência não
tem como embasar, não tem como sustentar outrQenca~
minhamento da matéria. A Comissão Mista ê ·instalada
para examinar e apreciar o Decreto-lei 2.012 em referên~
cia. Os seus poderes quanto ao Decreto-lei nq 2.012 da
comissão de plenãrio ficam cingidos à apreciação do decreto com a sua aprovação ou rejeição~A. argUição da inconstituci_onalida{ie dp Decreto,_que faz V. Ex• no proje~
to do decreto legislativo, não pode ser examinada pela
Presidência, a priori. É matéria que fica adstrita à comPetérlcia-do Sr:Refator, porque a Presidência não pode,
a priori, estabelecer os critérios do Relator designado
nos termos regimentais.
O SR. JOSÉ LINS -

Permite V. Ex•?

O SR. ITAMAR FRANCO - Não, nobre Presiden~
te, V. Ex~ vai me perdoar mas ainda não fiquei satisfeito.
Evidentemente, vai ser a última intervenção que faço a
V. Ex• nesse sentido. Creio que jã estou abusando,

O SR. PRESIDENTE (JorgeUequed)- Nobre Senador, a Presidência tem em mãos o despacho da PreSidência do Congresso Nacional, que diz:

ô SR.. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- N~o, V. Ex•
semprd honra este Plenário com suas intervenções.

- .. Em víiftã de não ter sido possível acolher expedientes que lhe foram- encarilirihadoS, relativOs ao
pecre!o ~-egislati~o 2.01 ~. ~uj~ _tramitação ~tá sendo iniciada na preSente seSSão, ã: Presidàri:êia determina à Secretaria Geral da _Mesa, a remessa à Cámissão Mista ora designada, para que lhe sirva de
subsfdi_C? do projCto de decreto legislativo apresentado pelo Sr. Senador Itamar Franco, e do requerimento do Sr. Deputado Flãvio Bierrenbach e outros
Srs. Deputados, uma vez que ambos, em suas justifi~

OSR. ITAMAR FRANCO-:- Mas o importante, Sr.
Presidente, é o inusitado da matéria. Permita-me V. Ex•
essa expressão. É que se apresentou um Projeto de Decreto Legislativo. Esse Projeto de Decreto Legislativo
foi, inclusive, apresentado antes - veja bem V. Ex• que fosse lido no Congresso Nacional o Decreto~lei n'
2012. Entendia eu- e o Regimento Comum é claronão haveria como impedir a apresentação primeiro do
DecretÕ -l.<igiSiittivo, meSnio constitUcionalmente. E claro que o Regimento do Senado é mais rigoroso, o Presidente da Casa poderia impedir a tramitação de qualquer
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projeto. Mas no caso do Regimento Comum, onde foi·apresentado o nosso Projeto de Decreto Legislativo, antes
da leitura do Decreto-lei n9 2012, creio eu que ele deveria

ter uma prevalência no seu exame. Não só porque ele foi
apresentado à Mesa do CongresSo antes da leitura do
Decreto-lei, mas sobretudo porque se trata de uma pro-

posta de um parlamentar estribado no aspecto constitucional. CreiO eu que, salvo melhor juízo, esse_ Projet<? de
Decreto Legislativo deveria ser examímido ein sepã"fado.

Não digo que não fosse oufro relator. Excep_cionalmente
V. Ex~ poderia até ser o Relator, porque-sendo onliSso -o
Regimento Comum, o Rêgimf:nto dO Senâdo permitirá
que V. Ex• fosse o Relator. Mas não seria o caso, temos
plena confiança no Relator indicado,_ Mas seria importante que o Relator tivesse prevalência- é isso qúe solicito a V. Ex•- no exame do nosso Decreto Legislativo.
Primeiro porque ê um Decreto Legislativo; segundo porque foi apresentado à Mesa do Congresso Nacional antes que fosse lido o Decreto de Sua Excelência o Senhor
Presidente da República. E antes, inclusive, de ser constituída esta Comissão Mista. E a argumeO.tação que leva
V. Ex•, mas, evidentemente, estou pronto a atender e respeitar a decisão soberana da Presidência.
O SR. JOSE UNS- Permite V. Ex•?

O SR. MARCELO CORDEIRO -

Permite-me

\i.

Ex~'?

O SR. PRESIDENTE (Jorque Uequed)- Concedo a
palavra ao nobre Senador José Llns, que jâ a havia requerido.
O SR. JOSE LINS- Sr. Presidente, tenho uma profunda admiração pela modêstia do Senador Itamar
Franco. S. Ex~ pretende que o Projeto de Decreto Legislativo de sua autoria tenha prioridade sobre o Decretolei do Senhor Presidente da República. Ora, Sr. Presidente, são dois fatos inteíramente à parte: O projeto do
Senador Itamar Franco ainda nem seguiu o seu curso
normal, nem foi examin3.dõ pelas comissões, se não me
engano.

O SR. ITAMAR FRANCO- Permite V. Exf um aparte?
O SR. JOSE LINS -

Com muito prazer.

O SR. ITAMAR FRANCO- Acho que se V. Ex•,salvo melhor juizo- eu agora~ que faço justiça à sua inteligência- examinar o que significa um decreto legislativo, vai verificar que o decreto legislativo apresentado
como foi no Congresso Nacional, deveria inclusive ter
merecido uma Comissão Mista em separado. Então eu
não estou querendo que prevaleça ao Senhor Presidente
da República, mas acho que teria direito porque sou um
parlamentar ...
O SR. JOSÊ UNS - Não é só o Decreto Legislativo
que tem o merecimento ...
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu já disse que V. Ex•
deve ter sempre uma medalha de ser o maior governista
da Casa, eu sempre respeito as suas posições de governistas. Já brinquei que V. Ex• deveria ter recebido o Oscar,
também, não foi o caso.
O SR. JOS.B LINS - O Oscsr quem deveria ter recebido ê V._ Ex•, por que ê um artista.
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu sou um artista de
filme mudo, V. Ex• é o grande artista...
O SR. JOSE UNS qualquer circo.

Iria ganhar muito dinheiro em

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex~ é o granteartista e o artífice da política do Governo nesta Casa.

Mas veja V. Ex~ que o Decreto Leg_islativo, V, Ex• conhece bem, não pn:dsaria nem que lesse, o que dizem o
artigo 56 e o artigo 46 da Constituição que definem o SignificadoO(,- Decreto Legislativo. Eu acho que ele é mais
importante do que possa imaginar V, Ex~.

O.SR. JOSE LINS- Eu não estou dizendo isto, O

. oeáeto é importante e também a modéstia de v' Ex• é
importante. São dois documentos à parte, são duas p~o
posiçõf:s ã parte ...

O SR. ITMA R FRANCO - A modéstia eu aceito.

6 SR. JOSE

LINS- ... e eu acho que V. Ex• já estâ
bastante honrado com a -deferência da Presidência d3
Mesa de encaminhar, inclusive, para subsídi_o dessa Comissão, é evidéiite, sem qualquer desdouro para a proposição de V. Ex•, que poderá seguir seu curso normal e,
quem sabe, até ser aprovada, que Deus nos livre.
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Decreto-lei iritUile áC toda a normatidade de tramitação
regimenta_] 1 apenas não pode ser oferecida a ele emenda
dç nenhuma espécie. Não há dúvida sobre a matéria, e V.
Ex• agil.i certo quando nas suas observações declarou
que providenciará a- anexação. 0- qUe o Senador Nilo
Coelho, no seu despacho encaminhado à Presidência
desta Comissão f6z foi,-em primeiro lugar, encaminhar a
matéria legislativa para ser anexada. Se chamou de
subsídio é que ele quis respeitar a capacidade de decisão
de V. Ex•,- qUe-não poderia nem pelo Presidente do Congresso_ser afetada, porque V. Ext é quem determina a anexação e não o Presid_ente do_ Congresso Nacional. As~
sim é na tramitação de toda e qualquer matêria qUe ê anexada a uma outra, em qualquer comissão técnica per~
ifian-ente, cOnio naS co"missões mistas que não diferem da
OOriiiSsãO téci1.ici,-no particular. De modo que quero so~
Jicità'i; ..de
Ex~ qUe determine a arÍexação para· apre-ciação legislativa ...

v:

O SR. ALMIR PINTO- V.
O SR. ITAMAR FRANCO voto de V. Ex~

Eu gostaria de ter O-

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Eu concede-rei a palavra ao Deputado Marcelo Cordeiro, que a requereu anteriormente. A Mesa mantém a decisão anterior e expressa ao Senador Itamar Fi-anco.

O SR. ALMIR PINTO- Sr. Presidente, pelá ordem.
(Assentimento da Presidência)
Eu acredito que V. Ext já deu a solução para o caso. A
Constituição, como V. Ex• leu, é clara nesse particular.
O Decreto-lei Presidencial não admite emenda, mesmo
que esteja errado, só admite aprovar ou rejeitar. Por con-seguinte, acho que estamos chovendo no molhado. V.
Ex.~ já deu a solução cabível e regimental.
O SR. PR.ESfDENTE (Jorque Uequed)- Concedo a
palavra ao Deputado Marcelo cordeiro.

o·sR. MARCELO CORDEIRO -

Sr. Presidente,

ainda a respeito desta questão, levantada pelo ilustr,e Senador Itamar Franco, parece evidente que nós estamos
diante de um problema relativo ao processo legislativo.
:h certo que o Decretowlei, por proibição constitucional,
não é susceptível de emenda de nenhuma espécie. Mas é
certo, também, que ao Decreto-lei não foi deferida nenhuma especialidade em relação aos demais aspectos da
tramitação legislativa. De modo que também ele, como
qualquer outra matéria legislativa, deve sofrer os procedimentos regimentais e constitucicinafs previstos pãra a
generalidade do processo legislativo. De modo que é razoável e digna de toda consideração a argumentação do
ilustre Senador Itamar Franco de que apresentado o seu
projeto de Decreto Legislativo, de forma a anteceder,
como antecedeu, o Decreto-lei governamental, a ele deveria ser agregado ou anexado o Decreto-lei. Se houv~e
-uma Comissão Mista no Congresso Nacional para apreciar a tramitação dessa matéria, aí dúvida não teria. Porém, Sr. Presidente, como esta Comissão Mista foi instituída pelo Congresso Nacional para apreciar o Decretolei nll 2012, então nada mais indicativo do que esse Dêcreto Legislativo ser não tido como subsídio, mas anexado, e merecer um parecer do Relator. Não se pode tomar
a matéria legislatiVa como subsídio, porque não é subsídio. SUbsidio é memorando, subsfdio é opinião, subsídio
é discurso, tudo mais, é qualquer tipo de documentação
que possa ser útil ao Relator. Mas essa é uma matéria
que está transitando no Congresso Nacional, que se não
tem ainda a Comissão Mista, deve ir para a Comissão
Mista que aprecia matéf1a a que ela se refere intimamente. E, aliás, para prejudicá-la por inteiro, porque requer a
declaração de incostitucionalidade. Entendi, das observações de V. Ex~, ao responder a questão de ordem do
Simador Itamar Franco, que V. Ex~ não poder? escapar
por determinação regimental, porque não está o

Ex~

permite um aparte'?

O SR. MARCELO CORDEIRO- ... tal como será
apiedado o decreto-lei. E nada estará fazendo V, Ex• se-não utilizaildo de suas atribuições e respeitando integralw
mente as determinações regimentais e constitucionais ...
O.SR. ALMIR PINTO- V. Ex~ me permite aparte'?
(Assentimen-to .do orador) Esta anexação de queV. Ext
fala não iria prejudicar a tramitação normal do próprio
decreto legislativo?

<?SI). MARSELO CORDEIRO- Não, porque nenhuma anexàção. ptejudica a tramitação da matéría, pelo
contrário ...
O SR. ALMIR PINTO- Não, eu digo porque são
duas coisas.
O SR. MARCELO CORDEIRO- .-.. esse é um expediente do processo legislativo usual. Nenhuma matéria ê
preJUdicada, a menos se a Comisssão que a aPrecia desejar dar curso ao que foi anexado, em prejuízo da matéria
principal. Mas essa é uma deliberação soberana da Comissão Mista. Não poderá, evidentemente, a Comissão
deixar de considerar que o processo legislativo deva ter o
seu curso normal.
Então, estamos diante, Sr. Presidente, apenas do cumprimento das normas que regem o processo legislativo.
Então, não prejudica, a matéria, a anexação, o que pode
ocorrer é esta Comissão considerar iconstitucional esse
decreto-lei e votar favoravelmente ao decreto legislativo
do Senador Itamar Franco. Isso poderá acontecer no exercício da soberania desta CoffiisSâo.
-

-o SR. ODACIR SOARES- V. Ex• me permite um
aparte'?
O SR. MARCELO CORDEIRO - Agora, a anexação é inevitável, sob pena de ferirmos de morte uma
prática salutar, normal, prevista regimentalmente e que,
em absoluto, estará ao arbítrio de V. Ex', mas que estará
na competência de V. E.x•.
O SR. ODACIR SOARES- V. Ex• me permite um
aparte?

O SR. MARCELO CORDEIRO- Com muito prazer.
O SR. ODACIR SOARES - Tenho a impressão de
que o nobre Presidente da nossa Comissão Mista já decidíu; de forma sábia e inteligente, a matéria. Porque, veja
bem, vamos admitir, apenas para argumentar, que aPresidência determinasse a anexação desse projeto de decreto legislativo e, considerando as preliminares levantadas
por V. Exf, afinal, fosse o Congresso chamado a deliberar, preliminarmente, sobre esse projeto. Estaria, na o-
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corrência desse fato, havendo, por sua vez, uma inconstí~

tucionalidade, porque a Constituição estabelece que os
decretos-leis só podem ser aprovados ou_ rejeit:idos. No
caso da aprovação desse projeto de decreto legislativo
pelo Congresso, estaríamos, por outro lado e d_e outra
forma, provocando e produzindo uma outra inconstitucionalidade, que seria retirar~-da apreciação do Congresso_ Nacional, o decreto-lei desta Comissão. ~- _ ~
De modo que a simples anexação e o fato de que seja
esta Comissão chamada a opinar e, posteriormen.te, o
próprio Congresso Nacional, sendo chamado a opinar,
preliminarmente, sobre esse projeto de decreto legislativo do eminente Senador Itamar Franco, no caso de vir o
Congresso a declarar inconstitucional o decreto-lej o_bjeto desta ComisSão, nós estaríamos produzindo outra in_constitucionalidade que seria retirar, da deliberação do
Congresso Nacional, este decreto-lei, que só pode ser, na
forma da Constituição, aprovado ou rejeitado.
O SR. MARCELO CORDEIRO - Absolutamente.
Ao contrârio, ao coill.fário. Como se trata de um_ aparte,
Sr. Presidente, imagine V. Ex• se esta Comissão não pudesse dfil\larar inconstitucional um decreto-lei! Que estamos, então, aqui fazend_o? Estamos aqui só para aprovar, e não podemos recusar, já que- não podemos emendar? Não, eu quero dizer o seguinte; nós podemos recusar, rejeitar esse decre_to-l~i. como. podemos aprová-lo;
só não podemos emendá-lo.
.
Não pretende o Senador Itamar Franco emendar coisa
alguma, porque isso não é uma emenmda. Emenda é emenda.
O SR. ITAMAR FRANCO--:- Exatamente, Excelên"cia
O SR. MARCELO CORDEIRO
um trâmite próprio.
O SR. ITAMAR FRANCO poderia ser emenda.

-~ ~Emenda

Não~

segue

emenda, nem

O SR. MARCELO CORDEIRO-.:......_ QUando se trata
de matéria emendável, abre-se, no- momentO da instalação da Comissão _Mista, o prazo de dez dias para que
as emendas sejam oferecidas. Não_ usou_desse eXpediente
o Senador Itamar Franco, ele usou de uma extraordinária acuidade de legislador para, sem ferir as normas
constitucionais e regi111.entais_._.apresentar um decreto legislativo, que deCla-ra-a inconstitucionalidade. Isso é
possível, isso é previsto, isso ê. normal, isso f::iz parte do
processo legislativo.
Então, não se pode acoimar de "inconstitucional uma iniciativa que visa apenas a tramitar normalmente.
Quem vai determinar qUe isso é inconstitucional é esta
Comissão, se_ assim considerar. o relator, se assim considerar. De modo que os argumentos do nobre e ilustre
Deputado falecem de qualquer lógica regimental. Não se
trata de emenda, não se emenda nenhum projeto de
decreto-lei, ou de lei, ou nenhuma emenda constitucional, por via de um projeto de decreto legislativo.
Emenda-se com emenda.

e

O SR. JOSE UNS -

Perm"it.e V. Ex• um aparte?

O SR. MARCELO CORDEIRO - Então, Sr. Presidente. V. Ex• não havia-decidido.
O SR. JOS:B LINS -

Já estava decididQ.

O SR. MARCELO CORDI;OIRO- E tanto é verdade~
que V. Ex• não decidiu que V. Ex-' _concedeu as questões
de ordem a todos quantos pediram-na para discutir essa
questão. E se V. Ex• tivesse decidido, seria matéria vencida e V. Ex• não teria concedido ao Senador José Lins, ao
Senador Almir Pinto, a mim pt6prio e a: tantos outros
que, após essas observações iniciais de V. Ex•, comunicando à Comissão o expediente recebido da Mesa do

Congresso. que dâ a V. Ex~ a cobertura necessária para
anexar essa matéria ao processo ...
O SR. ODACIR SOARES - Permite V. Ex• um apart_e, nObre Deputado Marcelo Cordeiro?
O SR. MARCELO CORDEIRO - Um minutinho
por favor. O que o Senad9rNilo Çoeli:)o fez foi recomendar a V. Ex• a anexação, se não usou essa palavra é porque não lhe pareceu adequada, para não ferir a autoridade de V. Ex• ...
O SR. LUIZ HENRIQUE- Permite V. Ex• um aparte?

_o SR. MARCELO CORDEIRO - ..._. porque quem
determina isso é V. Ex• S da parte de sua competência. b
o Presidente das Comissões quem determina a anexação
dos demais projetas correlatas. De modo que parece bastante claro.

Agosto de 1983

mitação_ normal, uma discussão serena e profunda de
na vida económica, social, política desta Nação. Não desejamos aqui que tenhamos que adotar decisões açodadas, precipitadas, em relação as quais esteja a
autoridade de V. Ex• comprometida ou a soberania deste
plenário esm_aecida. De modo que. uma decisão que possa: consultar a experiência legislativa desta Casa, a tradição do Congresso Nacional, em matéria que lhe seja
assemelhada, será por todos os sentidos recornen_dâvel.
Então quero filiar-me; não obstante convicto de que a
proposta do Senador Itamar Franco deva ser anexada,
porque assim recomendam e determinam claramente as
normas regimentais ...
matéria_g~_extraordin_âria r~ercussão

O SR. ODACIR SOARES parte'?

Permite V. Ex• uma a- __

O SR. OSWALDO LIMA - Pouco importa que o
Senador Itamar Franco tenha utilizado ou se importa,
para-dar-lhe os méritos de sua agilidade como
legislador, um expediente pouco usual, mas um expediente absolutamente coberto de regimentabilidade.
Então, _o que eu sugeriria a V. Ex• é que adotasse um
comportamento sereno, tal como precisaremos aqui, e
na próxima reunião V. Ex• decidisse essa questão de or-dem levantada pelo Senador Itamar Franco, deixando
patenteada a minha posição pessoal de que não há outra
saída senão produzir, de imediato, após a decisão de V.
Ex•, a anexação da matéria.

~importa

O SR. ODACIR SOARES parte?

Permite V. Ex• um a-

O SR. MARCELO CORDEIRO- Vou conceder Q
aparte ao Senador Itamar Franco que havia me solicitado anteriormente.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• tem tóda razão
na argumentação e nas ponderações que levantei ao Sr.
Presidente. Vamos supor que O Co-ngressO tenha rejeitado o decreto-lei. O que aconteceria, Sr. Presidente? Não
é .apenas uma simples rejeição, teria que haver o quê? O
Senado teria que promulgar essa rejeição. E como fazêlo, senão através de um proj!!:tO e que poderia ser o próprio decreto-legislativo que apresentei, porque diz bem
-Claramente no seu art. 2Y:
"Todos os atos praticados com base no decretolei são nulos de pleno direito".
Evidentemente é_o próprio Regimento que diz:
_"0 decreto-legislativo serâ promulgado pelo Presidente do Senado."
Se ele for rejeitado, ele vai rejeitar 0 quê? Ele tem que
fazer um projeto de resolução para rejeitar. Então, o
meu decreto legislativo, se aprovado pela CorilíSsão e
pelo Congresso, seria,- sirri,· promul&"ado pelo PreSiáente
do Congresso Nacional.
_ __ _ _
É a ar;gumentação que eu queria dar a V. Ex•, Sr. Deputado.

O SR. OSWALDO LIMA- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) Oswaldo Lima, pela ordem.

Deputado

o-sR. OSWALDO LIMA -Sr. Presidente, quero parecer que a proposição do Senador Itamar Franco, a
qual (fora do microfone) V_. Ex• teve a gentileza de enviar
ãos membros da Comissão o texto do seu projeto, ê ~
inteira aceitação constituciona~ e regimental. Parece-me
até que é obrigação preliminar nossa a de examinarmos a
constitucionalidade das matérias que nos são oferecidas, .
pois o Parlamento, pelos seus órgãos, pelas suas Comissões deve, como qualquer cidadão, uma obediência preliminar ao princípio constitucional. Sem embargo de que
estamos regulados por uma constituição outorgada, imposta ao Pais, esta Constituição é o pacto que governa a
Nação e a ele nós_ devemos obediência. A obediência,
portanto, não importa em que examinemos a constitucionalidade.

O SR. LUIZ HENRIQUE- Encaminharia um aparte em termos de proposição.

Salta aos olhos, Sr. Presidente, a inconstitucionalidade
da Mensagem n9 55/83 ora submetida à nossa ~nside
ração..
O Senhor Presidente da República, nos termos da
Constituição, só tem competência para decretar normas
sobre segurança nacional. finanças públicas e criação de
cargos e respectiva fixação de vencimentos. Nenhuma
dessas matérias, a olhos vistos, pode ser considerada
como aquela sobre a qual dispõe a Mensagem n9 55/83.
Sendo assim, Sr. Presidente, pelos demais argumentos
aqui aduzidos pelo Senador Itamar Franco e pelo meu ilustre companheiro. o Sr. Deputado Marcelo Cordeiro, é
evidente que esta Comissão terá de se pronunciar sobre o
Decreto Legislativo que, aliás, foi encaminhado a V. E:~t•
com ·as demais ma~iías pela Presidência do Congresso
Nacional.

-O SR. MARCELO CORDEIRO -Concedo o aparte
ao nobre Deputado Osvaldo Lima.

O Sr. ODAClR SOARES - V. Ex• me concede um aparte?

O SR. OSWALDQ LIMA- Sr. Presidente, penso
que essa sugestão do ilustre Deputado Luiz Henrique é
uma sugestão baseada no bom senso, Inevitavelmente,
viemos a esta reunião com o espírito de buscar uma tra-

O SR. ODACIR SOARES - Tenho a impre.sslo de
que estamos debatendo uma questão que não foi formal-

O SR. MARCELO CORDEIRO- Eu queria conceder um aparte ao Deputado Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQYE- Seria apenas para encaminhar uma sugestão, já que a matéria é controvertida.
Sugeriria que V. Ex• decidisse esse incidente na abertUra
da próxima reunião.

O SR. MARCELO CORDEIRO- Não, não_épossfvel.
_O SR. OSWALDO LIMA- V. Ex• permite-me um aparte agora, Deputado?
-

O SR. OSWALDO LIMA- Com prazer.
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mente proposta à Corilissão, porque o próprio Senador
Itamar Franco declarou num excesso, evidentemente, de

boa vontade com a sua iniciativa, ci,ue ele mesmo considera não ser esta a Comissão, o fórUm aproPriado Pã.ra'a
anexação do seu Projeto em defesa do Legislativo. Disse
o Senador Itamar Franco ...

O SR. OSWALDO UMA- Creio que houve urna interpretação diferente de V. Ex' vou esperar V. Ex' terminar o aparte.
O SR. ODACIR SOARES- Disse o Senador Itamar
Franco que considerava que o seu Projeto de Decreto
Legislativo deveria merecer a constituiçãO d_e uma_ Comissão Mista própria. - ~
~,
O SR. ITAMAR FRANCO- Olha o verbo, deveria,
não mereceu.
O SR. ODACIR SOARES....,... Deveria merecer a constituição de uma Comissão Mista própria. Ao fazer essa
declaração, S. Ex• está, a priori, adimitindo não ser esta
a Comissão própria para a discussão do seu projeto de
decreto legislativo.
O SR. JOSE LINS -

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Pela ordem, Sr.
dente.

Presi~

O SR. OSWALDO LIMA- V. Ex• vai permitir que
eu responda ao Deputado Odacir Soares.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) -A palavra
está com o Deputado Oswaldo Lima.
O S'R. ODACIR SOARES - Estou apenas consta~
tando uma frase pronunciada pelo ·eminente.Uder Ita~
mar Franco. V. Ex~ vai permitir, então, ilobre Senador.
Se V. Ex• admite ...
-

O SR. ITAMAR FRANCO- Admitir só, não, Ex•_
Por favor, eu complementei o pensametno. Veja V. EX'-,
estâ gravado, pode verificar. Não quero cometer ne~
nhum erro, e se cometi, saberei reconhecer.
O SR. ODACIR SOARES.-:-- Entendi V. E;l(• dizei is~

so.
O SR. ITAMAR FRANCO - Talvez não me tenha
explicado bem. Vou explicar o que disse e está bem claro
na gravação. Disse que pretendia, ao apresentar um pro~
jeto de. decreto legislativo, antes.de ser lida a Mensagem,
que deveria ser constituída uma Comissão Mista. Mas
não o sendo evidentemente o Presidente terá que definir
e fõi" a questão de ordem que levantei no início. (InaUdível. Fora do microfOne).
OSR. OSVALDO LIMA- Sr. Presidente, peço a V.
Ex• que me assegure a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Com a palavra o nobre Deputado Osvaldo Lima.
O SR. OSVALDO LIMA - Sr. Presidente, o que o
~nobre Deputado Marcelo Cordeiro acaba de afirmar éexatamente aquilo que pretendíamos responder ao Senador Odacyr Soares, é que a matéria é correlata, Ou melhor, ela dispõe sobre o mesmo assunto. E deveria ser
uma preocupação prêvia desta Comissão examinar a
constitucionalidade da Mensagem do Senhor Presidente
da República e do Decreto-lei n~" 2.012, por Sua Excelência promulgado.
Ora, se não foi designada uma comissão, e não deveria
sê-lo, af discordo do Senador Itamar Franco. Entendo
que existindo o decreto-lei do Senhor Presidente da República e devendo ele ser .objeto do parecer de unla Comissão Mista, a esta deverá, claramente, inequivocamen-

te caber oferecer parecer também sobreo Projeto de Decreto Legislativo.
Por tudo ísso, Sr. Presidente- pretendendo ab~evia,r
estas considerações - considerando aqUilO que jâ afirmei ser dever .Precípuo, primordial, prévio,desta Comis_são examinar a constitucionalidade do Decreto-lei n~"
2.012, que julgamos clara"inente inconstitucional, esta
Comissão deverá também dar parecer sobre o Projeto de
decreto legislativo, que sobre o mesmo assunto apresentou, com apoio nos Dispositivos Constitucionais, o
nobre Senador Jtamar Franco.
Acredito, Sr. Presidente, para concluir, que V. Ex• deverá, portanto, determinar a anexação do projeto de decreto legislativo, de autoria do Senador Itamar Franco,
ao Projeto, à Mensagem nl' 55j83, para que o ílustre Relator, Senador Carlos Alberto, ofereça parecer sobre as
duas matérias.

O SR. JOSE LINS -

Pela ordem, Sr. Presidente.

-0 SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Pela ordem,
o Senador Josê Uns.
O SR. JOSÊ UNS- Sr. Presidente, ê claro que o Senador Itamar Franco traz esse assunto à consideração
desta Casa apenas para conturbar a reunião, não mais
do que isso... Vou provar o que estou dizendo. Primeiro,
porque S. Ex• é um dos maiores regimentalistas desta
Casa.
O SR. ITAMAR FRANCO presentei, Ex•

E foi por isso que

a~

Agradeço a expressãQ, "um dos maiores". O maior ê
V. Ex• Depois de V. Ex'
O SR. JOSÊ UNS- E segundo, porque tendo o Presidente decidido,já não caberia mais essa discussão. Terceiro, Sr. Presidente, pediria a V. Ex• que observasse os
termos do art. 282 do Regimento Interno, da existência
de mais um projeto sobre a mesma matêria.
Leio, Sr. Presidente, art. 282;
:. "Havendo, em curso no Senado, dois ou mais
projetas n!gulando matéria idêntica ou correlata, ê
Ifcito promover sua tramitação em conjunto, mediaflíe deliberação do Plenário, a requerimento de
qualquer Comissão ou Senador."
Deve, S. -Ex• se encaminhar, portanto, ao Plenário,
para pedir que faça a anexação, se for o caso.
Art. 283:
.. "Aprovado o requerimento de tramitação conjunta. Os projetas serão remetidos à Comissão de
Constituição e JustiÇa·. Se sobre algum deles for necessária a apreciação dos aspectos constitucional e
jurídicO" ... etc. etc."
Sr. Presidente, peço apenas que V. Ex• faça cumprir a
letra do Regimento.
O SR. MAÇA O TADANO- Peço a palavra Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequedt- Com a palavra o Sr. Deputado Maçao Tadano.
O SR. MAÇAO.TADANO- A questão de ordem
que formulamos é a seguinte: salvo em contrário, essa
Mensagem do Decreto-lei n9 2.012 foi inclUída na pauta
do Congresso, após atendida e aprovada a solicitação do
·tegímC de urgênCia fOrmulada a essa matêria. Quer me
parecer, S~. Presidente, que a matéria do Senador Itamar
Franco não se encontra na mesma posição.
QSR. ITAMAR FRANCO- Que-regime de urgência?
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O SR ... MAÇAO TADANO- Não há regime de urgência"! Então, Sr. Presidente, apenas o seguinte: a posição em se discutir se ê subsídio ou se será anexado, em
nada vai prejudicar o trabalho desta Comissão. O nobre
Senador CarlOs Alberto vai apreciar sobre a legalidade
ou não da maiêria. E quando ele emitir o pareç;c;r, teremos, então na Comissão, algo de concreto para decidir.
Não de pronto, agora, brevemente, questionarmos ou
decidirmos uma coisa .qu~ ainda vai ser apreciada.·O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- A Presidência decide encaminh11r, nos termos da decisão anterior,
ao Relator as matêrias anexadas, o Projeto de Decreto
Legislativo do Senador Itamar Franco e o requerimento
de.cento e trinta e sete Srs. Deputados ...
Não há competência para que a matéria seja anexada e
examinada. O decreto-lei tem que ser examinado quanto
à sua aprovação ou rejeição. Não cabe, pois, à Comissão
a elaboração da decretação de inconstitucionalidade ou
não, visto que o decreto-lei, também, pode ser derrotado
em plenário, quanto ao seu mérito. Aí, então, a Casa irá
elaborar o decreto legislativo de rejeição do decre~o-lei.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, para
não concordar com a decisão de V. Ex•, respeitosamente.

O SR. LUIZ HENRIQUE - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE- (Jorge Uequed)- Concedo
a palavra ao Deputado Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE- Sr. Presidente, para formular um requerimento; (Leitura do requerimento:
.E_xmo. Sr. Deputa9o.Jorge Uequed
DD. Presidente da Comissão Mista referente à Mensagem n~" 55/83.
Os Congressistas lnfra firmados, com fundamento regimental, e
Cori:Si~erando ser indispensável ao bom desempenho
d<!sta Comissão a busca de subsídios nas mais diversas
áreas da sociedade, seja do Governo, das organizações
sindicais ou das universidades;
Considerando que a mensagem n~" 55 capeia o
Decreto-lei nl' 2.012, alterando a política sa.Ja.rial, e; por
isso, provocando profundas repercussões económicas e
sociais, que tem relação direta, inclusive, com as recentes
comoções sociais ocorridas em São Paulo;
Considerando que se trata de um Decreto-lei, contra o
qual não há o recursO da emenda; instituto no qual o Executivo, preso ao atavisffio ·dos períodos discricionários, edita -a nOrni.a, parã vigêUcla imediata e cujos atos, no caso de uma possível rejei9ão, "não são atingidos
retroativamente;
Considerando que dos trabalhos da Comissão poderão (e deverão) fluir alternativas de poHtica salarial, que
não só reponham o valor real do salário mínimo, mas eliminem o modelo atual, que corta na massa salarial, fazendo encolhei- ·o niercado InterDo, e acelerando a reces~
são e o desemprego;
mui respeitosamente requerem a V. Ex• que se digne
ôe convidar para prestar depoimento e debater com os
Congressistas nesta Comissão os Srs. Murillo Macedo,
Ministro do Trabalho; Ernani Galvêas, Ministro da Fazenda; Almir Pazzianotto, Secretário das Relações do
trabalho do Estado de São Paulo; Nildo Mazzini, VicePresidente da FIESP; Joaquim dos Santos Andrade, Presidente do SinQicato dos Metalúrgicos de São Paulo; e
Walter Barelli, Diretor do DlEESE, de São Paulo.
Requerem, outrossim, a V. Ex• que designe dia e hora
para os debates, com a brevidade que os trabalhos da
Coinissão e os prazos regimentais reclamam.
Sala das Sessões, 19 de Abril de 1983.- Deputado
Luiz Henrique - Senador Fernando Henrique.
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Sr. Presidente. é de mioha autoria e do nobre Senador
Fernando Henrique, que não pôde comparecer, e tem a
chancela dos Deputados Osvaldo Lima e Marcelo Cordeiro.
O SR. ALMIR PINTO -Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) Pela ordem,
concedo a palavra ao nobr:e Sr:nadCJ! Almir Pinto.

O SR. ALMIR PINTO- Quero dizer a V. Ex• e aos
demais companheiros· desta Comissão que esse requerimento é intempestivo, no -momento presente. Chamaria
a atenção de V. Ex• para o que diz o art. tO, no seu§ 29
do Regimento Co_mum_do Congresso Nacional:
"As ComisSões Mistas reunir-se-ão dentro de 48
(quarenta e oito) horas de sua co_nstituiç_ão, sob a
Presidência do mais idoso de seus componentes,
para a eleição do seu Presidente e do Vice~
Presidente, sendo, em seguida, designado pelo Presidente eleito urn Tunci6nârio do Senado Federal ou
da Câmara dos Deputados para secretariá-la.

A única coisa que nós podemos fazer, no momento, é
a instalação da Comissão. O resto virá postericirmente..__
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de repercussã_o tão funda na vida econôrriic:i, social e
política da Nação;
Requeiro do Excelentíssimo Senhor Presidente que de-termine as providências necessárias para o compareci~
menta ao Pienâ-rio -desiã Comissão para emitirem suas
__ opiniões a respeito da matéria que a ocupa, dos presiden~
tes ou representantes das seguintes entidades sindicais:
1. Confederação Nacional dos Trabalhadores da ln~
·dústria;
2. Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura;
3. Coilfederaçãó Nacional dos -Trabalhadores no
Comércio;
4. Confederação Nacional dos Trabalhadores em·
Cõmlffika<;ões e -Publicidade;
5. Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Empresas- de Crédito;
6. Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimento de Educação e Cultura;
7. Confederação Nacional-da Agric~ltura.
8.
9.

Confederação Nacional do Comércio;
Confederação Nacional da Indústría;

10 Confederação Nacional das Profissões Liberais.
Sala das Comissões Mistas, 19 de abril de 1.983.- Deputado Marcelo Cordeiro.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Marcelo Cordeiro.
O SR. MARCELO CORDEIRO- (Inaudível) ... mas
não impede de que nenhum dos seus integrantes apresen~
te requerimento que tenha a finalidade de cola_borar ou
contribuir para o desempenho desta Comissão.
De modo que não há nada que proíba requerimento
desta natureza. E no curso desses...trabalhos, esperamos
que V. Ex~ com_ o poder que tem, principalmente quando
esse poder não é exercido para ferir, para con[undir OlL
oprimir, que V.Ex• dê curso_o mais rapidamente possível
ao andamento dos nossos trabalhos, acolhendo requerimentos dessa natureza que visam apenas dar à C~missão
condições adequadas ao seu funcionamento.
Alias, V. Ex~. há pouco permitiu, não com liberalidade
apenas, mus com o espírito democrático que deve presidir nas Comissões, que o assunto levantado pela preliminar do Senador Itamar Franco fosse exaustiva_rnçnte debatido, inclusive por V. Ex~ De modo que é até um precedente que nos ampara para apresentarmos requerimento dessa nature~ª·
De modo que, também, quero dizer a V. Ex• que se
chegar à Mesa requerimento de teor idêntico que ele seja
apenas anex~do. Mas há requerimentos de minha auto·
ria na mesa com outro teor, com outro objetivo. Peço a
V. Ex• que os acolha.
Leio:
(Leitura dos requerimentos)
REQUERIMENTO
Considerando que qualquer alteração na atual política
salarial. posta em prática a partir do advento da Lei n<1
6.708, de 30 de outubro de 1979, produz efeitos diretos
sobre as condições d~ vida _d_q.s assalari!:!-das br_asi_ki_ros;
Considerando que ao Congresso Nacional cabe ava·
liar, levando em conta a ótica dos Qiferent!!'_S segmeq.tos
de que se compõe a sociedade nacion_al, o desempenho
da política salarial como instrumento de distribuição da
renda e fator de equilíbrio social;
Considerando que o cometimento da Comissão Mista,
instituída pelo Congiesso-Nacíonal para o estudo e parecer do Decreto-leitl9-2:0l2, de 25 de janeiro de 1983, não
se esgota no cumprimento das formalidades do processo
legislativo, mas remete à formulação de juízo analítico,
capaz de exprimir O Consenso nacional sobre a proposta

REQUERIMENTO
Considerando que a política salarial não se contém no
limite dos_ expedientes da política econômica, mas que
permeia e modela parte considerável do processo social,
incutindo-lhe feições invariavelmente ligadas à adminis. _ tr~ão da justiça e do bem comum;
Considerando que a distribuiç~o dos salários e, conseqiientemente, da renda nacional, gerada pelo esforço
produtivo dl:l comunidade na~ional, diz respeito, envolve
e responsabiliza todo o tecido social e, especialmente, as
ii:istíüiições da vida política e cultural da Nação;
Tendo em vista que a opinião nacional sobre o assunto
é expressão irrecusável da vida de-mocrática;
Requeiro do Excelentíssimo Senhor Presidente desta
Comissão Mista do Congresso Nacional, instituída para
o estudo e parecer do Decreto-lei n<:> 2.012, de 25 de janeirode 1983 que altera a política salarial e dá outras providências, sejam convidados para comparecerem ao Plenário da Comissão e emitirem seus Póntos de vista relativos à matéria, representantes das seguintes instituições
da vida nacional:
l. Confederação Nacional _dos Bispos do Brasil;
2. Ordem dos Advogados do Brasil e
3, Comissão Pró-CUT, Central Única dos Trabalhadores.
Sala das Comissões Mistas, 19 de abril de 1983.- De-putado Marcelo Cordeiro.
REQUERIMENTOS
Requeiro do Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a
Mensagem n<:> 55, de 1983- CN, do Senhor Presidente
da República que coloca à consideração do Congresso
· Nacional o Decreto-lei n<:> 2.012, de 25 de janeiro de 1983,
dando nova redação ao art. 29 da Lei n<:> 6.708, de 3.0 de
Outubro de 1979, que adota as providências necessárias
no sentido do comparecimento a esta ComiSsão_ do Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da Secretaria do Planejamento da Presidência da República, Prof. Delfim
Netto, e o Excelentíssim"o Senhor Ministro do Trabalho,
_Murilo Macedo, a fim de que os mesmos esclareçam os
objetivos dB.s mudanças propostas na atual política salarial e seus efeitos sobre a atividade geral da economia na-
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clonai e as condições sociais de vida dos trabalhadores
braSileiros.
Sala das Comissões Mistas, 19 de abril de 1983.- De-putado Marcelo Cordeiro.
Considerando a complexidade política e técnica que
envolve a discussão do Decreto-lei nQ 2.012, de 25 deja.
neiro de 1983 e de que se ocupa a presente Comissão
Mista do Congresso Nacional;
Considerando a extraordinária e reconhecida contribuição aos estudoS econômkos _e_m nosso Pais que vem
sendo produzida pelo Departamento Intersindical de Es~
tatísticas e Estudos Sócio~Ecomnàmicos- DIEESE_de São Paulo e pelos órgãos especializados da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP;
Considerando, por fim, que as referidas entidades representam pólos diversos em que se situa a mâxima
equação econômica __: capital e trabalho;
Requeiro do Excelentíssimo Senhor Presidente desta
Comissão Mista do G::ongresso Nacional que seja expedi·
do convites ao DIEESE e à FIESP, a fim de que campa·
reçam, através de seus representantes, ao_ Plenário da
Comissão para debater e prestar esclarecimentos a respeito da política salarial e das mudanças introduzidas
pelo Decreto-lei n9 2.012, de 25 de janeiro de 1983.
Sala das Comissões Mistas, 19 de Abril de 1983.Deputado Ma!_celo Cordeiro.
O SR. Hl::LIO GUEIROS- Peço a palavra, Sr. Pre-sidente.
O SR. PRESlDENTE (Jorge Uequed) - Concedo a
palavra ao nobre Sr. Hélio Guelras.
O SR. HlliO GUEIROS - Sr. Presidente, quero
manifestar-me lotalmente de acordo com os requerimentos apresentados pelos ilustres Deputados.
Acredito, mesmo, que se não houver o depoimento
dessas autoridades que eles estão sugerindo a convo~
cação, esta COmissão, a rigor, não terá nada a f~r. porque essa história de o julgamento ser apenas sim ou não
faz com que, praticamente, a Comissão se instale hoje,
num belo dia serâ marcada outra reunião para apréciar o
parecer do Relator e está encerrado o trabalhg da Comissão e ela, praticamente, fica no ar, sem nenhuma atri~
buição. De modo que acho, pelo menos, produtivo que
se aproveite a oportunidade desta Comissão dispor de
um prazo de sessenta dias para se ouvir o pensamento especialmente das autoridades que formularam esse projeto de decreto-lei, flagrantemente inconstitucional, eomo
também os representantes das classes que serão mais
atingidas. Acredito, mesmo, que o projeto de decretolegislativo do nobre Senador Itamar Franco deva ser
apreciado ao mesmo tempo e tenho quase certeza de que
o eminente Relator não se fUrtará a isso, porque, na verdade, pela proposição do Senador Itamar Franco o Congresso Nacional não apenas rejeitará o decreto·lei, mas
declarará a sua inconstitucionalidade e também que são
nulos de pleno direito todos os atas praticados à sombra
d~te decretoJei. Dessa maneira, acho que a eminente
Presidência deve levar em consideração o requerimento
apresentado, atê para dar mais oportunidade a que os
membros desta Comissão se sintam mais esclarecidos e
informados a respeito do mérito desse decreto-lei. Eu me
manifesto, plenamente de acordo com o requerimento
dos ilustres Deputados, como, também a apreciação do
projeto de decreto-legislativo do nobre Senador Itamar
Franco que o apresenta, não para servir de subs[dios,
mas para·ser aprovado ou rejeitado.
O SR. ITAMAR FRANCO -E:, lógico.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) --A Mesa recebeu o requerimento do Deputado Luiz Henrique, em
data de hoje e, nos teTTQ.OS do Regimento Interno do Se-
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nado Federal, os requerimentos são escritos e apreciados
pela Comissão.
O requerimento do Deputado Luíz Henrique prevê o

convite ao Ministro Mur110-lVfacedõ, ao Ministro Ernani
Galvêas, ao Secretário Almii-Pazzianotto e ao Vice~
Presidente da FIESP Nildo Mazzini, Jaquim dos Santos
Andrade, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
São Paulo e Walter Barelli, Diretor do DIEESE de São
Paulo.
Está em vOtação o requerimento apresentado pelo Deputado Luiz Henrique.
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Aí vem:

"cibe-rá ao Sr.

PresideÕte,-de acordo com os en-

- teridimentos partidários, designar o Relator."

Então, é o Regimento.

OsR. _rr~u<?

Gl!J?I~os

- -Peia

~rdell: Sr. Presi-

dente.

O SR. ALMIR PINTO- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Senador Almir Pinto, em_ respeito a V, Ex~, volto a dizer: nada impede que na reunião de instalação se apresente e_se aprecie
requerimentos ...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed}- Senador Almir Pinto com ã palavra.

O SR. ALMIR PINTO- Mas_ o regimento não am--para.

O SR. ALMIR PINTO - Acredito que V. Ex• não
0 SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) ... 0 que impepoderia colocar em votação este requeríni.6ni0, porque
de, no entantO, é que 0 Presidente os defira, de plano,
- ___porque é necessário haver votação.
fere frontalmente, o § 29 do art.-- ió.A reunião de instalação é ape-mls·ae itlstalaç-ão. -LCu1-gf:de passar pela minha idéia O não Q_iiúer aprovar ou rejeiO SR. ALMIR PINTO- Porque é preciso haver votar os requerimentos que foram apresentados, mas na étação e não pode haver votação em reunião de instapoca em que for regimen"tal..:
lação.

O SR. H~LIO GUEIROS- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. ALMIR PINTO - ... mas nós não podemos.
Isso aí vai fugir a toda orientação. Já pertenci a várias
Comissões Mistas e nunca se botou em votação coisíssima alguma, na reunião de instalação. Isto pode ser, no
dia seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Senador Almir Pinto, a tradição da Casa, inclusive, determina a
obediência ao Regimento Interno e ao Regimento Comum, quando o Regimento Interno omisso for. E o Regimento é bem claro. Os requerimentos encaminhados à
Mesa- artigo 238; são escritos os requerimentos não referidos no artigo anterior,- porque, os referido_s, no artigo· anterior são de competência do Presidente, ao Presidente _cabe deferir imediatamente ou indeferir.

"São escritos os requerimentOs~- não referidos no
artigo anterior e áepeitdem apenas de votação por
maioria simples, presente a maioria da composição
do Senado, salvo os abaixo especificados."
Aplicam~se

aqui às Comissões Mistas.

O SR. ALMIR PINTO - V. Ex• está lendo o Regimento do Senado que é um subsidiário do Regimento do
Congresso Nacional. Esta Corilissã:o é COniissâo do
Congresso Nacional. É mista. Então, temos que nos fun~
damentar no RegimentO COiiturTi-do CongresSO Nãdo~
nal. E está aqui O ari. 10, -que diz o seguinte:
"As ComisSões Mistas, ressalvando o disposto
no§ I~' do art. 21, no art. 90 e no§ 21' do art. 104,
compor-se-ão de 11 Senadores e 11 Deputados, o be-decido o critério da proporcionalidade partidária,
incluindo~se sempre um representante da minoria,
se a proporcionalidade não lhe der representação.
§ Jl' Os líderes poderão indicar substitutos nas
Comissões Mistas, mediante oficio ao Presidente do
Senado que fará a respeCtiva designação.
§ 2"' As Comissões Mistas reunir-se-ão dentro
de 48 (quarenta e oito) horas de s_ua constituição,
sob a Presidência do mais idoso de seus componentes para eleição do Presidente e do Vice-Presiõente,
sendo em seguida, designado pelo Presidente eleito
um funcionário do Senado Federal, ou Câmara dos
Deputados, para secretariá-lo~."

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Sempre há
votação, nobre Senador, inclusive para eleição dos
MembrQS da Mesa.
O SR. ALMIR PINTO- Não, mas aqui ê claro. Ens-e iSSo aqui não vale ...

tão~

O SR. JOSÊ LOURENÇO- Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) - Deputado
José Lourenço com a palavr~, por uma_ questão de or=-dem.
O SR. JOSÊ LOURENÇO~ GOstaria de sugerir a V.
Ex• desde que os requerimentos estão sendo motivo de
discussão e debate, que nós fizéssemos a avaliação dos
requerimentos para que houvesse uma decisão na próxima reunião desta Comissão, talvez, dia 26, aceitando o
_ que fosse necessário, inclusive serem ouvidas as -pessoas
cujos nomes foram sugeridos e as instituições sugeridas.
Então, se daria uma solução definitiva, porque de fato,
há opiniões contraditórias sobre o assunto. Isso merece- ria avaliação maior desses documentos, para uma deci~
sãa·na próxima seniana. Acho isso da_ maior importância
para esta Comissão Mista.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Responden~
êlo à "questão de -o-rdem do nobre Deputado, a Mesa recebeu os requerimentos e, nos termos regimentais, não_
pode deferi~los oU Útdeferi~los. Tem que submetê~los- à
votação do Plenário. E o Plenário que decide pela aprovação ou rejeiçãO dos requerimentos. A -competêflcia da
Mesa s_e estende atê o momento em que ela coloca os requerimentos em votação. Esta determinação é do Plenário.
O SR. MARCELO CORDEIRO - Peço a palavra,
para encaminhar a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) - Deputado
Marcelo Cordeiro com a palavra, para encaminhar avotação.
O SR. MARCELO CORDEIRO (Para encaminhar a
votação)- Sr. Presidente, gostaria de fazer duas obser~
vações. A primeira é em relação à Q_uestão de ordem le- vantada pelo Senador Almir Pinto ...
-O SR. PRESIDENTE (Jorge Ueque_d)- Peço venia a
V. Ex• porque já é matéria decidida.
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O SR. MARCELO CORDEIRO - Mas, Sr. Presidente, há mais um detalhe. E qu-e o-ilustre Senador Álmir
Pinto acaba .de requerer a V. Ex• que não ponha em apreciação os requerimentos. Ele pfóprio requer e ele próprio deseja subtrair dos deinais integrantes o direito de
requerer. Veja V. Ex• que o direito de requerer não tem
limites. A qualquer momento é possível requerer. ArgUi
o Se-nador Almir Pinto qué V. Ex• deve cumprir o previsto no Regimento.
Pergunto: V. Ex~ designou o Relator desta Comissão?
Designou. Contudo, não está previsto no Regimento.
Então, estaríamos prejudicados.
Acredito, Sr. Presidente, que os ilustres repr-esentantes
.do PDS - porque essa é a questão de fundei - não tem
razão alguma para obstaculizar a vinda dl:s.taS personalidades do Go,.,erno do mundo empresarial e do setor trabalhista, para prestar os esclarecimentos necessários. Eu
" até pediria a V. Ex' que buscasse obter um consenso a
esse respeito, porque não há nada aqui, sobre o mérito
da matéria que se requer. O que se requer é a possibilidade de discutir amplamente este assunto.
Eu faço, portanto, um. apeJO aos representantes do
Partido governista, que ajudem a que esta Comissão a~
profunde os estudos sobre essa matéria, permitindo a
-vinda desses representantes dos variados setores propostos.
Agradeço _a V, Ex•
O SR. MAÇAO TADANO -Sr. Presidente, pela ar-dem.
O SR. PRESJDENTE (Jorge Uequed)- Com a palavra o Sr. Deputado Maçao Tadano.
O SR. MAÇA O TADANO- Sr. Presidente, todos já
sabem, Senadores e Deputados, a importância desta matéria. Em que pese todo o desejo, objetivo maior dos auiores desses requerimentos, nós estamos premidos pelo
tempo. São duas semanas que esta Comissão tem para apreciar a matéria. Se nós fôssemos convidar todas as autoridades alinhadas, aí, iríamos passar todo o ano convidando as pessoas relacionadas. Há que ter da Liderança
dos partidos um consenso sobre quais as autoridades que
poderiam ser convidadas em tempo hábil, nestas duas semanas,· Sr. Presidente, sem o que, nós estaremos aprovando um requerimento que não vai ser cUmprido e que
não vai atender ao objetivo final da ComiSsãO, que é apreciar esse Decreto-lei n9 2.0 12.
O SR. JOSE LOURENÇO dente.

Pela ordem, Sr. Presi- .

O SR. PRESIDENTE (iorge Uequed) - Não hã
questão ae!or~em ·k decidir. Com a palavra o Deputado
José LourençO.
.l' 1

-

I

O SR. JOSE LOURENÇO- Sr. Presidente, gostaria
que fosse apreciada a minha sugestão, no sentido de adiar para a próxima seinana quais as-pessoas, quais as
entidades que serão convidadas para participarem dos
debates nesta Casa. Acho que isso é de fundamental importância, adiando para a próxima semana. E, na próxima semana, formularemos convites que poderão ser feitos, a partir da reunião da próxima semana.
O SR. PRESIDENTE----:- Volto a responder a V. Ex•
com o respeito que V. Ex• me merece, Os requerimentos
apresentados à Mesa só têm uma maneira de tramitarem: quando eles se referem à retificação de ata, à leitura
de matéria sujeita ao conhecimento do Plenário ou à inclusão de Ordem do Dia, o Presidente pode despachálos. No entanto, os requerimentos de outras matêrias de.
pendem de votação do Plenário. Então não cabe ao Presidente sustâ-los. A Presidência recebe o requerimento e
os c_oloca em vótação perante o Plenário. S esta a deci-
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são regimental à qual não se pode fugir. E o Plenãrio é
que vai decidir da sua aplicabilidade ou não.
O SR. JOSE LOURENÇO - Acho que o Plenãrio
poderia decidir também se o requerimento deve ser julM
gado hoje ou amanhã.
O SR. OSWAliYO-LIMA- Sr. Presidente, como a uM
tor, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Com a palavra o Deputado Oswaldo Lima Fi(hÕ. O SR. OSWALDO LIMA- Como autor, é exataM
mente para propor o requerimento de adiantamento da
discussão da matéria cõ-nstanie -dos requerimentos apresentados pelos Srs. Deputados Luiz Henrique e Marcelo
Cordeir_o, que pedi a palavra, para, secundando a opinião do Deputado José Lourenço, oferecer requerimento
de adiantamento.

O SR. JOSf:: LINS -

Pela ordem, Sr. Presidente_.

O SR. PRESIDENTE. (Jorge Uequed)- V. Ex• estã
oferecendo um requerimento oral de adíamen"to da votação dos requerimentos apresentados.
O SR. QSWALDO LIMA- Se for necessãrio reQuerimento escrito eu o apresentarei, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO CORDEIRO- Sendo da competência de V. Ex' incluir matéria na Ordem do Dia, requeiro a V. Ex', como autor, a inClusão dos reCjueriffiCii~
tos de minha autoria na Orderii aO-Dia-d"i-próXiirlã reunião desta Comissão. Que V. Ex• defira dentro da competência que o RegimeiüoTheCollfere.
O SR. PRESIDENTÉ (Jorge Uequed)- O requerimento de V. Ex~ estâ defÚido. Mas a Mesa dispõe de um
requerimento do Deputado Luiz Henrique, que estã em
apreciação e que a Mesa não tem competência para
retirã-lo da Ordem do Dia.
-- O SR. LUIZ HENR-IQUE -Parece-me Sr. Presidente, que houve um pedido de preferência do nobre Deputado Josê Lourenço no sentido de que fosse posta em votação, se V. Ex• deve submetê-la âo Plenário hoje ou se
adia para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Este é o _requerimento de V. Ex•, como autor.
O SR. LUIZ HENRIQUE- Não. E o requerimento
que foi forinulado antes. Acho, entendo e requeiro que
este requerimento seja submetido à deliberação.
O SR._ PRESIDENTE (Jorge Uequed)- V, Ex• requer,juntamente com o Deputado José Lourenço e com
o Deputado Oswaldo Lima Filho, um requerimento de
prioridade para saber se seu requerimento será votado
hoje ou na próxima sessão. (Pausa).
O SR. LUIZ HENRIQUE -

Exatamente.

O SR. PRESIDENTE- (Jorge úequed)- Eitâ -em
votação o requerimento oral do autor e dos Deputados
Oswaldo Lima Filho e José" Loureriço.
Os Deputados e os Senadores que aprovam o requerimento oral permaneçam como estão. (Pausa).
Aprovado.
Não havendo mais matéria a ser examinada, desigiio o
dia 26 de abril, na próxima terça-feira, para a decisão
dos requerimentos apresentados à Mesa, pelos Srs. Deputados e Senadores, dia 26.- às 17 horas.
Está encerrada a reunião.
Uvanta-se a reunião às 18 hol"tlS e 15 minutos.

COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre as propostas de emenda à Consti~
tuição n9s 05, 06 e 08, de 1983, que "dispõe sobre a ele_ição direta para Presidente e Vice-Presidente da
República; revoga o parágrafo único do art. 148 da
Constitulçio Federal e estabelece o sistema proporcional para a eleição da totalidade dos membros da
Câmara dos Deputados e das Assembléias Legislatl~

vas".

3f Reunião, realizada em 26 de maio de 1983.

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dez horas e cinqUenta e cinco
minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado
fçderal, presentes os Senhores Senadores Itamar Fr_anco, Pedro Simon, José Fragelli e Deputados Dante de Oliveira e Bocayúva Cunha, reúne-se a Comissão Mista do
Congresso Nac_ional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre as Propostas de Emenda à CQnstituição n9s
05, 06 e 08, de 1983, qu~. "Dispõe sobre a eleição direta
para Presidente e Vice-Presidente da República; revoga o
parâgrafo único do a.rt. 148 da Constituição Federal e estabelece o sistema proporcional para a eleição da totalidade dos Mem_b_ros da Câmara dos Deputados e das Assembléias Legislativas''.
~ D~ixam de -comparecei-, por motivo jUstificado, os Se-

nhores Senadores José Lins, Carlos Alberto, Claudionor
Roriz, Jorge Kalume, Raimundo Parente, Gabriel Hermes, Lourival Baptista, Affonso Camargo e Deputados
Edison Lobão, Guida Moesh, Rondon Pacheco, Samey
Filho, Ernani Sãtyro, Flãvio Bierrenbach, Domingos
Leonelli, Francisco Amaral e Ibsen Pinheiro.
Comparecem, ainda, os Senhores Senadores Alfredo
CamPos e Deputados Ulysses Guimarães, Airton Soares, Jacques D'Ornellas, Aldo Arantes, Beth Mendes,
Irma Passoni, José Genoíno e Márcio Braga.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Itamar Franco, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como a- provada.
J;:m ~eguida,_ o Senhor Presidente esclarece que apres~~t~-sesSão destina-se _à ~ealização da_palestrª"_Qo_ Senhor Luiz Ignâcio da" Silva, Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores, convidando-o para tomar assento à Mesa.
Durailte sua explanação, o Senhor Luiz lg-nâció dã Silva aborda a importância das eleições diretas para Presiderile da República, achando que deve ser realizada uma
campanha neste sentido, participando dela os que nunca
tiveram chance de votar, como é o caso dos analfabetos.
-~ No período das interpelações, usam da palavra os Senhores Senador Pedro Simon e Deputados Jacques
D'Ornellas, Bocayúva Cunha, Dante de Oliveira, José
-Genóíno e Irma Passoni.

Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor Senador Itamar Frã.nco agradece a presença do Senhor Luiz_lgnâcio
da Silva, ressaltando que o mesmo, durante seus debates,
mostrou a importância desta Comissão ao Congresso
NaCional.
Nada maiS -haveltdo a tratar, encerra~se a reunião e,
para coristar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
- irá à publicação, juntamente com o apanhamento taquigráfico dos debates.
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ANEXO À ATA DA 3' REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO NACTONAL, INCUMBTDA DE EXAMINAR E EMTTIR PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE EMENDA À
CONSTITUIÇÀO N's 05, 06 E 08, DE 1983, QUE
"DISPOE SOBRE A ELEiÇÃO DIRETA PARA
PRESTDENTE E VICE-PRESTDENTE DA REPUBLICA; REVOGA O PARÃGRAFO UNICO
DO ART. 148 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
ESTABELECE O SISTEMA PROPORCIONAL
PARA A ELEIÇÃO DA TOTALIDADE DOS
MEMBROS DA CAM ARA DOS DEPUTADOS E
DAS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS", REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 1983, ÀS 10 HORAS
E 55 MINUTOS, !NTEGRA DO APANHAMENTO TAQUFGR..f.FICO, COM PUBLICAÇilO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR
PRESIDENTE DA COMISSilO, SENADOR /TAMAR FRANCO.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franeo)- Está aberta
a presente reunião.
É com muita honra que recebemos hoje aqui o Presi~
dente do Partido dos Trabàlhadores, Luiz lgnácio da Silva, o Lula, a quem passo a palavra, para fazer, na sua
primeira parte, uma exposição e, em seguida, se submeterá, democraticamente, ao debate com os Srs. Parlamentares. Concedo a palavra ao Presidente do PT.
0 SR. LU!Z !GNÁC!O DA SILVA- Sr. Presidente
companheiro Itamar Franco, Sr. Presidente do PMDB
Deputado Ulisses Guimarães, Srs. Senadores, Srs. Deputados, companheiros da Imprensa e demais compaM
nheiros e companheiras presentes.
Queria, num primeiro moménto, dizer a vocês que a
questão de se discutir as eleições diretas para Presidente
da República ou em todos os níveis neste País é muito
maior do que, pura e simplesmente, a apresentação de
um projCto ou de mais projetos de emendas constitucíoM
nais. Na verdade, cada Senador, cada Deputado, cada
jornaliSta ou cada cidadão brasileiro préCísa levar em
consideração que a questão das eleições diretas para Presidente da República é, antes de tudo, a gente ter capacidade de transformar essa inquietação que existe no setor
_ politizado da sociedade num grande movimento de mas--sa, onde você possa despertar, inclusive naqueles que
nUnCa tiveram a chance de votar, ou seja, o analfabeto,
que-_participe__ arduamente__de_uma_campanha)-fazendo
com que, nas ruas ou no campo, sejam discutidos os
grandes problemas nacionais, um programa de Governo
e algumas teses que possam unificar a grande maioria da
sociedade brasileira. O que não podemos permitir em
momento algum é que as cortinas de fumaça que o próprio Sistema está jogando todo santO dia, quando ocupa
horários nobres da televisão, primeiras pãginas de jornais, em torno dos possíveis presidenciáveis deste Pais.
t:: preciso ficar bastante claro que, da minha parte, não
existe ojeriza a l'!.ome algum, individualmente, enquanto
pessoa, que o grande problema que precisamos discutir é
quais são os critérios pelos quais vão-se dar as eleições
ne5:te Pais. Não me importa, tampouco, que seja civil ou
~_ilitar. O que importa, na verdade, é que essa pessoa,
quando eleita, seja resultado da participação de milhões
de milhões de_brasileiros que estão, há muito tempo, esperançosos de indicar aquele que será o chefe maior desta Nação _ou, pelo menos, aquele que procurará, junto
com a sociedade, determinar uma politica que sirva aos
cento e vinte milhões de brasileiros.
Na verdade não poderíamos falar de eleições diretas,
sem fazer uma retrospectiva do que foram esses vinte
anos de regime autoritãrio neste País. Para não dizer
mais, se pegarmos a partir de 1930, perceberemos, com
·bastante clareza, que, praticamente, em cinqUenta e qua·
tro anos tivemos apenas dezenove anos em que houve
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um m-ínimo de liberdade neste Pa.fs, porque tivemos vinte
anos de Ditadura Vargas e tivemos agora vinte aiiOS- de
ditadura no regime militar; ditadura que hoje escamoteia

pura e

o verdadeiro sentido da sua existência, mudando,
simplesmente, a sua ação, porque já não se tortura mais
como se torturava em 1968, em 1970, se tenta fazer em
nome da legalidade tudo que há dez anos ou vinte anos

se faiíã -Com o fechamento do Congress_o Nacional e por
imposições ou criações de atas institu-ciomiis, que- daVam

din!ífos ao Presidente da-Repúbfica fazer o que bem

en~

tendesse.
É preciso lembrar que quando no dia 31 de março de
1964, Castello Branco assumiu, o fez com o objetivci ~-e
dizia isso, publicamente - de restabelecer a ordem e
·convocar as eleições diretas para Presidente da Repúhl"iw
ca. Mas parece~me que as mesmas pessoas que tramaram, na calada da noite, o golpe de estado neste País,
gostaram do poder e, a partir daí, ao invés de devolver o
País aos civis, ao invés de devolver o País à sua legalidade, às eleições diretas, resolveram, cOm um s-em~tiúmero
de instrumentos excepcionais, se perpetuarem no poder,
não se importando qual fosse o meio que deveriam utiHzar para se perpetuarem no poder. E vocês sabem melhor
do que eu que muita gente Sumiu neste País, que muita ·gente foí obrigada a fugir, pedir asilo político e muitos
não tiveram a chance de fugir ou de serem presos, foram
assassinados para que o poder autoritário pudesse ser
mantido neste País.
Todos estão lembrados que foi exatamente no Governo do Presidente Castello Branco quese aprovou o Estatuto da Terra, com promessas mil para a classe tra-balhadora. E passados, praticamente vinte anos, as únicas coisas que entraram em vigor desse Estatuto da Terra foram
as que traziam prejuízos para a classe trabalhadora. As
coisas boas foram engavetadas, e o Governo - que se
dizia um Governo de fOrça- não teve,""'sequer, a coraM
gem ou a sensatez de colocar em prática aquilo que ele
mesmo havia recomendado e o que ele havia feito aprovar pelo Congresso Nacional. Foiexatamente no Governo do Presidente Castello Branc.o que se criou a Lei n9
4.330, que se criou a Lei do Arrocho Salarial, em 1965,
que se criou o FGTS •. em 1966, acabando-se com a estabilidade no emprego. E, q_uando ele prometia o restabe·
lecimento do País à sua normalidade democrática, Costa
e Silva ass.ume o comando e dá de presente a todos os
brasileiros, quem sabe uma das coisas mais negras que já
passou pela História deste País, que é o Af-5, que calou a
boca e a vontade de agir de milhões de brasileiros e, pOr
que não dizer, que levou ao sumiço outros milhares de:
brasileiros que se atreveram a lutar contra o AI~5. Quan·
do em 1969, Médici assumia o Poder e não se sabe por
que começava a hegemonia do SNI na Pfesidência da
República, percebe-se que foi o ano da mentira, foi o
período onde o Governo conseguiu, inclusive, advinhar
o resultada da Copa do MundO de 1910, BrasH e Itáli<i,
mas conseguia, praticamente, exterminar: com o Partido
Comunista Brasileiro, effi colocando centenas de campa~
nheir.oS na cadeia. Foi ne~a época que morria Wladmir
Herzog, foi exatamente nessa época que morria Manuel
Filho, já no começo do Governo Geisel. E perCebemos
que o ano de maior repressão neste País foi exatamente o
ano do Governo Médici. E foi exatameõte nesse período
que a classe trabalhadora talvez tenha sofrido um dos
períodos mais trágicos. dã sua Histói'ia com a sonegiÇâO
de informações, com a repressão à inl-pi'ensa e, o que" é
mais grave, ·com a manipulação dOs dados do aumento
do custo de vida e da inflação, fazendo com que a classe
trabalhadora fosse roubada no seu. direito núnimo de
sobreviver, ou seja, de ganhar o aumento a que ela teria
direito.

Em 1973, o Presidente Ernesto Geisel assume a Presidência da República e coloca, pela primeira vez, uma
coisa que todos estávamos acostumados a ver apenas em

_ jogo de futebol, na ordem do dia, que era a palavra distensão, e dizia também que iria restabelecer as eleições
di retas neste País. E foi exatamente nessa época," em que
se falava em abertura_ política, que o Congresso Nacional
foi f~chado. Foi exatamente nessa época em que Deputados foram cassados. E foi nessa época, que, em 1975, se
tentou exterminar com a organização do Partido Comunista Brasileiro. E entra o Presidente da República de
hoje, o Presidente Figueired.o, falando em abertura poli- · tica. Não quero nem afirmar por quantas cabeças de brasileiros passou a idéia de que a gente veria, quem sabe,
há algum tempo, o restabelecimento da ordem democrãtica Oeste País. E foi exatamente riõ Governo Figueire-do,
quando se fala em abertura política e que se tenta, na
verdade, escamotear a verdadeira situação neste. País,
seja do ponto de vista da dívida externa, seja do ponto de
vista- da situação da ctasse trabalhadora, seja do ponto
de vista da liberdade e da autonomia sindical, constatase que é exatamente neste período que começa a haver
intervenções nos slndicãtos. Constata-se que, em nome
da criaÇão de empreg·os para brasileiros, c·ria-se a Lei dos
Estrangeíi'os, com
objetivo meramente de atacar a
Igreja progressista neste País, dizendo que estrangeiro
não podia fazer política, sem levar em consideração que
quem determina a política econômica ·deste País são exa~
tamente os estrangeiros, os grandes conglomerados fi.
nanceiros do mundo, as multinacionaiS: VOlkswagen,
Mercedes Benz e outras empresas que determinam a
política econômlca des1e País, que estão todos os dias
jantando, almoçando e tomando café com os ministros
da área econôrnlca. E quando um padre desperta a consw
ciência de um posseiro, ele é preso e enquadrado na Lei
de segurança Nacional, com o pretexto de que estrangeiro não pode fazer poHtica. Foi exatamente neste período
de abertura política, que a Lei de Segurança Nacionãl
voltou a ser acíonada, não só Coittra políticos, mas contra padres, advogados, dirigentes sindicais e contra trabalhadores que eram enquadrados na Lei de Segurança
Nacional, por se manifestarem contra a repressão recebida dentro de sua própria fábrica. :t:. ex.atamente, neste
momento de abertura política, que o Brasil decreta sua
falência econômica. 1:. exatamente neste momento de
abertura política, que o Brasil permite que, aqui dentro,
-enTrem agentes do FMI e investiguem a situação brasileira, de ponta a ponta, coisa esta negada ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, aos sindicatos e à imprensa brasileira e a todas as instituições brasileiraS de fiscalizarem, o FMI, em nome de uma proposta plftica, vem e
tem acesso a tudo isto, passando a determinar as conw
tenções de verbas que o Governo tem que fazer, quando
isto deveria ser feito por parte do próprio povo brasilei:
ro. E é exatamente nesse momento da abertura política,
que se percebe casos absurdos como o do Riocentro. t
exataÍnente nesse momento que se percebe que a corrupção manda, desenfreada, neste País, para: dizer algu~
mas coisas, da CAPEM I, da DELFIN, da taxa de juros
bancários·; onde o Governo transforma-se num grande
agiota, pagando até 12% de juros ao mês, quando ele deveria dar o exemplo de rebaixar os juros. É dentro deste
· clima que quero discutir as eleições diretas. ~dentro dele
que acho que temos que discutíi ()pOrqUê da iri:lportância e da neceSsidade de termos eleições diretas nes.tePais_

·-o

Or_a, se analisarmos a situaçãó da sociedade brasileira,
principalmente daqueles que vivem de salário neste País,
Inclusive, os fUncionárioS públicos, perceberemos que
nestes vinte anos tudo o que foí feito, foi em função de
fazer com que a dasse trabalhadora, com que o assalariado e com que o conjunto mais oprimido da sociedade
pagasse por todos os erros que o grupo que domina este
Pais; há vinte anos, vem determinando para o conjunto
da sociedade. Ora, a classe trabalhadora brasileira não
tem culpa pelos desmandos que acontecem na economia,
mesmo porque nenhum sindicato de classe tem tido, pelo

Terça-feira 2 3029

menos, a chance de dizer ao Governo, ao Presidente da
República o que ela pensa. E é exatamente por causa das
eleições indiretas, é _exatamente porque o Presidente da
República não representa o povo, que a UNE não é recebida nem pelo Presidente da República, nem pelo Ministério da EdUCação. E exatamente porque o Presidente da
República representa uma pequena fatia da sõciedade,
_que o movimento sindical não é récebido pelo Presidente
da Regública. :t: exatamente, porque o Presidente daRe·
pública representa uma pequena fatia que o grosso da
sociedade brasileira é tratado como instrumento de segunda classe neste P~ís. E é preciso mudar não apenas os
homens, mas os critériõS: preciso entender que, se as
pessoas que assumiram o poder em 1964 gostaram do
poder e nele fazem- tUdO para permanecer, cabe a todos
nós que estiverrios fora deste projéto autoritário ambicio·so dizermos à tod-a a Na.ção que a única forma derestabelecermos a dignidade neste País, é fazermos corri que
o povo brasileiro possa escolher, pelo voto livre e secreto, aquele que será o mandatãrio mâximo da nossa
Nação. Não daquele que. vai ditar regras à sociedade,
mas aquele Que vai respeitar o Congresso Nacional, aquele que vai respeitar o Senado Federal, que vai res-peitar as Assembléias, as Câmaras de Vereadores,· os sindicatos de classe e vai dar prioridade aos posseiros, ao
invés de dá-la aos fazendeiros e aos grandes latifúndios.
Aquele que vai dar prioridade ao pequeno empresário
nacional, ao invés de "abrir as pernas" para as multinacionais. Aquele que vai, efetivamente, dar prioridade à
classe trabaJhadora brasileira, ao invés de dá-la ao capital. ~ dentro deste clima e soinente por isso, que acho
que todos nós devemos entrar na luta pelas eleições diretas para Presidente da República. E não podemos nos
enliiirútf.im nenhum momento, em ficarmos aceitando,
comâ fato consumado, os famosos presidenciáveis que,
às vezes, são publicados em páginas inteíras dos jornais.
Ora, a gente percebe, Maluf é presidenciável, Costa Cavalcanti é presidenciável, Medeiros, Andreazza, não sei
mais quem. Em nome do que essas pessoas são presidenciáveis? Por quais critérios escolhe-se estas pessoas? E,
lamentavelmente, muitos, neste País, hoje, são üidicados
presidenciáveis, pelo projeto ou pela petulância de c_orrupção que existe. E é só analisarmos as eleições índiretas, como é que elas possibilitãm isso? Embora, não sC
possa provar o processo de corrupção, todos sabemos
como as pessoas são indicadas in-diretamente, quanto
vale cada: VOtá, quantos alqueires de terra pesa a cada delegado. É só a gente analisar e perceber como foi indicado Ped.rossian, no Mato Grosso. É só se perceber como
foram indicados outras pessoas que são muito mais de
conveniência-de meia dúzia de Pessoas do que de conveniência da comunidade. E é porque_o Partido dos Trabalhadores defende a participação de todos os Partidos de
Oposição e de toda a comunidade, na briga pelas eleições
diretas, que não se deve preocupar com os presidenciáveis do regime, mesmo porque, para nós, ó presidenciável si:rá aquele que tiver o voto do povo, será_aqui:le que tiver coragem de enfrentar o povo em praça póblica, nos
comícios, nos sindicatos, nas portas de Igrejas, nos alagados, nas palafitas do Maranhão, e c_onvencer o povo
de que o seu programa e o melhor, de que seu projeto de
reconstrução deste Pais é_o melhor, de que terá coragem
de brigar. contra a ingerência das financeiras internacionais neste País.

.e

e

E por que não se quer eleições diretas neste País? Exatamente porque as eleições indiretas permitem que o indicado trabalhe, durante seis anos, em nome de um grupo e trate a sociedade como um instrumento de segunda
classe e faça Polític"a voltada aos interesses do grupo dominante.
Como ê_a indicação de Ministro de Estado neste País?
Quem sabe o próprio acordo do PTB com o PDS, não só
para ~arantir o colégio eleitoral, para reforçar ou para
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assegurar, quem sabe esteja em jogo a discussão de um
cargo de Ministro? E é esse tipo de coisa que não pode

acontecer, se quisermos falar em eleições diretas neste
País.
Não estou preocupado, na verdade, em saber quem é o
candidato, mesmo porque a nossa briga não deve seres.sa. Estou preocupado em afirmar que é preciso sair parte
a rua, quem sabe cada partido com o seu próprio programa, mas tentar passar para a sociedade ou reforçar o desejo- que ela já tem de votar n_o seu Presidente da Re..
pública. E talvez o Governo não lênha medo apenas porque não ·queira perder os privilégios, talvez tenha medo
porque jâ teve, em 15 de novembro, 8 milhões de votos a
menos, provando que o dinheiro pode corromper muita
gente, mas que o dinheiro não_ corrompe 56 milhões de
eleitores neste País. Estã ar, n-os Estados em que as Oposições ganhai'am, que lutaram contra a máquina econômica do Estado e que cons_eguiram vencer, que conseguiram obter 8 milhões de vótos a mais, fica -claro que é
possível, nas eleições diretas, a gente vencer. Mas_ fica
claro que algumas brigas precisam acontecer antes das
eleições, que é predso restabelecermos alguma ordem e
não podemos falar em eleições diretas, se não tivermos,
antes, uma briga- e temos dois anos para fazê-lo- em
torno da legalização de todos os partidos políticos-, em
torno da total liberdade de organização partidária, para
que ninguém tenha o privilégio de poder estar na legalidade, enquanto outros têm o desprivilégio de viver na
ilegalidade. 1:: preciso restabeleç~:r a ordem jurídica, e a
ordem jurídica significa dar direito a cada cidadão de poder organizar um partido político sem as imposições casuísticas da lei, que obriga se estar legalizado pelo menos
de 9 Estados, obtendo 5% do voto total. f: dentro desse
clima que queremos brigar pelas eleições- diretas e isso
não é nenhuma novidade. Eu comentava, agora há pouco, com o Deputado Ulysses Guimarães, que em 1981,
no dia 15 de junho, o PMDB, o PT, o PP e o PTB já ti~
nham assinado um acordo onde o primeiro item era exatamente eleições diretas em todos os níveis e restabelecimenü;'" das prerrogativas do Congresso Nacional. Significa que a questão das eleições diretas não é uma coisa de
1983. Basta que voltemos atrás. E quem sabe antes desse
acordo feito pelos partidos já existiam outras tentativas
de restabelecer as eleiç.ões diretas?
1:: por isso, companheiros, que acho que não podemos
entrar na discussão de que é importante ter um candidato de conciliação. Conciliação para quem e para quê? b
preciso que tenhamos coragem de defender um candid_ato que se comprometa a fazer uma polftica voltada para
os interesses da maioria. E a ~onci!iaçãC::I, no can1po institucional, como algumas pessoas querem fazer, na verdade, não permitirá que a classe fi'abalhadora partiCipe do
processo político. f: preciso que joguemos por terra a
tentativa de se criar a imagem de que o Presidente Figueiredo precisa continuar COmo Presidente por mais
dois anos, que tenha o seu mandatO prorrogado, porque
assim vai assegurar a abertura política deste País. Pobre
do povo que depende de um homem para lhe garantir a
abertura política! S preciso que tenhamos coragem de
sair para a rua e fazer com que o pr6prio povo, na rua,
manifestando-se por melhor salário, manifestando-se
por moradia, por habitação, manifestando-se por
eleições, esse próprio povo garanta a continuidade da de.
mocracia deste País. Que se restabeleça, de uma vez por
todas, a democracia com todos os seus direitos, porque
não podemos permitir que vingue, neste País, a idéia do
"diz que diz" e "diz que não -disse"._ Ora se jog~ que o
Presidente Figueiredo tem que continuar e S. Ex'" diz que
não quer. Mas sabemos que o Presidente Figueiredo e
não é o Presidente Figueiredo. Sabemos que S. Ex•, na
verdade, faz parte de um conjunto de pessoas que o colcrcou na Presidência da República e que vai decidir Se S.
Ex• ou outrQ continua dirigTndo de forma indireta, como
jã vem acontecendo hã dezoito anos.

DIÁRIO DO CONGRESSO NAClONAL (Seção 11)

E qual é o nosso papel? Qual é o papel dos parlamentares de oposição? Qual ê o papel do Movimento Sindical? Qual é o papel da Igreja? Qual é o papel dos movimentos populares? Qual é o papel dos companheirosjorn'alistas? Da OAB? Da ABI, hoje? 1: não discutir nomes,
na verdade, mas discutir, ein primeiro plano, o restabelecimento das eleições diretas para Presidente da República. t discutir, em primeiro plano, que temos dois anos
para fazer essa campanha e que precisamos correr, de
norte ao sul deste País, no sentido de despertar na consciência do povo brasileiro a necessidade de que somente
com as eleições diretas para Presidente da República,
para prefeitos das Capitais, é que-poderemos restabelecer no Brasil algum cOmpromisso, onde a classe trabalhadora não continue marginalizada, onde a. crise não se
dê3. reboque daquilo ·que pensa a sociedade brasileira.
~por isso, Sr. Presidente, companheiro Itamar Franco, que desejo saudar- esta ComisSão, no sentido de mostrar que _ela, quem sabe, seja uma das coisas mais impor~
tantes que estão acontecendo, neste mõinento, a nível de
Congresso Nacional, não apenas porque discute a questão das ,eleições di retas para Presidente da República,
mas porque, na verdade, vai despertar, quem sabe, na
consciência de tod_os que aqui freqUentam que as eleições
para Presidente da República não são, pura e simplesmente, uma coisa solta, mas uma coisa_acompanhada do
clamor da grande maioria da sociedade brasileira, pOrque é exatamente numa campanha dessa que vamos poder ocupar espaços na rua, nas praças públicas, nos órgãos de imprensa, na televisão e no rádio, para denunciar a situação aflitiva em que vive a classe trabalhadora
brasileira, hoje; a situação aflitiva por que passam ostra~
balhadores do campo, neste País; a situação aflitiva em
que vive, hoje, toda a comunidade brasileira: estudantes,
Jornalistas, operários e trabalhadores cartlponeses. Será
com as eleições di retas qtie vamos poder mostrar o quanto o Congresso Nacional está subOrdinado- ~ao _Poder
Executivo. Será no processo ele_it_oral e na campanha que
vamos poder mostrar o quanto, na verdade, predomina
_o voto de cabresto aqui neste Congresso Nacional. Set:á
nessa campanha que vamos poder mostrar, aqui, qual foi
o papel que a sr• I vete Vargas teve nesse acordo com o
PDS.
.
É por isso que quero encerrar as minhas palavras aqui
e colocar-me à inteira disposição dos Srs. Deputados e
Senadores para qualquer tipo de pergunta ou resposta.
. O SR. PRESIDENTE (Itamar F~ancp)- O Sr. Sena~
dor Pedro Simon era o primeiro inscrito. S. Ex~ deve voltar dentro em breve.
Concedo, então, a palavra ao segundo parlamentar
insciitó,-Sr. Deputado Jacques D'Ornellas.
O SR. JACQUES D'ORNELLAS- Sr. Presidente,
nosso companheiro Lula:
Gostaria de, primeiramente, parabenizar as Colocações que você fez, com as quais nos solidarizamos e assumimos essas posições.
Fui anotando aqui algumas perguntas, mas muitas delas foram praticamente respondidas depois, no decorrer
da colocação do companheiro. Mas, gostaria de, apenas
para reafirmar, dizef que a-quC:stã'o dõS-cfitéribs para os
presidenciáveis está muito clara para todos nós. O primeiro critério,-o fundamental, é a manutenção do modelo económico de atrelamento aos bancos, consórcios e a'?
Fundo Monetário Internacional, quer dizer, o próprio
golpe de 1964 veio com essa marca, com esse compromisso, foi deflagrado, foi desfechado contra o povo brasileiro, é pratícamente_uma guerra contra o povo.
O sisteina de dezenove anos de autoritariSJ110 que está
a! é realmente um sistema antipOpular- como o c_ompanheiro colocou --:- é um sistema antipovo. E o critê:rio
dos Presidentes Costa e Silva~ CastellQ Branco, e d_epois
com o arrocho - o compan_heiro coloca muito bem _- o
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SNI assume, então, com Médici, no período mais negro
e mais violento da nQSsa história, de repressão ao Movimento Popular. E veio com o Geisel e veio com o Figueíredo.
Mantido a estrutura de Poder, mantidos os elementos
que formam hoje o Poder em nosso Pais, o critério será
fatalmente esse, manter o modelo econômko atrelado ao
grupo estrangeiro, aos bancos internacionais, manter a
recessão económiCa, que é fundamental para se manter
essa potítica e manter o arrocho salarial que é uma das
detenninaç_àes do Fundo Monetário Internacional, al~m
de outras clãusulas, que_ nós estamos, inclusive, questionando agora, tentando descobrir, com uma sessão_ secreta na Câmara, quais as cláusulas secretas que e~ volvem o
acord_o militar, porque, de resto, consideramos que esse
acordo com _o Fundo Monetário lnternacion_al traz clâusulas que nós. ainda Oão temos cQnhecimeQto, mas pÔdemos aval~ar, são cláusulas que atingem, seriamente, a
nossa soberania.
Achei interessante quando o companheiro colocou
que o estrangeiro não pode fazer política. É uma triste
ironia, porque quem faz a política neste País é justamen-=
te o estrangeiro; é o estrangeiro que define a política nacional, porque a definição dessa politica, a discussão dos
critérios está sendo feita_ em Washington, Carlos Langoni está lá discutindo os critérios, a direção e que deter_mina, falalmente qual é o sentido dessa política, uma política que vende a Pátria, uma politica de entreguismo, uma
política que condena milhões de brasileiros à morte, à fome, à inailição, à miséria e ao analfabetismo. O companheiro colocou muito bem. Entretanto, para não ficar
apenas na constatação de uma realidade- que o companheiro conhece bem e nó~ aqui, modestamente, estamos procurando entender- estamos propondo, concretamente, dentre o qUe o companheiro coloca, a legalização da UNI, da CUT, dos partidos políticos que estão
na legalidade, a revogação da Lei de Segurança Nacional; propomos concretamente, a formação de uma (rente
de mobilização popular- e o companheiro coloca mais
ou menos isso aí- .uma fr~nte de mobilização que atue,
não apenas no Congresso Nacional, nas Comissões, no
plenário, mas que atue nos estados e nos municípios, nas
fábricas, proCurando unificar dentro de um consenso comum, hoje um consenso popular e universal, o movimento popular pela moratória, pela ruptura unilateral,
sem arrego, sem conversa com o Fundo Monetário Internacional. Essa moratória tem que vir por força desse
Movimento de Mobilização Popular. Esse Movimento
realmente tem que definir isso, claramenle, como um objetivo. Essa Mobilização Popular, esta frente de mobilização vai lutar contra as conseqüências disso, mas vai
apontar causas do sufoco por que passa o povo brasileiro hoje. E, fundamentalmente, o sufoco está neste acor~
do lesivo aos interesses do povo brasileiro, o acordo com
o FMI. Apontando como uma das causas que impedem
o Movimento Popular de avançar, é a existência de UmaLei de Segurança Nacional, que não é de Segtirã"nça Nacional, ela é de segurança dos elementos que vendem a
Pátria brasileira, dos elementos do Poder Executivo, do
PDS. A Lei de Segurança Nacional é para manter estrutura de arrocho contra o povo brasileiro, é uma lei Que
praticamente legaliza o crime contra milhões de pessoas
que passam forriC, que não têm emprego e que são humilhadas contínua e diariamente em nosso Pa(s.
As· eleiçÕes di retas para Presidente consi_ituem a bandeira que a Oposição está assumindo agora.
O companheiro Ulysses Guimarães coloca nos jornais
de hoje que a campanha para as eleições diretas seriaperdoe-me se estiver incorreto, pois eu li nos jornais de
hoje- uma forma de impedir o caos. Impedir, realmente, que o povo venha às ruas e assuma, sem uma coordenação, sem uma organização, a defesa de seus interesses.
O interesse seria, evidentemente, o emprego, seriam os
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salários justos, seria enfim, garantir- as suas -mínimascondições de existêncía.

Modestamente, gostaríamos de colocar que o movimento do povo, em sua autodefesa, tem que ser garantido por todos os patriotas deste País. 1l um movimento
patriótico, é urri movimentO de defesa da segurança riãcional, sim, mas a segurança que está ameaçada, justamente pelos detentores do Poder, no Paláciío do Planalto, pelos que definem essa política-eco-nôiniCa centrá o
povo. De modo que a proposta, companheiro Lula, seria
a de tentarmos envidar esforços no sentido de formação

dessa frente. E a tese seria essa: Ruptura com o Fundo
Monetário Internacional, desenvolvimento interno das
fontes de produção, liquidar com as manobras especula~
tivas. Enfim, alguns ladrões teriam de pagar pelos seus
crimes, eVidentemente, porque o que acontece no Brasil é
isso que nós vemos aí. Rouba~se o povo;- assalta~se o
povo e ganha-se promoções, ganha~se Ministérios,
ganha~se os postos no Poder. De fo"rma que a noSsa próposta seria essa.
Gostaria que o companheiro respondesse, sobre o que
acha da formação de uma frente unitãria, com todos os
setores, independente de partidos, de religião, de clero
político; enfim, uma frente que âetend3. o interesse-nacional, uma frente de mobilização do povo, na rua, nas
praças, para pressionar, evídentemente, o sistema_de Po~
der que está aí, no sentido de se acabar com esse arrocho,
com essa miséria e com-a-rome-e lu"tar- Pela independência nacional do povo brasileiro. Era isso companheiro
Lula. Muito obrigado.

O SR. LUIZ IGNÁCIO DA SILVA- Só queria
lembrar que acho plenamente possível se estabelecer
pontos onde se cria uma frente. Acho que seria pouco, a
gente criar essa frente, com relação ao FMI, porque gra~
ve, igual ao FMI, é a própría dívida externa de quase 100
bilhões de dólares. E ela jã está feita, porque eXiSte um
modelo econômico erfado, falido e que para dar respostas à prepotência do Brasil grande, que está na cabeça de
algumas pessoas, sufocaram o nosso País e acabaram de
jogâ-lo no abismo que diziam existir antes··ae 1964~
tão, acho que é preciso se criar· um ·movimento· neste
País, onde não se fique, na verdade, à proCUra de pessoas
boas para entrar nesse Movimento, mas que tenha como
exigência básica a Vonfade da pessoa de brigar por alguns pontos bãsicos que unarii o~C"onjuntO dã sociedade.
E dentro da briga para as eleiçõeS diretas, entra a questão da dívida externa brasileira, entra a questão da soberania nacional, que sigriifica, efetívam-ente, a ·nãO- íngeréncia, não apenas do FMI, mas do Banco MundiaLe de
tantas outras financeiras internacionais, que Vei Ou ati~
tra ou quase sempre, enfiam o bedelho nas coisas brasileiras, quando o povo brasileiro é que deveria discuti-las.
Só queda lembrar ao compa·nheiro que, quando disse
que existiam pontos ·coriluns ·das Oposições - lamentavelmente o Leonel Brizola não pôde participar, Porque
ele não queria estar presente junto a lvete Vargas, e hoje
a gente é obrigado a reconhecer que ele tinha toda razão,
elaboramos um plano de ação dos chamados Partidos de
Oposições, que não era apenas ·para os Partidos de Oposições, era para o conjunto da sociedade. E tínhamos algumas coisas aqui, é lógico que não cito o Fl\;'11, porque
na época ele não estava aqui dentro, mas nós citamos alguns pontos, como:

En-

"Eleições diretas em todos os níVeis, restabelecimento das prerrogativas do __Congresso, legislação
eleitoral verdadeiramente democrática, que resp-eita
a liberdade de organização e funcionamento de partidos representativos de todas as correntes de pensamento político, elimináÇão dos dispositivos antidemocráticos que restringem a elegibiliáade dos ciâadãos, revogação .das atUais Leis de Segurança Nacional, Lei de Imprensa e demais instrumentos de

exceção, de;ativando-se os organismos de repressão
política, extensão do direito de voto ao analfabeto,
garantia de uma organizaçãO -sindical livre- da tutela
do Estado, garantia .de pleno exercício do direito de
greve, por urna política de emprego que atenda a todos os setores assalariados da sociedade, por uma
política juSta de· distribuição de ren~a •. por uma
p~lítica económica. que·-etimine os privilégiOs c0ncédíd0s"à~ empresas de grande p-orte, às multfnacionais e ao capital financeiro, visando ao fortalecimento do mercado interno, democratização do poder judiciãrio para tornã-lo acessível aos cidadãos,
principalmente os de baixa renda e, também, eficiente, rápido e seguro na distribuição dajuStiçã."
Então, esses são pontos que acho que poderiam unir
as forças deÍnocráticas e as forças de oposição deste País.
Acho que dentro disso entraria, inegavelmente, a mudança do modelo económico brasileiro. E a mudança do
_iriodelo económico brasileiro passaria por uma discussão
da íngerência do FMI aqui dentro. Mas, muito mais grave ·do que isso, seria responsabilizar os irresponsáveis
que fiÚ:ram tamanha dívida, sem que ela trouxesse benefícios, sem que ela resOlVesse -o problema de alimentação do povo, sem que ela resolvesse o problema de
educação, sem que ela resolvesse o problema de saúde e
sem que ela, efetivamente, criasse a polítiCa de_ emprego
prometida· no momento.
Queró lembrar ao ilustre Deputado que, num documento feito pela própria F~deração das Indústrias· do Es-tado de São Paulo, há um dado muito sintomático do
que é o deseniprego neSt-e-País. Entre as indústrias com
mais de sete mil operãrios, por exemplo, de acordo com
o levantamento da própria FIESP, o total de mão-deobra ocupada sofreu uma r~dução, no primeiro bimestre, de 2,5%. Todavia, o número de horas trabalhadas
nessas empresas aumentou 1,5% no período. Menos gente, mais horas trabalhadas. Mas não pára por aí. No
caso da indústiia automobilística, que sempre foi, nesteS
últimos vinte anos, o carro-chefe da economia nacional,
as montadoras produziram setenta e quatro mil veículos
em abril de .1983, 8% a mais dÇl que em abril de 1982.
Mas para isso utilizaram 3% a menos da mão-de-obra do
efetivo que ela tinha em abril de 1982.-Significa que com
3% de gep.te a menos, a empresa produziu 8% de carro a
mais. Ora,- o que é isso? Creio que isso sintoniza bem a
questão do desemprego neste País, porque, de repente, as
indústrias se modernizam muito maiS do que indústrias
modernas da Europa ou de qualqu_er parte do mundo,
sem levar em consideração .que o Brasil não é a Alemanha, que o Brasil não é o Japão, que o m.i!.ior problema
aqui não é falta de mão-de-obra, mas excesso de mão-deobra e que o 8etor produtivo deveria estã vinculado, exat~mente, à não substituição do homem pela máquina.
Isso é coisa que poderia ser resolvida, se nós tivéssemos
um Presidente da República comprometido com os inte~
resses da maioria, que é a classe trabalhadora; isso seresolveria se nós tivéssemos, na verdade, um processo de
eleição díreta, alguém que fosse_ eleit9 em cima de _um
programa, porque aí o Povo teria que exigir que ele cumprisse aquele programa. Como não existe isso e_comq_ o
Figueiredo não está para a classe trabalhadora, mas,
Sim, para a indústria automobilística, tanto é que o trabalhador jamais consegue chegar aí. Entretanto sabe-se
que o presidente da Fo_rd chega aí à hora que quer e nem
os guardas do Palácio o brecam. Elltão, a situação da
classe trabalhadora só poderia redurldar nisso aí. E
como é que vamos resolver isso, se o Governo brasileiro,
com·a-mania de grandeza que tem, não leva em consideração que um país só. pode ser grande, só pode ser rico e
forte se o seu povo tiver condições de sobrevivência.
Existem alguns direitos básicos a qualquer ser hu!llano, que a própria sociedade indígena jã estabelecia antes
da sociedade moderna: que o direito à alimentação, o di-
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rei to à moradia, o direito de ir e vir df:ve ser assegurado a
qualquer cidadão. E aqui, no Brasil, as classes trabalhadoras -Õão têm isso, os pobres não tênl isso. Então, Çpreciso fazer, efetivamente, uma frente em torno de pontos
que interessam à coletividade, ir para a rua e despertar as
consciências de nosso povo.
O SR. PRESIDENTE (ltamar Fr~nCo)- Concedo a
-palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, eu me inscrevi ao início da exposição· do ilustre Presidente do Partido dos Trabalhadores, mas, na verdade, a sua exposição fóf tão clara, foi tã·a precisa, que eu quero trazer a
minha solidariedade a todos os pontos por ele expostos
aqui e a minha.solidadedade à luta que ele vem desenvolvendo, ao longo do tempo, à frente do seu Partido, num
debate que me parece tão importante, tão claro e tão preciso, que é a defesa dos trabalhadores. Concordo plenamente com o Presidente, quando ele afirma que o problema não é apenas levar uma luta pelas eleições diretas, o
problema é a grande luta pela mudança do modelo económico_, pela mudan_ça do modelo social, pela mudança
do regime.-Estã aí uma série de institutos, como a Lei de
Segurança Nacional, como a CLT, enfim, uma mudança
tão grande e tão profunda que faz. com que o nosso esforço, o nosso trabalho seja realmente muito necessário e
muito presente na hora que estamos vivendo.
Esta, todavia, é uma COmissão Mista do CongreSso
Nacional, que tem como pauta exatamente a criação das
eleições díretas p<ira a ·Presidência da República. Esta
Comissão estã discutindo esta matéria. Eu apenas pediria ao ilustre companheiro no sentido .de que ele nos
orientasse no seu pensamento, na sua idéia de que como
acha ele poderíamos nós desenvolver essa campanha, se
nós teríamos condições de, no desenrolar dessa campa~
nha, lutarmos contra uma realidade que aí estã. O ijue· ãgente sente nos jornaiS é que o· GOverno qUer partir para
o fato consolidado. Toda essa mobilização em torno dos
presidenciáveiS - e foi muito colocada aqui- na nossa
opinião tem dois obJetivos. _Um objetivo é exatamente o
de fazer com que se leve a opinião pública à consolidação dos fatos. "Um deles serã PreSidente, o sistema é
este qtie está ·ar"; a outra é, exatamente, com dois anos de
antecedência; ocupar as maitchetes dos jornais e fazer
com que os Políticos tenham- e o General Golbery dizia muito disso, quando mandava um projeto polémico:
"OS Cõi'igressistas- vão ter ni.uito com o que se distrãlr."
Então, reparem que, quando nós abrimos essa Sessão
Legislativa, estava aqui um projeto que criava o voto distritaL Imaginava-se que seria umã polêmica muitO grande na abertura do Congresso, já que é um projeto que, de
"éeha fói-rila,- traTa diretamente dos interesses dos pró~
prios parlamentares. Parece-me que a Oposição nãO caiu
nessa jOga-da. -Houve alguns ·pronunCiame!ltos contra,
mas o grande _de_b~~ qu~ eles_ imaginaram que iria levar
muito tempo não saiu. A Oposição é Contra, ficou contra, maS não entrou na onda de se angustiar, fazer uma
campanha e fiCai' em cima desse debate~ Então, o Presi~ dente, que tinha dito que. s.ó iria falar neSte assunto no
fim do ano- proibiu que se falasse- liberou a-matéria e ela estâ aí todos os dias. A gente abre os jornais de
hoje, os_jornais aqui da Capital, por exemplO, eStâo -eleS
com a fotografia, com as plataformas - plataformas,
não, que eles não têm- mas com os plãnos de trabalho
dos candidatos à Presidência da República. Então,
parece-me que eles querem partfr para esse fato consumado. _

e

Por outro lado, não sei até que ponto nós vamos ter
uma cobertura real e efetiva do nosso trabalho, se não
for um trabalho realment~, em primeirO lu'gar, fora do
Parlamento. Na minha opillião, está muito claro que se
nós ficarmos aqui a discutir no Parlamento. nas tribunas
da Câmara, do Senado, nas assembléias, esse debate vai
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morrer na paredes desta Casa ou quando muito terá algumas linhas em alguns jornais, mas que não atingirá, de

modo nenhum, a massa popular. Então, a preocupação
que nós temos e creio que o ilustre Presidente do Partido
dos Trabalhadores é um especialista nesta matéria e po"deria, realmente, nos orientar nesse sentido, é de que
GOmo as oposições - e quando falo nas oposições, falo
nos partidos políticos, falo nos óigãos da sociedade, falo
na CUT, falo na UNE, falo no Sindicato dos Trabalhadores, falo na OAB, falo nas igrejas- de que forma, de
que maneira, nós poderfamos levar adiante esse trabalho, no sentido de mobilizaçã_o popular, para que se crie
uma consciência em torno da jmportância e do significado dessa matéria, uril.a vez que nos parece que, se analisarmos friamente a matêr1'a, o Governo não quer eleições
diretas. Ele quer manter o sistema que aí está, como t_ambém não_ queria a anistia. O Governo_ não queria as
eleições diretas para os Gov_eriJos_._dos Est~dos._No entanto houve, principalmente na anistia, um imenso trabalho__de mobilização popular que fez com que o Governo tivesse, por obrigação, retroceder e não conceder,
como disse, mas foi obcigadó a se debruçar_ diante da
vontade popular, diante da mobilízação que estava num
crescendo eleve a inteligência, na minha opinião, de ver
que_o movimento era irreversível e, antes que atingisSe o
seu ponto máximo, ele terminou I!or conceder a anistia.
Então, qual a maneira de nós agirmos?
Eu tenho dito, Lula- perdoe-me a intimidade- e tenho analisado, muitas vezes, que nós sentimos, hoje, que
hã uma série de pontos divergentes, sim, entre os_ partidos, até de oposição, entre entidades, mas hã umã sêrie
de pontos convergentes entre a imensa maioria do povo
brasileiro. Se nós olharmos os trabalhadores, se nós olharmos os estudantes, se nós olharmos os professores,
se nós olharmos os intelectuais, se nós olharmos os segmentos progressistas como a OAB, como a CNBB, se
nós olharmos, não digo os partidos políticos num todo,
mas os partidos da Oposição, em grande maioria dos
seus componentes, nós vamos verificar que há úma linguagem que diria praticamente comum ç_om __ retaç_ão_ ªuma_si:rie de pontos que são essenciais, como, por exemplo, a mudança do modelo econômico, como, por exemplo, o problema do Fundo Monetário, como, por eXii:m~
pio, a liberdade sindical, como, por exemplo, a legalização da UNE, como, por exemplo, o protesto à Lei dos
Estrangeiros. Há uma série de entidades. Mas, de certa
forma, estamos vivendo, hoje, e o Governo criou essa
realidade ou· nós criarriOS, pela nossa incompetência,
uma espécie de -Torre de Babel, onde todos discutem,
onde todos debatem mas parece que falam línguas diferentes, e isto me parece que serve aos interesses do Governo. Na medida em que a CNBB fala, mas fica restrita
às suas reuniões; no moment_Q em_que a OAB realiza os
seus Congressos e defende teses altamente progressistas,
mas fica- restrita à sua organização; no momento em que
os estudantes se reúnem e debatem, mas ficam restritos a
eles, parece-me que isto serve Parã O Governo, porque é
um trabalho que é feito, que é debatido, que é analisado,
mas é um trabalho que, de certa forma, não coloca em
risco o sistema, não coloca em risco a ação 'do Goverrio.
Então, não sei- o companheiro do PDT falou em mobilização popular - eu não teria a fórmula mágica, mas
apresentaria o problema; qual a maneira com que nós
poderíamos fazer com que todos os segmentos da sociedade que representam, hoje, ·a: imensa maioria do povo
brasileiro, conti"ârio ao qUe ãi C:Sfá, p-uaesse,-realmente,
fazer um movimento que tivesse uril ·sentido de entrelaçamento, para que nós pudéssemos, nesta mobilização, colocar toda a pujança e toda a força da organização popular, para que o Governo sentissê que é obrigado a ceder,
a fim de que fatos mais graves e mais lamentáveis não venham a acontecer no País.
Eram apenas, com as minhas homenagens ao trabalho
extraordinário do bravo Presidente, que eu, com modês-
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tia, apresentaria para receber um conselho e uma orientação ..
O SR. LUIZ IGNÃCIO DA SILVA- O no ore Senador Pedro Simon lembrou bem que alguma_coisajâ foi
conseguida pelo conjunto da sociedade e lembrou a
questão da 8nistia. Na verdade, a anistia não passava,
efetivamente, de uma reivindicação de um grupo de preju_dicados neste País, e que, de repente, a coisa tomou
corpo, vários conjuntos da só_ciedade se reuniram e conseguiram fazer grandes concentrações de 20 -a 30 rriil pessoas, em vãfios Estados da Federação, ou seja, criou-se
uma política de fato consumado contra a política de fato
consumado, pretensiosamente criada pelo próprio regime. O que acontece de errado com vários setores da sociedades e, principalmente, com os partidos políticos -e queria voltar ao documento que tinha dito e que assinamos- é que se assina um documento e depois, a coisa
morre- piesta-se conta à sociedade, num minuto e, depois, passa Um ano sem se tocar no assunto outra vez. O
que é preciso- e eu assumo, aqui, publicamente- é se
estabeft!Cer alguns Princípios básicos que unam os partidos de' OposiÇão. Existem divergências entre nós? Existe.
Temos coisas maiores para combater? Temos. Então,
nós precisamos- as ekições diretas unem não apenas os
Partidos políticoS. Creio que, hoje, elas unem, inegavelmente, amplos setores da sociedade, ...
O SR. BOCAYÚVA CUNHA- Maisdoqueos Partidos.
O SR. LUIZ IGNÃCIO DA SILVA - ... do trabalhador mais humilde dentro de uma fábrica ou do porão de
um nãvio ou ·de um traDalhador no cabo de uma enxada,
no Nordeste, até os presidentes dos partidos políticos, a
Igreja, a OAB, a ABI, a UNE, os movimentos sindicais e
õutros seto"fes -dã sociedade. Então, é plenamente possível tirar-se um plano comum de ação, com objetivos concretos de restabelecer as eleições diretas neste País, não
-se importando com as "cortinas de fumaça" que o regi·
rn~joga 'todo santo dia -joga um presidenciável hoje,
desgasta-o no dia seguinte; joga outro, desgasta-o no dia
seguinte, até como se fosse um mercado de escravos Vamos ver quem tem o maior poder de compra, o maior
poder de corrupção e este será o Presidente da República. Quem é mais acessível, quem é que pode distribuir
mais a_mbulânci_a e, assim, por diante_?
Então, o que deveremos fazer em contrapartidã? Se
existe, na verdade, esse clamor da sociedade em torno
das eleições diretas, mesmo porque o povo está_cansado
de ver meia-dúzia de "gatos pingados" num País de 130
milhões de pessoas indicarem quem é o Presidente da
República, deveremos estabelecer este plano, porque, na
verdade, ele está estabelecido em torno das eleições diretas, ·da mudança do modelo económico, da questão da liberdade e de autonomia sindical. Nós, hoje, vivemos um
momento dificil. Por que eu digo "momento difícil?"
Porque a sociedade brasileira, hoje, a classe trabalhadora principalmente, está preocupada muito mais com a
questão do desemprego e está querendo resposta para isto. A verdade é que ninguém tem resposta, de imediato,
para isto. Hoje, inclusive, proíbe-se que ela se organize,
proíbe-se que ela se manifeste livremente. Então, é preciso que a campanha para Presidente da República para as
eleições diretas não seja separada dessas coisas do dia-adia do povo, da briga da terra pelo posseiro, pelo bóiafria, pelo trabalhador expulso do campo, da briga pelo
emprego do trabalhador urbano, da briga por melhores
condições de vida.
Ora, se nós fizermos isto, se cada sindicato ou, pelo
menos, uma parte do movimento sindical começar a
aprovar isto nas suas assembléias, começar a colocar isto
na ordem do dia para cada reunião, se os Senadores e
Deputados, das mais variadas instâncias, não perderem
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oportunidade de, não apenas falar na tribuna, mas de fazer reuniões no seu E1>tado, nas cidades, do Partido se jogar a isto, com força total, acho possível, dentro de algum tempo, dentro de quem sabe pouco espaço de tempo, nós conseguirmos fazer concentrações unitárias aonde vai o PDT, aonde vai o PT, o PMDB, aonde vai
na rua e em outros conjuntos da sociedade- para dizer
que as eleições d_i_retas para Presidente da República, poderão possibilitar uma nova ordem económica neste País
e fazer com que as pessoas, que, hoje, estão com questão
do desemprego na ordem do dia, percebam que a questão do desemprego não é uma coisa que aconteceu por
acaso, mas é uma política premeditada, ê uma política
econômica vista, inclusive, pelo Presidente da República,
porque quero· crer que o Senhor Figueiredo não seja nenhum exímio economista e que Sua Excelência não tem
obrigação nenhuma de entender de Economia. Até imagino a fisionomia de Sua Excelência com o Sr. Delfim
Netto, nas reuniõeS dos Ministros. Agora, se ele não tem
nenhuma obrigação de entender a linguagem do Delfim
Netto, ele tem mais do que obrigação de entender a si·
tuação em que está vivendo o povo brasileiro, hoje. O
quebra-quebra de São Paulo, as invasões no Piauí, ele
tem obrigação de entender, como Presidente da República, que tem que ser sensível a isso. Então nós temos essas
condições, Senad~r Pedro Simon. Acho que esse é o processo de mobilização. É você não ter vergonha d~ ir comigo para um palanque e eu não ter vergonha de ir com
você para um palanque; podemos até ter discursos diferentes, mas o objetivo é restabelecer as eleições dketas
para Presidente_ da República. Creio que isso é plenamente possível; acho que, na verdade, isso começa, inclusive, a se encaminhar. Penso, porque já conversamos
com o Ulysses Guimarães, se a gente cqnversar com o _
Brízola- e tenho certeza que o Brizola assume esta postura- acredito Que a gente poderá colocar três partidos
e mais amplos setores da sociedade nessa briga pelo restabelecimento das eleições diretas.
O SR. BOCA YÜVA CUNHA- Permita-me um pequeno aparte?
O SR. LUIZ IGNÃCIO DA SILVA- Com muito
prazer.
O SR. BOCAYÚVA CUNHA- Era a minha intenção, não só pela importância da sua presença aqui,
conio para manifestar, enquanto Líder do meu partido,,
o nosso apreço pela sua atuação, pela atuação do Partido dos "trabalhadores e pela sua presença vigorosa na
vida política brasileira, mas também, como m~mbro d~s_
ta Comissão, para prestigiar a reunião.
Cheguei Um Pou-Cõ ãtriiSado, porque hoje, no grande
expediente, no horário destinado à liderança, vou fazer
- um- pronunciamento, em nome do meu partido, justamente nesta tese, quer dizer, na defesa da eleição direta
para Presidente da República, como única safda para
transformação da grave crise econômica, social e política
em que nós vivemos. Por isso, quando você aí disse o
nome do Brizola. pedi este aparte para dizer que você
contará integralmente com a solidariedade do Brizola e
de todo o PDT.
O SR. LUIZ IGNÃCIO DA SILVA -Acho que, na
verdade, já se poderia dizer que a frente estâ formada,
pelo menos. Mas tem que se firmar os pontos agora,
como jâ estão firmados em vários documentos que foram feitos conJuntamente. Tem que estabelecer-se em
cada partido um conjunto de pessoas para ser o responsãvel, determinar o nosso campo de ação e sair para a
rua dizendo isto. Fico imaginando, por exemplo, se em
cad~ missa no doriling9, pelo m~nos uma grande parte
da igreja falar das eleições diretas, fico imagín-ãndo se em
cada assembléia de trabalhadores se falar das eleições di·
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retas, fico imaginando se-em cã.da classe de_estudantes se
falar das eleições diretas, fico imaginando se nos estádios
de futebol a gente entrar com faixas sobre as eleições diretas, fico irriãgini:indo se-as-donas de casas saírem para

a rua, colocarem faixas nas suas casas sobre as eleições
diretas, acho que, a curto prazo, criaremos um fato consumado das eleições diretas, superior ao fato corisumado
dos presidenciáveis do S"N'I.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
palavra ao Deputado Dante de OliVeira.
O SR. DANTE DE OL!VEfRA- Companheiro Lula, Presidente do Partido dos Trabalhadores, desejaríamos, inicialmente, cumprimentã-lo pela clareza das suas
posições, pela defesa e, princip-almênte, não só Pela defesa das eletções d1retas em si, mas colocãndo uma qUestão
que nós achamos como fundamental, que as eleições diretas têm que estar intimamente ligadas às questões cotidianas, econômicas das lutas específicas de cada setor da
sociedade brasileira, hoje. Não podemos imaginar - e
tenho certeza- que nenhum partido, por mais foi-Te"ciiie seja, hoje, no Brasil, conSiga levai, ou encher quaiQuer
praça pública, simplesmente- conVocando o poVO para
discutir uma proposta enlinentimerite política SOniente,
como a eleição direta: Quer dizf:r, riós teiDos a obflB;ação
de levar hoje para a sociedade a resposta a esse anseio da
sociedade, das questões fundamentais que ela vive hoje,
do desemprego, da fome, da miséria, da falta de terra, do
salário baixo, ·do roubo institucionali:za"do que os assalariados, hoje, vivem no País íntiiro.
Agora vemos aqui, que com toda força que o GoVerno
joga para colocar, como bem disse o Senador Pedro Simon e o companheiro Lula, de colocar a eleição indireta
como fato consumadO, ocupando todos os espaços nos
meios de comunicação do País, tentando impor e tendo
objetivos claros em relação a -iSso, não só questão do
fato consumado para a sociedade de ter a eleição indiTeta
como irreversível, mas também tentando ocupar, já com
dois anos de antecedência, toda - não digo nem ocupar
- é tentar tapar o sol com a peneira, tentando inclusive,
maquiavelicamente, jogar com o problema da sucessão,
quer dizer, tentando fazer com que o General Figueiredo
seja poupado já, desde logo, da profunda crise que o Pais
atravessa e tentando jogar o sentimento do povo que,
sempre, em qualquer mudança, mesmo no processo indireto, sempre tem uma leve esperança de acontecer alguma mudança, mesmo até nos processos biônicos que nóS
vemos. Essa é a realidade do povo, do homem simples,
que sempre quando muda o Governo ele espera alguma
mudança. Mas até com isso o Governo tenta jogar, jã
tentando usar este sentimento do povo, da esperança de
alguma mudança e através das eleições indiretas, dois
anos antes tentando escapulir dos problemas do desemprego e de todo o problema social que amplos setores da
sociedade brasileira atravessam.
Portanto, nesse momento em que nós, infelizmente,
vemos aí tantos candidatos à Presidência da República
desfilando na galeria da corrupção - isto inais parece
não a disputa da Presidênciã-ãa República, que deveria
ser algo mais nobre no País, mas parece muito mais um
campeonato nacional da corrupção, porque é Paulo Maluf, é Mário Andreazza, é AntôniO Carlos Magalhães,
são tantos os que jâ enfiaram a mão no bolso do povo,
que nunca lhes aconteceu nada e que, devido a isso, o
País hoje se vê numa situação de total desresPeito ao cargo mais alto da República, que é a. Presidência. Portanto
está bem claro para nós e para todos os membros da Comissão que o País não pode continuar como está, qUer
dizer, urge um novo pacto social no País, como o _que
existiu antes de 1964, onde amplos setores da sociedade
estavam representados no Governo João Goulart e que
devido, exatamente, às reformas de base que propunha o
Governo naquela época é-que ele foi dÚrubado, é que

a

houve o golpe, nào foi nada por problema de inflação,
po-rque a inflação hoje é muito maior. Se inflação derrubasse o Governo, esse aqui já teria caído duas ou três, ou
quatro vezes. Não é inflação, não ê apenas a crise, é simplesmente a questão do poder político a serviço de quem
está, a serviço de qual setor da sociedade e a serviço realmente da Pátria ou não. Enquanto nós procurarmos ter
um Governo a serviço dos interesses da sociedade, um
Governo a serviço dos interesses da Pátria, nós temos
certeza que nós teremos profundas lutas, profundas bri-gas, que irão provocar um sentimento de repulsa e de revolta nos setores do imperialismo. Até mesmo, outro
dia, numa Comissão desta, um Senador que, infelizmente, foi eleito por Mato Grosso, através da fraude, coino o
Sr. Bob Field, o famoso Roberto Campos, ele defendia
abertamente a contra-intervenção, até mesmo dando
exemplo, que se os Tupamaros tivessem vencido no Uru-guai, ele defendia abertamente que o Brasil deveria entrar antes lá, do que esperar que os Tupamaros _entrassem no Rio Grande do Sul. Quer dizer, infelizmente, eSta
é a realidade dos homens que tutelam a nossa Pátria há
dezoito anos.
Então nós achamos que é fundamental para o Brasil
hoje o debate, no qual V. Ex~ já adiantou uma pergunta
que eu iria fazer, sobre a importância desta frente pelas
eleições diretas. E é fuOdamental que nós, antes de _definirnios nOmes;-anteS de definirmos que deve ser este ou
aquele, firmar quais são os compro!!lissos que o nosso
canôidatõ, o candidato das Oposições vai ter com a sOciedade, em ele chegando ao Governo através das
eJe!ÇõeS diretas. Então é fundamentai que as Oposições,
o PDT, o PT, o PMDB e outros setores que queiram participar, principalmente os setores extra partidários, como
a OAB, a CNBB, a ABI e t_antos órgãos, sindicatos etc., é
importante que nós definamos um programa mínimo de
salvação econômica para o País, porque no momento em
·que nós vamos à praça pública lutar e defender a importância da sociedade de eleger o futuro Presidente da Re- pública, é importante que a gente, ao mesmo tempo,
mostre à sociedade o que nós iremos fazer com o poder
na mão.
_Então acho que os Presidentes do PT, do PDT e do
PMDB devem procurar, urgentemente, sentados à mesa
-essa é uma proposta que eu faria- para definir-esses
pontos, para que nós possamos ir à praça pública respondendo concretamente a crise que o País atravessa.
Portanto, gostaria de fazer uma pergunta ao Presidente
-do Partido dos Trabalhadores:
O que você acha não só do encaminhamento da proposta das eleições diretas ser só do partido, mas de uma
luta maior para conserguir atrair elementos da OAB, da
ABI e até mesmo da CNBB, para formar uma comissão
suprapartidária que Possa encaminhar a proposta das
eleições diretas de carãter mais amplo possível'?
E para encerrar, isso não seria uma resposta, seria apenas um -registro para o Presidente da Comissão Mista,
Senador Itamar Franco. Infelizmente, nós vemos o desrespeito do Partido' do Governo em relação ao trabalh_o
desta comissão. Ontem, quando compareceu aqui o Ministro Cesar -Cais~ estavam presentes_ diversos deputados
e senadores do partido do Govern~. Hoje, e que nós inclusiy~_ convidamos e_ pedimos no final daquela rel.J.Qião
que elementos do PDS viessem até aqui para debater
com o companheiro do Partido dos Trabalhadores, eles,
~nfel_izmente, nãp comparecem, demonstrando, mais
uma vez, que não estão interessados não digo em resolver mas nem ao menos dialogar e procurar uma solução
através do diálogo para os graves problemas que enfrentamos. Isso é triste, é vergonhoso e é lamentável. Era o
que tinha a dizer.
O SR. WIZ IGNÁCJO DA SILVA- Companheiro
Dante, sinceramente não estou preocupado se vai ser
candidato das oposições, vão dez, vinte 01.1 trinta. Estou
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preocupado em restabelecer as eleições diretas. Acho que
s_e ·a gente conseguir isso, o restante a gente briga e consegue fazer. Mas é preciso que, efetivamente, a gente tenha
um programa mínimO, que você possa vislumbrar ao
conjunto da sociedade alguma saída. Você pode mostrar
que nas eleições diretas você esta se compromentendo
com isso, isso ·e isso. Acho que tem que ser um negócio
muito sério, porque es~amos lembrados da traição do
Pacto Social de 64, de que a classe trabalhadora foi vitima. A gente não pode restabelecer nada neste País, onde
a classe trabalhadora não tenha assegurado o direito de
participação efetivo, de voz, voto e de poder participar
em todos os momentos da vida política deste País. E
acredito, até, que seria burrice nossa querermos que as
coisas fossem apenas partidárias. Penso que elas têm que
extrapolar os partidos políticos, têm que atingir o conjunto da sociedade, e o conjunto da sociedade prevê amplas camadas populares, que devem participar juntamente COm os partidos políticos em igualdade de condições.
Não são os partidos que têm que dirigir, é um conjunto
de pessoas dos mais variados setores que devem dirigir
essa campanha. Acredito que a gente consegue êxito. Eu
estou otimista com relação a isso.
O fato do pessoal do PDS não estar aqui não me assusta, em nenhum momento, porque não é a primeira
vez que venho a B_rasí1ia. Enquanto dirigente s-indíCal, eu
cansava de vir e pedir voto contra tal projeto, a favor de
tal projeto e nUnca ti_'if: adesão. E muito mais importante
do que eu perceber a ausência deles aqui, são os trabalhadores quando nas galerias percebem a ausência deles
na votação de projetos que interessam a classe trabalhadora brasileira. Co_m isso, o p·ovo vem aprendendo aos
poucos. Já as eleições de 15 de novembro fizeram com
que o povo descobrisse alguma coisa, se bem que, não
havendo liberdade de usar os meios de comunicação, o
povo não pôde aprender tudo ainda e não pôde ser informado de tudo. Mas, acredito que os biônicos eleitos,
acredito que aqueles que foram eleitos roubando votos
- como você disse, o Senador Roberto Campos, lá em
Mato Grosso - que essas pessoas têm vida curta no
mundo políticO deste Pals, na medida em que o povo começa a partiCipar -mais.
E a nossa obrigação, rlão é nem a gente estar presente,
mas é fazer-O p-ovo Cstar- pt-esente, o povo participar. Por
isso, estou confiante de ·que essa campanha pode ser de
pleno êxito.
O SR. PRESJDENTE_(Itamar Franco)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado José Genoino Neto.
O SR. JOSÉ- GENOINO - Companheiro Lula, em
primeiro lUgar goStaria de- coricordar com o pronunciamento do comp-anheifo aQui,- quando enfuca a campanha_ por eleições diretas, sob o prisma da luta política
Contra O regime que eStá aí, que materializa na sucessão
presidencial a sua determinação de manutenção desta ordem política e dos illteresses econômiCos que ele defende.
E que esta campanha para se viabilizar enquanto alternativa, ela necessariamente precisa ~star aco_plada com
um- c~nteúdo programático. Isso é muito importante,
porque ontem nós tivemos aqui um dupfo biônico. Foi o
biônicO como.governador do Estado do Ceará, biônico
Como Seriador e, agora, -se arrolã. o direito de propor à
Nação a reeleição do Presidente da República. E ele estava aqui nesta mesma sala, bastante concorrida, porque
existe uma politiCa de criar, como única alternativa
possível neste País hoje, os presidenciáveis indicados
pelo Figueiredo. E nósjã temo-s uma lista de dez, onde os
c~itérios variam de acõrdo com as denúncias que surgem,
E nós sabemos que neste País a corrupção se entranhou
tanto no coraÇão do regime e na l_egaUdade ditatorial,
que eles podem até se dar ao luxo de dizer que não há
provas. Não há provas, porque a coisa foi legitimada de
uma maneira tal que não existe um poder, estão à mar-
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gem do poder, existe uma corrupção entranhada no poder. Tenta-se vender entre os presidenciáveis aqueles inenos ruins. Chega-se até a elogiar, por exemplo, um governador biônico, Sr. AUreli.a_n...9 Chaves, cujo mêrito
maior fo"i não te{expUlso os padre5 franceses e mantê-lQS __ _

na cadeia. Veja bem que situação nós estamos encontrando. Chega-se a dizer que o Beltrão é utna grande figura, porque não há urn caso concreto de corrupção.
Mas, sabemos que ê uma pessoa chave na elaboração
desse modelo económico e na determinação deste País.
Veja bem: dentro dessa política o Governo vai agravar
e aprofundar mais ainda a_ crise eçonômica e política,
privilegiando a minoria,
Por outro lado, se não existir uma -resp-osta à altura
para os sentimentos de descontentamento que estão nas
ruas, nos bairros, nos campos, nós perderemos uma
oportunidade, que eu diria, históriCa de_ transformar
num movimento político nacional na luta pelas eleições
direías e entender o sentido, particularmente, do momento com que essa campanha estâ se colocando. Nós
saímos de uma campanha pelas eleições de 15 de novembro, onde a população brasileira depositou _expectativas com relação a este Congresso e começa a se decepcionar devido a es~a promiscuidade política que foi o
acordo PTB- PDS,.e ela começa também a se decepcionar com os governadores de Oposição, pórque hã no
País uma problemática tão profunda que não terâ solução no âmbito dos Estados. E para onde isso deve caminhar? Para uma perspectiva de transfofmaçào global
com base no programa, com uma coisa que aparece
como concreto para a população, que é a eleição para
Presidenle da República, diante da sucessão presidencial. t um momento, particularmente, histórico da gente
levantar. E essa questão pode mobilizar amplOs co"ntigentes da população. t só a gente ver a pesquiSa da Folha de S. Paulo, de críar uma alternaTIVa de massa, alternativa de rua, alternativa de praça, alternativa de palanque. Não um<.J. alternativa deste Congresso que estâ aqui,
alternativa do Brasil se mexendo, organizadamente, para
lutar por eleições diretas. Considero isso ar uma coisa
muito importante no morile-nfõ que riós" arravessainos.
Agora, avançaria nUm ponto iitlj)ortante dessa ques-tão, que é exatamente neSsa plataforma.
Mas, antes disso, chamaria a atenção para a tentatiVa
do Presidente Figueiredo de criar em torno dele a Iegiti~
midade para ele indicar o _seu suces~or,_O Presidente chega ao ponto de dizer- e isso parece coisa normal- que
o Brasil pode ter um Presidente que não será amigo pessoal dele. Veja bem onde nós estamos! Chega ao ponto
de dizer isso, como se fosse uma coisa espeÇacular, o Presidente é tão -democrãticQ_ que o seu secessor não é ó se1,1
amigo pessoal. Isso acontece e é manchete nos jornais.
Precisamos nos cOnvencer da gravidade da situação que
o País atravessa e nessa_ política que o Governo está~~-
vando e nos lançar numa alternativa política, Que é suprapartidária e é interpartidária.
E me parece ser importante discutir aqui, nesse momento de reflexão, alguns pontos chaves: Considero a
questão_ do salário e das condições de vida da população
como um ponto importante, hoje, dado à gravidade da
crise e à política do governo para administrar a crise, arrochando mais ainda o saláriõ; a questão da liberdade
politica no sentido da luta por eleições diretas; a questão
da Lei_de Segurança Nacional; a questão da Lei dosEstrangeiros; e a questão da lib~rdade_e organização partidária.
Há questões concretas do plano de liberdade politica
que precisam ser tratadas como um eixo importante de
um programa desse tipo, f: a questão_ da luta contra a dominação estrangeira e esse 'modelo económico que está
ai, que pega a questão da dívida externa e do fim dos
acordos com o FMI. Não é só isso aí, mas é uma alteração na política econômica interna, pórque acho que'
nós precisávamos entrar num debate importante, por-
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que, com essa vinda de Delfin Netto aqui não adianta
porque, pelo Regimento, só ele fala, começa a se criar
uma fatalidade histórica no Brasil, em que a política ecorlômica é uma mera decorrência da situação internaCio~
na!. Lógico que tem uma decorrência, ·mas há uma orientação econômica interna, aqui, que precisa ser discutida
e ãiterada ao nível da economia interna que tem ligação.
Então, precisamos acoplar a questão da dívida externa
nos acordos corn o FMI ao modelo económico interno,
elaborado ao longo desses dezenove anos. Creio _que se
deve aprofundar o debate nesses pontos aí. Esta, a questão que eu gostaria de levantar para o companheiro Lula. Parece-me que nós damos uma demonstração de
grande ~;turidade política, que é levar a campanha por
eleição direta, sem ser em torno de nome, mas, primeiro,
pela conquista dela e, em se~undo lugar, com um programa. IstO pode dar um salto político neste País, se nós levarmos o negócio nessa perspectiva.
Gostaria de, com base nesses pontos aí, fazer essa colocação ao companheiro Lula,

O SR. LUIZ IGNÂCIO DA SILVA- Com perdão,
acho que você, na verdade, não pbrgunta, você afirma e
eu concordo com a ~firmação, porque seria desastrQso se
nós começássemos a discutir a questão das eleições diretas e colocássemos a questão do nome, quem é o candidato nosso, em primeiro plano, quer dizer, você já estaria não fazendo a campanha. E, o mais importante, Genoíno, é que, quando você lançà uma: campanha pública,
você tem que dar resposta, e essa resposta teria que estar
calcada em cima de um programa comum, a curto_ prazo
ou, no máximo, a médio prazo para o conjunto da sacie- _
dade brasileira.
Creio que ê a única-saída para -o- momento, porque, se
não for feito isSo", nós vamos ter que-engolir, através dos
canais de televisão _do rádio e de toda a imprensa e_scrita,
a imagem dos presidenciáveis, segundo os critérios do
pr6prio regime. E nós entendemos ou pelo menos eu entendo que_o_ regime, hoje, não tem autoridade nenhuma,
moral e política, para tentar apresentar alguém que apresente solução ao problema deste País, porque a culpa
desle P_áTs chegar à bancarrota em que está não é de um
homem, inas é de um conjunto de interesses, de dentrO e
de fora do País, que fazem com que o Brasil chegue ao
ponto" em que chegou. Qualquer um que seja indicado
por eles, estará subordinado a uma série de compromissos, quem sabem de interesses internacionais, quem sabe
de interesse de grandes grupos empresariais e do latifúndio br~sileiro e que não vai dar a resposta às questões do
povo brasileiro. Então, nós temoS que ter um -progia-ma
dando uma. resposta à questão da terra neste País, nós temos que ter um programa dando uma resposta imediata
à questão do desemprego, nó's temos que ter uma campanha no sentido_ de fazer com que este Congresso Nacional tenha autoridade para discutir as questões econômi-_
cas, aqui, porque é inconcebível um CongreSso Nacio-na!, onde quinhentas pessoas ficam subordinadas ao de;
seja maior de um Ministro, como o Delfim Netto . Então, acho que aqui dentro é difícil, mas lá fora, na rua,
acho que todos nós encontraremos um respaldo que_predsamos para nos fazer ouvir. E, quem sabe, dentro de
curto praia, a imprensa colocará a campanha pela
eleição direta, na mesma manchete que está colocando
o.s presidenciáveis do regime de hoje. Tenho certeza dis. so, porque, hoje, existem duas coisas que podem ganhar
-o-respaldo da opinião pública, neste País: primeiro, porque a imprensa não está nas mãos dos jornalistas e tampouco_ n~_s nossas mãos, está nas mãos de pessoas que
têm interesse de passar à opinião pública determinadas
informações. Então, existe a possibilidade de vOCê fazer
uma grande articulação política, por cima, e as Oposições, boje, não teriam a menor chance de fazer uma articulação por cima 1 porque cada delegado tem o seu
preço e n6s não estamos numa política de fazer preço e

não estamos dispostos a legitimar uma prática polftica
que consideramos errada.
O SR. PEDRO SIMON- Porque o preço dos delega·
dos é de quarenta milhões ou mais do Que isso.

O SR. LUIZ IGNÂCIO DA SILVA- Quer dizer,
enquanto os Estados Unidos têm apenas üm homem de
seis milhões de dôlares, no Brasil nos jâ temos uma centena deles. _
Então, existe uma outra forma da gente ganhar o respaldo e até forçar que esse respaldo não venha por acerto, mas venha por uma açào, que é a participação das
massas- popUlares nessa briga toda e não marginalizada
como até hoje.
Acredito _nis_s_o. Acho que não só o Partido dos T_rabft- _
lhadores, mas amplos conjuntos da sociedade entrarão
nessa briga e o resultado será benéfico para todos nós.
Mesmo que a, gente não consiga, mesma· que depois, na
época. a gente não consiga estabelecer as eleições diretas,
o fato concreto é que nenhum cidadão brasileiro vai po~
der dizer que nós nos omitimos de tentar fazer para este
pais a legitimação do voto direto como solução para a situação "que o Br~s_il vive hoje.
O SR. PEDRO SIMON -

Mas vamos conseguir.

A SRA. IRMA PASSONI -:- Só_ uma colocação.
Estou preocupada porque se lançam as propostas.
Agora, há um àonograma de trabalho objetivo e concreto? Gostada_de sa~r se hoje a sua colocação aqui se faz
Organizadamente, c~m alguma proposta, tambéin com o
Deputado Uiyss~ Ouvi que voCê cOnversou com efe.
Ma~ foi acertadaalguma coisa entre PMDB, PDT e PT'?
E no lançamento jâ, a partir de agora, existe um crono~
grama de trabalho, alguma coisa prevista para que isto
se--concretize?

Õ SR. LUIZ IGNÁCIO DA SILVA- Companheira
Irma, o Que -exiSte é o seguinte: o PMDB teve uma reunião com o seu Diretório Nacional e decidiram lançar a
campanha para Presidente da República; o PT te~e uma
reunião do Diretórío Nacional.. no mês passado e, também, resolveu participar da campanha para Presidente
da República. Estive com Ulysses Guiinarães a questão
de um mês atrãs ou uns vinte-dias atrás e ele me disse_ da
oonstituiçào_de uma Comissão~ que depois ele me etregaria o resultadO dessa reunião e a composição dessa Camisão, que o Partido dos Trabalhador~ poderia, tambêm, ver qual era o critério que ele iría eritrar iíissó~ que
depois iríamos conversar com o Presidente do PDT, para
também ver qual era o critério que ele [ria querer-participar nisso, se era comissão ou não. E, a partir- daí, esse
corijunto de pessoas começarem a se reunir e elaborarem
um planÕ-para ser discutido no conjunto dos partidos,
CQillO um todo. Veja que nós entramos, agora, não só o
PT, mas outros Partidos entram na época de convenções.
E exatamente, você ultrapassa a legitimidade do diretório ou das executivas, na medida em que você começa
a aprov-a-r essas teses e nas conveções que para se dar aí.
Quem sabe, alguns partidos em julho, o PMDB me parece_ que ê um julho, o PT começa agora com as municipais
-me parece que no mês que vem - o PDT deve, também, ter as suas convenções, e eu acho que aí é que nós
vamos poder formular o plano de ação conjunta.
A SRA. IRMA PASSONI - Mas acho que ainda não
é suficiente, porque a idéi_a aqui é que não sejam só os
partidos que participem disso. Acho, também, que esse
problema da gente estar em convenção e organização in"tetna o Partido, da pode atrasar e eu acho que seria tirar
uma comissão interpartidária que, imediatamente, se
agregasse à OAB, à ABI, à CNBB etc., para que não fosse, assim, depois do fato consumado, a gente chamar os
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outros, ficaria ruim. Então, iriieidiatamente se agregasse
a outros já, e não só internarriente no Partido.- ---- -

O SR. LUIZ IGNÃCIO DA SILVA- Mas veja Irma, o PMDB jâ tem a sua comissão, o PT n-ão tem airiOa
comissão, o PDT tambérii não tem a comissão.
A SR• IRMA PASSONI - Pois é, mas enquanto os
próprios partidos se organizam- internamente, vãrias pes.:
soas dos partidos poderão entrar em cantata com outras
entidades para que, ao mesmo _tempo, essas entidades se
organizassem e dissessem às comissões. Tenho medo da
gente se lançar como partido e quando a infra-estrutura
estaria pronta e depois a ABI, a OAB seriam consultad~~
depois e eles, também, não teriam como evitar que SeJa
uma proposta interpartidária. A idéia aqui que ficou
mais clara é que tem que ser suprapartidária ou acima
disso. Então, como se faz, ·a parttr de jã.

A SR O SR. LUIZ IGNÁCIO DA SILVA- O objetivo não ê esse, a gente :ichà o seguinte, é que na
da em que tirar as comissões, esSas- frês comissões .ou
mais se reunem e tiram as peSsoas para irem conversar
com as outras entidades. Só não podemos conversar com
as outras entidades, porque não tem as comissõe-s ainda.
Mas na hora em que tivermos as comissões; essas c_omissões tiram uma comissão entre as três existentes ou maise vai conversar com a Igreja, com a ABI, com a OAB,
com o Movimento Sindical, com a UNE, e aí vai-se fof-mar uma comissão que come-ça a elaborar o projeto e
ação concreta em torno da eleições diretas.
~ lógico ·que -a gente sabe que, se não c_o_nversarmos
com as entidades antes de elaborarmos o plano, podemos cair no erro de fazer com que :is entidades vejam
aquilo como uma política de prato feito. E nós não queremos isso. Queremos que elas participem da elaboração
do plano da _campanha, porque assim legitima a própria
campanha.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) ....,... Antes de
encerr-ar, concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON- Duas_coisas: em' primeiro
lugar eu gostaria de dizer que, o PMDB - como disse
muito bem o companheiro Lula- na reunião do seu diretôri'o ·nacional propôs a organização da campanha pelas eleições diretas. Criou-se uina comisSãO, que eStá fazendo os seus estudos, mas o primeiro tópico dã. comissão do --PMDB é, exatanlente, bUscar o entendimento
com os Partidos de Oposição, para df:-pois ir conversar
com o PT e o PDT e, eles, em conjUnto, irem todos às associações e entidades desse País, demoàâtíé3.S-e progressistas, para buscar a organização da grande Comissão. O
PMDB está fazendo como, de resto, o PT, o PDT promoções para eleições diretas, aliás, sempre fez. Durante
toda a campanha, inclusive, tanto o PDT, como o PT,
como o PMDB, ao longo da campanha, por exemplo de
15 de novembro, nós defendemos, longamente, a tese daseleições diretas. Então, o PMDB está fazend_o_ alguils
atos pela eleição direta, mas deixando claro no doc~
mento interno que fez, que está esperando a constituição
da Comissão suprapartidãrià e intei-part1âãrb, pira que,
depois, em conjunto, se elabore o plano da luta pelas
eleiçÕes diretas.
O segundo aspecto, embora o companheiro Dante de
Oliveira já tenha analisado, quero, também, em nome do
PMDB, fazer o meu protesto pelã falta d<i.s Pessoas do
PDS nesta Comissão.
·
Eu anunciava ontem aqui, V. Ex' deve recordar-se que
um jormal, de ontem, noticiava que o PDS compareceria
à reunião de ontem, para ouvir o Ministro César Cais,
mas que depois não viria mais a nenhuma Comissão.
Acho que isto realmente é sério, é grave, não para o companheiro Lula, por que não é a ausênCia-aOs reprciá:ltantes do PDS que lhe tiram autoridãde, o reSPeito, a credibilidade, mas a esta Casa, à fórmUla de trabalho desta
Casa. De maneira que é uma manifestaÇão grosseirã~ ali-

medi- -

tidemocrática, uma demonstração clara da falta de
espírito e de compreensão. Esses homens que estão acostumados a servir o sistema e que não têm nem o mínimo
necessário de comp-reensão, de grandeza, que, ainda que
eles imaginam Que têm maioria, e nós sabemos que para
criar essas eleições di retas são necessários 2/3,logo serão
necessãrios os votos do PDS, mas elr~s. pelo menos, deveriam ter a sensibilidade de compreender que esta é uma
CaSa de debates e eles deveriam estar aqui. Assim como
nós estivemos -aQui para ouvir o Sr. César Cais ®fender
a reeleiÇãO do General Figueiredo, coin o qÚal nós somos absolutamente contrãrios, eles deveriam ter a gran-deza-de estarem aqui, ouvindo a pregação do-Piesidente
do Partido dos Trabalhadores, ainda que discordassem.
Formulo o -m8.is veemente protesto, porque acho que é
uma fórmula incompreensível, nessa altura, a falta de
diálogo, a falta de entendimento. Acho uma grosseria,
um comportamento' antiparlamentar, antiético esse de se
construir uma COiTlissão, eles aceitarem participar, ter o
Relator e nem_ o Relator está aqui presente. Ele tinha,
pelo menos, a obrigação, ainda que o seu relatório,-0 seu
parecer, na hora. já venha pronto e ele só venha assinar
__aqui aquilo que eles dizem que ele tem que assinar, mas
e_le_tinha a obrigação, pelo menos, para tapear, para esvaziar, para demonstrar que ele tinha um mínimo de
grandeza, um mínimo de independência, ele tinha a obrigação de estar aqui presente para ouvir o depoimento do
Presidente do Partido dos Trabalhadores. Por isso, formulo mais veemente protesto a esta forma de_ agir do
PDS diante desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Cabe-me,
como Presidente da Comissão, agra~e_cer a presença do
Presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Ignãcio
da Silva. Já se disse aqui da sua marcante personalidade,
da sua inteligência, da sua postura na vida _na~io_nal.
Acho que não me cabe, meu caro Lula, apresentardesculpas pela ausência dos homens -dó Governo: Creio que
o seu comportamente, a sua presença, como Presidente
do Partido dos Trabalhadores dá uma lição nãO-apenas
aos homens do Governo, mas a todos nós.
Você teve a oportunidade, permita-me o tratamento,
de durante os seus debates mostrar a importância desta
Comissão ao Congresso Nacional. E a nossa esperança é
exataffiente esta, que o Congresso Nacional possa, ele
mesmo, entender que sendo o poder político, a decisão
virâ das ruas, mas caberá, necessariamente, ao parlamentar brasileiro essas decisões.
Os nossos agradecimentos a tôdos os parlamentares e
a certeza de que a mensagem do Presidente do Partido
~dos Trabalhadores, há de, pelo menos, ressonar nos
espfritos democráticos desse País. Muito obrigado.
(Muito bem! Palmas.)
(Lev~nta-se a reunião às 12 horas e 30 minutos.)
COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre as Propostas de Em~nda à Constituição n9S- 5,- 6 e 8, de 1983, que "dispõe sobre a
eleição direta para Presidente e Vice~Presidente da
República; revoga o parágrafo único do art. 148 da
Constituição Feder11_1 e_ estabelece o sistema proporclonai para eleicão da totalidade dos Membros da Cântara dos De'putados e das Assembléias Legislativas''.

$-

5• Reunião, realizada em 16 de junho de 198_3

-AOs dezesseis dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dez horas e cinqUenta minutos; na-S_ala da Comissão-de FiJ?.anç~s, n9 Senado Feçieral, presentes os Senhores SenadoreS Lourival Baptista,
Itamar Franco e Pedro SimOri", reúne~se a Comissão Mista do Congresso ~acional, incumbida de examinar e
e~itir parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição nYs 5, 6 e 8. de 1983, que "dispõe sobre a eleição
direta para Presidentes e Vice-Presidentes da República;
-revOga o parãgrafo único do art. 148 da ConstituiÇão Fe-
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dera! e estabelece õ sistema proporcional para eleição da
totalidade dos Membros da Câmara dos Deputados e
das Assembléias Legislativas".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores "José Lins, Cirlos Alberto, Claudionor
Roriz, Jorge Kalume, Raimundo Parente, Gabriel Hermes, Affonso Camargo, José Fragelli e Deputados Edison Lobão, Guida Moesh, Rondon Pacheco, Sarney Filho, Ernani Sátyrõ; Dante de Oliveira, Flávio Bierrenbach, Domingos Leonel!i, Francisco Amaral, Ibsen Pinheiro e Bocayúva Cunha.
Comparecem, airida, os Senhores Senadores João Calrifon, Benedito Ferreira e Deputados Stélio Dias e José
Carlos Fonseca.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Itamar Franco, que, solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente esclarece que a presente sessão destina-se à realização de palestra pelo SenhOr Senador Eurico Rezende, ex-Líder do Governo no
Senado Federal e ex-Governador do Estado do Espírito
Santo, convidando-o para tomar assento à Mesa.
O Sinhor Senador Eurico Rezende, durante sua explanação, defende a c_onservação, para o próximo período,
do método indireto da eleição de Presidente da República'oiz, támbé~; riãO -ser antidemocdtica a eleíçãO indin!ta através do colégio eleitoral, desde que o mesmo seja
instrumentalizado -de meios e condutos de legitimidade.
No período das interpelações, usam da palavra os Senhores Senadores João Calmon, Pedro Simon, Benedito
Ferreira e Deputado Stélio Dias.
Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor Presidente
agradece ªpresença do Senhor Senador EuriCo Rezende
e enfatiza o fato de que este trouxe valiosa contribuição a
este Órgão.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para cõftstar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da CciinisSão, Iãvrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
irã à publicação, juntamente com o apanhamento taquigrâtico dos debates.

ANEXO Ã ATA DA 5• REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Fi's 5, 6 E 8, DE /983, QUE
"DISPOE SOBRE A ELEIÇÃO DIRETA PARA
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPOBLICA; REVOGA O PARAGRAFO ONICO
DO ART. /48 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
ESTABELECE ·o SISTEMA PROPORCIONAL
PARA A ELEIÇÃO DA TOTALIDADE DOS
MEMBROS DA ÇÃMARA DOS DEPUTADOS E
DAS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS", REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE /983, ÀS lO HORAS E 50 MINUTOS, INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO, COM PUBLICAÇÃO
DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENADOR ITAMAR FRANCO.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Declaro
abertos os tra6alh0s da Comissão. Temos o prazer de re~
ceber hoje o Senador Eurico Rezende, que fol Líder do
Governo neSta-casa e acaba de deixar o Governo do
Espírito Santo. ~ com satisfação que passam·o-s, rieste
instante, a palavra a S. Ex' para o grande debate que se
processa no Congresso Nacional, sobre a emenda das
eleições diretas para Presidente da República.
Com a palavra o Senador Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZENDE- Sr. Presidente_, em primeiro lugar quero manifestar o meu agradecimento pelas
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palavras de V. Ex• e dizer que rue sinto mUito bem neste
instante por estar revendo o Senado, depois de haver
passado aqui dezesseis anos e vir- trazer uma modesta
contribuição ao debate sobre o processo eleitoral.
Tenho aqui uma exposição que fiCará integrando õS
Anais da controvérsia democrátiCa em forno do assunto:
E passo, através da leitura, a escalonar os meus pontos
de vista.

É fora de dúvida.que as raízes do regiro~ demo_crá_tico
residem na sociologia eleitoral. Esta,_ convenciona~fneii
te, contempla dois processos para captação da vontade
popular: a via direta e o método indireto.
Ambos os sistemas assegura·m O direito do povo, em
sua ânsia de liberdade e de desenvolvimento.
Seja-nos Hcito, porém, sustentar a tese no sentido de
que, no Brasil, a escolha direta somente ocorre na constituição dos Partidos, e assim mesmo restrita aos diretórios municipais, cuja formação decorre do sufrágio dos
eleitores inscritos no municíPio e filiadOs à respectiva
agremiação (Lei n<> 5.682, de21 de julho de 1971, art. 38).
Assinale-se que esse dispositivo mereceu o cons~nso írite.:.
gral do Congresso Nacional. Temos então aí uma opção
que, realmente, recepciona a vontade soberana c;!o eleí~
to r.
Excepcionada a órbita municipal, todas as ações de estruturação partidária caracterizam, hermeticamente,
uma operação oblíqua, em que o desejo do eleitor vive
sob controle e condicionamento, isto é, não se eXP:t:_es~a
diretamente, eis que se diluiu numa delegação _de_ poderes
imposta por lei.
Assim é que, no que concerne à eleição dos diretórios
regionais, a convenção é iritegrada pelos seus membros,
pelos delegados municiPãis e pelOS parlamentares federais e estaduais, e, no que se refere aos diretórios riacionais, a convenção de votante& ê composta pelo seu agrupamento, pelos delegados dos Estados e Territórios e pelos representantes no Congresso NacionaL Note-se, outrossim, que a lei específica estabeleceu que é suficiente a:
existência de l/5 de diretórios ·municipafs do Estado, o
que torna mais expressivo o acanhamento deliberativo
para a eleição do DiretóríO Regional.
~
Constata-se, em conseqüência, que toda a nossa constituição partidária, à exceção apenas, como visto, dos órgãos municipais, é feita· pelo processo indlreto.
Aliás, se quisermos alcançar a- gênese, verificaremos
que é bastante o quotum de 101 eleitores para se fundar
uma agremiação política, eiltrég3ndo provisoriamente
sua organização a uma comissão diretora nacional, integrada de 7 a 11 membros, a qual, por sua vez, além da faculdade de elaborar o manifesto, o. estatuto e o programa, designará os integrantes, em igual número, das comissões regiOnais iilterinas, e estas, a seu turno, nomearão os dirigentes mutliCipais-(Leí citada, arts. 59 e 69). _
~ irreversível, Sr. Presidente, consolidada no século
XIX, a idéia de que o_sistema_tnais saudável é o da~ll):mO·
cracia pelos partidos, vitorioso após enfrentar p-recOnceitos e resistências, e graças, precipU.arriente, à admirável
vocação britânica.
Ainda aqui, todavia, na tradição brasileira, verificamos que a escolha de condidatQs _a cargos eletivos reflete
a existência de mecanismos de delegação restrita a que
nos referimos, mas agora- mais dilatados, porque desaparece a exceção apontada no círculo municipal.
Decorre, desse modo, da pequena dimensão dos colégios deliberativos, a presença do modelo indireto, de vez

que o universo dos filiados não discute, não opina-e-não
tem oportunidade de partiCipar-da seleção dos postulantes aos cargos executivos e legislativos.
~ induvidoso, portanto, que o processo partidário opcional é lndireto.
Não se discute que seria complexo e diflcil garantir-se
a participação de todos os filiados. M_as, com tranqUilidade, faz-se o registro daquilo que poderíamos quaiificar

DIÃRIO.DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

de elitiimO partidário, pois, na verdade, é a minoria agremiativa que seleciona, lança e regis~ra os candidatos.
Dir-se-á que esse colégio minoritário tem o seu procedimento legitimado pelo eleitorado, nos niveis locais, regionais e nacional. ~ ex.ato. Mas acontece que o eleitor
- - nada tem diante de si, para seu exame, senão aqueles nomes indicados pelos partidos, pela minoria. Fica ele, as_-_-- sim, por imposição legal, com a sua vontade_dirígida e
departamentalizada, vale dizer, com um elenco acanhado de alternativas. E C$se catãlogo de candidatos vai-se
afunilando e diminuindo, alcançando o seu deficit máximo na parcela de candidatos a eleições majoritárias (Senador, GOVernador e Prefeito).
Nesse contexto, estratifica-se, pela sua procedência, a
observação de que quem elege é o Partido, através de
uma -riduzída equipe deliberativa.
Com efeito,- ri.léffi da imposição, pelo colegiado restrito, do candidato, o resultado do pleito é sisteln3ticamente contabilizado em favor da agremiação.
A-experiência eleitoral do País revela a supremacia do
Partido, que muitas vezes ~ o que ê pior - refoge da
própria vontade popular, inobstante ser esta, obviamente, a viga-mestra da democracia_,
--cite-se o caso da_sublegenda, conjunturalmente vigente. Na eleição de Prefeito, a lei manda faier a primeira
operação apuratória dos votos conferid_os, ao Pa_rtido,
que, -pela soma maior de sufrágios, elege ()titular do Poder Executivo. Mesmo na hipótese de candidato de outra
.agremiação ser o mais votado, individualmente, não é
proclamado eleito, por força da agregação obtid_a_ pelos
seus competidores.
IgUal conseqüência ocorre n'a eleição de Senador.
-Evidente, portanto, que a democracia pelos partidos,
sobre Possuir um conteiído de efeitos iildiretos, chega ao
paradoxo de consagrar quem obteve menor dimensão da
vontade popular, em detrimento de postulantes adversários beneficiados pela maioria dos sufrágios, devendose observar, também, que, em virtude do sistema geminado, o candidato a Vice-Prefeito não é votado e se alça
à diplomação.
__ Nas demais _eleições parlamentares, contempla-se o
mesmo quadro. O cidadão continua votando indÍretameDte, isto é, pela intermediação partidãria.
Neste ponto, cumpre assinalar que_ o mandato não
pertence ao eleito e sim à sua agremiação, quer porque a
m.a.ioria esmagadora doS diplomados não atingiu o Quociente eleitoral, quer por força da fidelidade partidária
eSta.,_~Jecídã pela- norma constitucional.
Na vertente das eleições proporcionais são facilmente
identificados, através da frieza dos números, deturpações e paradoxos quando da proclamação dos eleitos.
Proclama-se o desejo do candidato, mas não se proclama
a vontade do eleitor, flf!_medida em que, no curs-o de todos os pleitos, sem uma exceção sequer, vemos, por
exemplo, postulantes_!=fe_uma agremiação alcançarem as·
Casas Legislativas com ·menQS votos do que outros, de
partidos adversários, que tiverãm a preferêÍI.Cia de maior
_númei6~ de cidadãos e, ínobstâ.nte; ganharam ·apenas a
condição- de suplenteS. Estes venceram pelà- vÓnt3.de po-.
pular mas perderam pela ficção legal.
Digamos, de pa-ssagem, que a córreção dessas anomalia,s somente se consegue· com a implantação do sistema
distrital, vigente em pafses de civiliza_çào democrática
mais avançada.
·
Do e.xpostO; e tendo em vista que as agremiações funcionam com mecanismos produtores de escolhas indiretas, em suas ações interna corporis, e considerando que o
resultado eleitoral corresponde a essa prerrogativa de
controle e condicionamento, a eleição indireta para Presidente da República guarda uma linha de coerência e
compatibilidade, pois é evidente o intervencionismo partidário sobre o povo, que, assim, desempenha uma
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função relativamente legitimadora de_restritos colégios
deliberativos.

V~rifica-se, Peta a-nálise ora desenvolvida, que, a rigor,
o procedimento do cidadão ê simPiemente Iegitiniador
das escassas alternativas oferecidas pelos Partidos, cujas
convenções deliberam com um número igualmente reduzido de membros.
Çonvém, então, já aqui, formular a pergunta: Qual o
órgão detentor de maior legitimidade? A convenção partidária ou o colégio eleitoral para a eleição do Presidente
da República?
A comparação e_o raciocfnio nos mostram, com absoluta segurança, que é o segundo, o colégio eleitoral.
Com efeito.
Enquanto o colégio eleitoral é integrado, exclusivamente, por detentores de mandatos eletivos estaduais e
federais (art. 74 da Constituição), as convenções partidárias não possuem essa ampla valia representativa, pois
ali se agasalham, têm voz e voto, em grande quantitativo, membros não escolhidos pela manifestação popular.
Assim, na medida em que a evolução do processo de
escolha Sai do campo ãgremiativo e alcança o colêgio
eleitoral cresce e se dilarga a fronteira da legitimidade.
Lícito é também_ recOnhecer que, nesse estágio final do
provimento do cargo presidencial, o consenso é maior do
que nas oficinas partidárias. Há uma espécie de depuração, pois de lá são recrutados para decidir apenas os
cidadãos ungidos pela revelação popular, no conceito legal, ficando discricionados do poder de decisão aqueles
que não buscaram, ou, se o fizeram, não conseguiram a
paraninfia das urnas.
Embora sejamos favorável à eleição direta de Ptesidente da República, não se pode acoimar de an_tidemoctrático o método oposto, desde que o colégio respectivo
seja instrumentalizado de meios e condutos de legitimidade.
- No caso brasileiro, acopla-se a lição precisa do profess-Õr Mã.noel Gonçalves Ferreira Filho, com ·sua habitual
~__!ÍSOrosa is~nção jurídica:
"Igualmente, o poder pode ser ilegítimo na origem e vir a tornar-se legítimo. Isto se dá com o poder instituído por revolução, cujo ideãrio"não coincide_ com _a_idêiâ de direito predominarife. Para assegurar e.stãbilidade, todavia, eSSe poder, originariamente ilegítimo, deve conquistar a_ legitimidade,
motivo por que hã de desencadear o processo delegitimação, do qual a legalização é marco." ('•Enciclopédia Saraiva de Direito", vol. 48, pãg. 417.)
Saliente-se que esses pi'incípiõS vêm sendo assimilados, após a necessária e inadiáVel rotura provocada pelo
Movimento cívico-popular-militar de 1964. A Revolução, fiei às suas origens e compromisso, nos deu,
graças a Castello Branco, o regime plenamente democrâtico de 1967, exercido por Costa e Silva. Fa~ores adversos viriam_a caUsar o retrocesso administrado pela Junta
Militar e por todo o mandato de Emílio Médici, atingindo, após o perrodo que chamamos de ex.cepcionalidade
democrática ( distenção) de Ernesto Geisel, cujas ações
finais descortinafam a abertura política, esta firmemente
consolidada J?elo atual Presidente João Figueiredo.
Apesar dos percalços, a evolução no caminho do aperfeiçoamento demoCrático vem-se verificando, em sintonia com o sentimento e a voaação do povo brasileiro.
O próprio colégio eleitoral, antes integrado apenas pe- ·
los membros do Congresso Nacional, teve ampliada a
sua -representatividade, através da participª'ção de delegações de to_das as_ Assembléias Legislativas, o que consagra em certos limites, a diretriz federativa.
Outro ângulo merece ser enfocado.
Alguns segmentos políticos condenavam o colégio
eleitoral porque o.eleitor, ao escolher senadores e deputados; ignorava que eles seriam o corpo político que iria
escolher. _o Presidente _da República e os governadores.,
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Aceitariam o processo indircto, se õ eleitó!ado, ante5-dos-

DIÃRÍÓDÓ CONORESSO NACIONAL lSeção 11)

reconhecer que todos aqueles postulantes, como, aliás,
toda a class_e política b_em informada, tinham a certeza
eleitos caberia a tarefa de escolher o {uturo- mandatário
abSoluta da inviabilidade da Emenda Mauro Ben~ides,
do Poder Executivo.
Empossados os Governadores eleitos pela Oposição,
Demos, nesse sentido, e -para coinpi'ovação, a palavra tod_os ou quase todos tomaram uma posição de expectaa um dos mais destacados líderes políticos do País, o ex-' tiva: aguardar o resultado da proposta de alteração consSenador e atual Governador--de stfoTai.iio, Sr. FrancO·titucional. Arquivada esta, então, remeteram às AsMontara, que no Congresso Nacional afirmou:
sembléias Legislativas os nomes dos seus candidatos a
Prefeito para a adoção do processo indheto.
Af, cessou o protesto viOlento e sistemátiCo cOntra a
"Quero tornar clara a nossa posição. Admito
"farsa bíôniêa".que, em tese, se possa defender o sistema de eleição
Argumentar-se-á que era impossível demitir o protesindireta, mas o que vemos hoje nesta Emenda não é
to, de vez que a norma constitucional não oferecia outro
a adoção de um sistema de eleição indireta para o
caminho.
Brasil; é apenas a reforma de um dispositivo trai:tsiAinda aí nãQ é exato.-Os Governadores, se desejassem,
tório da Constitiuição, para eStabelecer não a
sinceramente,- conservar a repulsa, "lavariam as mãos
eleição indireta pelo povo- porque o povo- não fOi
como Pitatos", entregando a solução às normas legais e
ouvido - mas toma-se as Assembléias que já estão
constituCionais dos Estados, que prevêem a forma de
constituídas e estas, que não tinham esse poder, pasprovimento dos cargos de Prefeitos das Capitais, na hisarão a tê-lo à revelia do povo, para eleger Governadores".
pótese de ausência de designação pelo Poder originaria_Ip.~_n1e _competente. E onde_ não hou_ves_se o preceito, farE acrescenta, com vigor, -o mesmo ilustre Sr. Fr"anco
se-ia a sua introdução por via legislativa.
Montara:
E, com esta salvaguarda, o protesto antibiônfco não
cairia, em cacos, pelo chão da conveniência e dO pragma"Jogo com cartas marcadas! Já se sabe, .em cada
tismo '?ont~:idit6rio,
Assembléia, qual é a maioria e quem vai eleger o
Para concluir esta anâlil)e, naturalmente sujeita a conGovernador.
trovéi'SiaS";" cOiiserVemos, ainda para o PróximO peiíodÕ~
Outra seria a situação se o sistema indirCto fosse
o método indireto da eleição de Presidente da República.
estabelecido a partir de agora; o povo iria escolher
Sobre ser democrático~ e legítimo, corresponde ao intedeputados, sabendo que eles iriam- escolher o Goresse nãtional e encontra aceitação em civilizações polítivernador do- seu Estado."
.
cas estáveis e avan-Çadas,
BrasHia, 16 de junho de _1983.
A esta altura, debatendo com S. Ex', na qualidade de
Líder do Governo, indaguei, de imediato: aceitaria V.
__ O SR. PRESID El\fTE (Iiamar Franco) - Com a paEx• isso?
lavra o Deputado Stélio Dias.
Prontamente, o ex-Senador respondeu:
O SR. STÊLIO DIAS- Sr. Presidente, inicialmente,
" Esse seria um sisteina defensável. Eu não o acugostaria de cr,r.mprimentar V. Ex• pela feliz idéia de trazer
saria de antidemocrático, como acuSo a presente
ao debate nesta Casa um assunto tão importante e tamEmenda." ("A Luta pelas Eleições Diretas" - Sebém cumprimentá~lo por convidar figuras exponenciais
nador Franco Montara - pág. 95.)
dessa República, que aqui jâ passaram e, entre eles, me
permitiria destacar o conferencista de hoje, o nosso SeOra, a eleição do sucessor do atual Chefe do Governo
nador, o nosso Governador, Dr. Eurico Rezende.
vai-se dar rigorosamente dentro do modelo confessadaSr. Presidente, imagino, como V. Ex•, que todo homente aceito pelo a tua! Governador de São Paulo: os se.;
mem é vinculado à História, mas nem todo homem tem a
nadares e deputados federais e estaduais foram eleitos,
História a ele vinclllãda~ Creio que é o qUe ocorre com o
em 1982, dentro do conhecimento pleno do seu eleitoranosso Senador, com o nosso Governador. S. Ex• está,
do de que constituíam o colégio que vai eleger o futuro
definitivamente, -ligado -à História desta República; à
Presidente da República.
- Hrsf6ría do·m-eti Estado, como um_ dos mais brilhantes
Observe-se, ainda, que o ex-Senador Franco Montara,
_Qeputados e tribunos daquele Estado. Homem ligado ao
ao apresentar e defender a Emenda à Constituição il~' 6,
Poder Judiciário, Senador que, nesta Casa tem uma cade 22 de junho de 1978, visando a estabelecer eleições di-__deh:a.cativa, que lhe pertenCe pela sua-brilhante attiação,
retas, excluiu a de Presidente da República.-Coloque:se
queira Deus que, em um futuro muito próximo, possa
no tabuleiro outra pedra.
voltar a esta Casa, e oferecer ao meu Estado e a estaReNo pieito de 1974, a nobre Oposição elegeu a maioria
pública sÚa vatiosa contribuição.
de membros das Assembléias Legislativas de alguns EsComo Governador_ao Estado, eu poderia dizer, Sr.
tados, inclusive São Paulo. Estava em vigor a norma
Presidente, q~e poucos poderão, de alguma forma se iconstitucional fixando o escrutínio indireto. Nessa épogualar a sua obra governamental, mas nenhum deles poca, líderes oposicionistas daquelas Unidãdes da Fedederá -ullrapassá-lo. E, ao saudar esta figura, que para
ração se prepararam para candidatar-se a Governador,
mim é um professor, um mestre, a quem tenho profunda
aceitando, assim, óbvia e tranqüilamente, a "ilegitimidaadmiração, eu gostaria de fazer uma pergunta, como
de" do processo.
bom aluno, eu e o Senador sentamos na primeira fileira e
Mas existe outra constatação.
corno- bom aluno tenho que fazer uma pergunta. Então,
Na Convenção Nacional do MDB, realizada em 31 de
diria que é de praxe e diria até que é da prâxis política
maio de 1978, o Sr. Franco Montara propôs ''a rejeição
que toda a ~poca difícil da conjuntura e do processo políde qualquer solução que convalide a farsa biônica.
tico e talvez atê do económico, aparecem "fórmulas quíDurante a campanha eleitoral de 1982, todos os Partimicas institucionais como forma de salvar, ou como fordos de oposição defenderam a eleição direta de prefeitos
ma de tentar equilibrar aquela crise, a·quela _conjuntura
da Capital. Sobretudo alguns de seus candidatos a GonaqUele momento. E, o parlamentarismo me parece que
vernador afirmaram que, nã hipótese de não ser aprova- se--apresenta como exemplo deste pêndulo. Quando se
da a conhecida Emenda Benevides, os titulares dos Exenavega em mar calmo, as pessoas se esquecem do parlacutivos das Capitais seriam escofhidos mediante am pia
mentarismo; quando nós mergulhamos em algum tipo de
dificuldade ou mesmo crise, ele vem à tona doS porões da
consulta às bases partidárias.
Para caracterizarmos a diferença espacial entre a proembarcação institucional e realmente passa como uma
-fórmula salvadora desse processo.
messa eleitoral e o exercício do governo, começamos por
pleitos parlamentares, tivessem conhecimento de que aos
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Então, nossa primeira pergunta ao nóbre Senador e
nosso nobre Governador, ê de como S. Ex' vê essas fórmulas salvadoras do processo político e das dificuldades
do pfocesso poHtico atual quando, inclusive, não Se procura aperfeiçoar o mesnlo processo em que nós vivemqª,·
f: uma preocupação muito grande e as eleições tanto do
meu Estado com-o dos outros Estados provaram que, por
exemplo, este parlamento fica sem nenhuma representação quando se estabelece, quando se estuda, os mapas
eleitorais e se anatisa as sobras eleitorais. Muitos compareceram as urnas e muitos não tiveram o seu representante. Casos até de São Paulo e até do Estado de V. Ex•
que as sobras eleitorais dariam para eleger um ou_ dois
repreSentantes.
Então, ao invês de estarmos patrocinando emendas ou
propostas que visetri aperfeirçoar o momento presente,
nós vamos procurar algumas químicas que vêm numa
hora de crise, sem o devido amadurecimento. Então,
nossa primeira pergunta seria essa. E, a segunda, se a têm
a bri111iante exposição do Senador Eurico Rezende, no
sentido de saber se' a representatividade está na diretividade do sistema ou na indiretividade do mesmo. Mas eu
gostaria de pe-rguntar;-dentro da indiretividade do sistema, se considera a formula constitucional de representação como a mais legítima do momento, considerando
que o processo de eleição para Presidente da República
não está na sua formi direta ou indireta, se a forma indireta ê a que rrlais se a-têm ao processo políticO brasileiro
a fual? Essas as duas pergunta"s.

O SR. EURICO REZEN"DE- Com relação a participação do nobre Deputado Stélio Dias, quero agradecer, inicialmente, as palavras generosas com que S. Ex•
fne recebeu nesta Casa. Já, quanto às suas_ indagações,
devo dizer que defendo como registrado aqui na exposição, o regime parlamentarista e creio que seria até uma
obrigação senão mesmo um propósito de autodefesa,
todo parlamentar ser a favor desse sistema de governo,
em que é o Congresso Que governa, ficando o Chefe Supremo da Nação apenas com a condição de Chefe de Estado.
Mas, ainda a esse respeito e ingressando no realismo,
no pragmatismo da conveniência nacional e lembrando
que nós estamos domiciliados na geografia da América
Latina, esse parlamentarismo, pelo seu primeiro estágio
aqui no Brasil, "não deveria captar nem o modelo britânico, que é a- origem do sistema, nem o admirável modelo
da Alelnanha 6ddental. P-or exemplo, ter-se-ia o parlamentarismo, haveria o Primeiro Ministro, obviamente e·
xt.L·cendo a responsabilidade da administração pública e
o Presidente da República continuando a ser o Chefe Supremo das Forças Armãdas. Com o passar dos tempos,
com assimilação harmoniosa do novo sistema, com a estabilidade social e política, entã_o se retiraria essa prerrogativa de Comandante Supremo das Forças Armadas do
Presidellte da-República e ela seria devolvida ao governo
de gabinete. Mas, entendo que a implantação do parlamentarismo não deve se dar no momento de crise, não
deve ser um instrumento casufstico conjuntural, deve ser
objeto, a princípio, de estudos prolongados, para que ele
tenha, através da persuasão, uma vida estável. Não adianta, e recente experiência brasileira o comprovou, implãntar o regime parlamentarista para se solucionar o
impasse que foi criado em 1961, quando o parlamentarismo teve a duração das rosas de Malherbe.
E a esse respeito, a fim de se conscientizar sObretudo o
universitário da necessidade, da conveniência, das virtudes e da excelência do regime parlamentarista, a primeira
providência deveria ser, na cadeira de Direito Constitucional. Relativamente na órbita da Teoria Geral do Estado deveria haver lições a respeito desse tipo de regime,
que já houve no Brasil, e ofereceu resultados excelentes,
porque durante largo tempo nós tivemos, no Império,
uma estabilidade política qüe conviveu harmoniosamente cóm as grandes controvérsias democráticas que foram
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observaôas naquela período fecundo. E naquela época, a
inflação - e esta é uma verdade que desejo depositar

aqui- a inflação era, nas cercanias de 1881, contempo~
rânea da Lei Saraiva, que fOi a prinicifa lei eleitoral que
tivemos, era de 200%, maior do qtie a inflação de hoje no
BrasiL Culpa-se muitO o Governo por esta inflação de
110%. Mas, censura-se a sagrada memória do Imperador, que não teve como,- e naquela época o Brasil ainda não tinha uma economia consolidada - cOnter a inflação que chegou aos 200%? O parlamentarismo venceu
essa etapa. O parlamentarismo encontrou a soluÇão, o
Congresso colaborou_ e a saída se verificou.
Então, sou a favOr _do parlamentarismo, mas -nãO
como medida para contornar crises, mas um regime fruto do estudo dos frad~ maiores da República e do Congresso e, sobretudo, de uma conscientiZação nos círculos
universitáríOs.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Sr. Senador
João Calmon, V. Ex• gostaria de usar da palavra?
O SR. JOÁO CALMON - (Fora do microfone) Em
primeiro lugar, apresentO o meu pedido de d_esculpas ao
nobre Presidente desta Comissão, por que fiquei preso
ao compromisso de presidir a Comissão de Educaçã_o e
Cultura, e só por isso não cheguei logo aos primeirOs minutos desta reunião, em que iria proferir mais 'uma apologética ~onferência o Mestre Eurico R.ezende.
Gostaria, também, de enfatizar que, no dia de hoje,
não está presente toda a Bancada do Espírito Santo, na
Câmara e· no Senado, pOrqUe toma posse na Superintendência da LBA do Espírito Santo o nosso candidato que
disputou a última eleição para Governador da nossa
Terra, o Dr. Carlos Lindemberg de Lima e Silva. Não
fosse esse compromisso anteriormente assumido pela
Bancada, para comparecer à posse do Dr. Carlos Lin~
demberg de Lima e Silva, todos os nossos companheiros
da Câmara estariam ao lado do eminente Deputado
Stêlio Dias, para ouvir mais esta lição do Professor Eurico Rezende.
Vou me ater apenas a uma indagação: dentro da sistemática cons_agrada na nossa Constituição, as convertções
vão escolher os Deputados na base do voto secreto. Na
hipótese de não agradar à àrea do Poder Executivo o
nome do candidato escolhido, na convenção, na bâse do
voto secreto, poderia ocorrer um fenômeno_ um pouco
fora das previsões para que não_fos_se eleito o Presidente
da República o candidato escolhido na convenção atray~ _Q:Q__ ygto secreto. Poderia ser realizada então uma manobra, deixando de comparecer à reunião do colégio e·
leitora) um número vulto_so de parlamentares, ocorreria,
então, a eleição através do colégio eleitoral, do candidat~ de outro partido, do PMDB, ou até mesmo uma coligação - coligação não pode ser, porque tem que ser
candidato do mesmo partido. Então, teria havido _uma
falha no planejamento dos que ficaram com a responsa·
bilidade de montar um dispositivo para a eleição do próximo Presidente na base eleições indiretas? Não discuto
aqui a superioridade do processo direto sobr~ o processo
indireto, porque estariibs diante de uma realidade invencível, pelo menos por enquanto, entã_o teríamos que
partir para a escolha indíreta do Presidente da República, mas como leigo e diante de um _Mestre em legislação
eleitoral, como é o Professor e Se_nad.Qr E1.1ricO Rezende,
digo Senador porque o seu recesso aqui do Senado não
durará mais de 4 a.nos, porque na próxima eleição, estamos todos certos de que ele será novamente eleito, p1,1.ra
integrar a Câmara Alta, onde brilhou de maneira tão notável.
Esta apenas a indagação que coloco, para receber as
luzes do nosso eminente convidado desta manhã.

da honra pessoal de__que não haverá retrocesso político.
Teremos o aperfeiçoamento das nossas instituições politicas atia vês _da complementação democrática. Daí porque, neste regime em que ainda o sistema democfãtico
não está juridicamente pleno, mas de fato está exuberante, é bom que aceitemos esse compromisso, que ê irreversível, do atual Presidente da República.
Agora, o_ texto constitucionaJ diz o seguinte:
"Ü Presidente da-RepUblica será eleito, _entre os
brasileiros maiores de trinta e cinco anos e no exercício dos direitoS políticos, pelo sufrágio de _um
colégio eleitoral, em sessão pública -e mediante votação nominal.
§ 19- O colégio eleitoral será composto dos
membros do Congresso Nacional e de delegados das
Assembléias Legislativas dos Estados.

§ 29 Cada Assembléia indicará, dentre seus
membros, três delegados e mais um por milhão de
habitantes, não podendo nenhuma representação
ter menos de quatro delegados.
§ J9 A composição e o funcionamento do colê·
gio eleitOral serão regulados em lei compementar,"
(31) Art. 75. O__Colêgio Eleitoral reunir-se-â na
sede do Congresso Nacional a 15 de oUtubro do ano
'ai1teii0f àquele em qÚe findar o mandato presiden-

O SR. EURICO REZENDE- V. Ex• está ingressando no realismo.
O SR. JOÁO CALMON- Escolhido esse candidato
de determinada área, de influência inegável, determinado Candidato que não desperte um entusiasmo ex:traordiM
nário, esse nome será s__ubmetido a decisão do Colégio Elettoral. A área descontente com a escolha do candidato
preferido ...

O ·sR. EURICO REZENDE -

Qual a ârea? A do

próprio Paitido. ·

O SR. !OAO CALMON -

Do próprio partido.

O SR. EURICO REZENDE- A área descontente. A
minoria.
O SR. JOÃO CALMON- ... decide recomendar algumas dezenas de elementos que integram o Colégio Eleitoral, que não compareçam a reunião do Colégio Eleitoral. Poderá, então, diante disso, ser eventualmente eleito pela maioria dos membros do Colégio Eleitoral, o
candidato do outro partido. Então, não é do Presidente
da Câmara.
O SR. EURICO REZENDE- Já entendi.

ciaL
§ 19 Será considerado eleito Presidente o candi-- dato que, registrado por partido político, obtiver
maioria absoluta de votos.

O SR. PEDRO SIMON- Quero dizer que o SenaM
dor João Calmon levantou uma indagação. E a indagação fol clara. Não houve uma imperfeição nos que legislavam. Não deveriam eles dizer ao lado da legislação,
que só pode ganhar candidato do Partido_ "A"?

§ 29 Se nenhum candidato obtiver maioria abM
soluta na primeira votação, os escrutínios serão repetidos, e a eleição darMse-á no terceiro, por maioria
simples.

O SR. EURICO REZENDE- Exato. Aqui cabem
duas observações: há quem diga- e eu estou procurando aprofundar estudos- que o instituto da fidelidade
partidária, não atinge o Colégio Eleitoral.

O SR. PEDRO SIMON- Perdão, mas esse item que
fala na representação dos Deputados Estaduais não foi
alterado, nãO são se_ls- poi- EStadO, agor3.?
- -

O SR. PEDRO SIMON- Mas, mesmo que atingisse,
ele pode perder o mandato, mas o voto vale~

O SR. EURICO REZENDE- Pode variar.
O SR. PEDRO SIMON -

Foi alterado.

O SR. EURICO REZENDE -

Exato. Cada As-

sembléia indicará, dentre os seus membros, três delegado__s.._ Isto aqui ê o texto constitucional.
O SR. PEDRO SIMON SàO-S~l&J?OT -:EslãdO.

Mas foi

-

--- ---

alt~t:aclo,

agora

-

O SR. EURICO REZENDE- Exatamente. Mas estou reproduzindo apenas o texto- constitucional. Quanto
ao quantitativo de deputados não vai influir na resposta
que pretendo dar ao ilustre Senador.
Então, se não se alcançar a maioria simples, se ocorrer
esse milagre, é uma hipótese, tudo pode acontecer. Acharam abs_urda a teoria de. Júlio Verne, que o homem alcançada- 200 léguas e terminou a realidade superando
Júlio Verne.
Nesse caso assume o Presidente da Câ)llara.
O SR. JOÁO CALMON -Não foi exatamente essa a
pergunta. Talvez eu não tenha sido suficientemente claro. Digamos o PDS na convenção, através do voto secreto~ escolhe_ candidato. "a"- eu e_stou inteiramente surdo
do lado esquerdo- vamos admitir que o candidato. "a",
não s~j~ o candidato ideal, não importa.
O SR. EÚRICO REZENDE O SR. JOÃO CALMON

~

Ele foi escolhido?

Foi es.colh_ido..

O SR. EURICO REZENDE- Então, é o ideal.
O SR. EURICO REZENDE- Bem, em primeiro lugar e refugindo do text_o constitucional;-n6stemos uma
palavra de militar, de cidadão reiterada na paraninfia até
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J O"SR:-JOÁO CALMON --Não, pode não ser o ideal
para a riuiioria, para deteriniiiadas áreas.

O SR. EURICO REZENDE- Há quem diga, e estamos procedendo estudo a esse respeito, que a fidelidade
partidária não atinge o Colégio Eleitoral. Fica inteíra_~
mente discricioiüido dessa penalidade: perda de mandato. Um dos argumentos é no sentido de que registra-se o
candidato a presidente da República, perante a Mesa do
Congresso Nacional. Não é uma deliberação registrável
na jUStiça e[eitoral. Esse ê um dos argumentos.
Respondendo a segunda parte da indagação, e coinsci~
cientemente, estou aqui ao iado ào iiustre Senador Itamar FrUnco, esta -é a esperança do ilustre Governador
Tancredo Neves.
De modo que a hipótese de V. Ext é válida, isto pode
ocorrer: o partido majoritário perder a eleição, e essa
derrota causar uma grande alegria - tomara que não o
leve ao enfarte - ao eminente Presidente desta Comissão Mista.
Realmente não digo que foi uma falha, foi mais uma
demonstração de propósito democrático do Governo do _
Presidente Figueiredo.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a palavra o Senador Pedro Simon. Depois de tanta tristeza
V. Ex~ tem a palavra.
Q SK-_PEDRO SIMON- Eu também quero registrar
com satisfação a Presença de V. Ex• aqui, um homem
que tem um largo passado nesta Casa, um executivo, e
que realmente a sua presença é muito importante numa
comissão que visa o debate sobre as eleições direta para a
Presidência da República.
Em primeiro lugar, o que me parece importante salien~
tar,- é que V. Ex• é favOrável às eleições di retas. O seu
pronunciamento favorável às eleições diretas, embora
diga que para eleições de 82, V. Ex• acha que ainda deva
ser pelo método atual.
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V. Ex~ diz que não se pode acÕimar de antidemOcrática as eleições indiretas, desde que o colégio respectivo

seja instrumentalizado de meios e condutaS de legitimidade.
Aqui, eu levanto a primeira dúvida, e por isso a indagação que eu fiz a V. Ex', intempestiva reconheço, era

por causa desse aspecto. O Colégio Eleitoral, que não
cuidou de tudo, como diria o Senador João Calmon, dei-

xou nas entrelinhas a expectativa de que a Oposição
diante de um racha no partid_o oficial, e de que alguns
parlamentares do partido oficial não comparecessem
para homologar o candidato do partido, poderia determinar a vitória de um candidato de Oposição. Mas, na
verdade, a lei e a reforma da ConstitUiçãO, previram um
aspecto importante. Previram o quê? Previram que esse
Colégio Eleitoral não tem a legitimidade sobre mais um
ângulo com relação aos anteriores.
Os colégios eleitorais anteriores previam a existência
de Senadores, Deputados Federais e uma representação
por Estado votada pelas assembléias legislativas, e proporcional ao seu eleitorado.
Então, São Paulo que tem um eleitorado de tantos milhões, mandav:õ\, "X" deputados estaduais, o Piauí que
tem um eleitorado bem inferior, mandava um nílmero
bem inferior de deputados ao Colégio Eleitoral.
Então, o Colégio Eleitoral na sua representatividade nacional e estadual, representava o eleitorado dos seus respectivos Estados. O que fez o Governo? IdentificÕÚ to.:
dos, como se o Colégio Eleitoral fosse urna continuidade
do Senado. Cada assembléia manda um númefõ fiXo de
deputados estaduais, que são 6. São Paulo manda 6, o
Piauí manda 6. Rio de Janeiro manda 6, o Acre manda 6.
Minas GeraiS riianda 6, O MarãnhãO manda 6. Por que
fez isso? Vamos ser claros e ficar no terreno do realismo.
Fez isso porque jã se anteciPava, todos sabianl que den-'
tro de uma realidade política que nós estãvamos vivendo, as perspectivas da Oposição ganhar, estavam principalmente nos grandes Estados. Min~s 9erl:l,is, São Paulo,
Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio G-rande do Sul, Paranã, eram as Estados onde, presumivelmente, a Oposição
teria condições de ganhar as eleições. Conseqaentemente, manda'ria para cá um número maior de representantes do Colégio Eleitoral. Com a alte~açã.o desse artiso da
Constituição, aconteceU. exa-taffiente isso. AconteceU
que, se nós fizessemos as c-õnt<i.s--pelo Colêg'io Eleitoral
anterior, e São Paulo mand"asse um número proporcional, Minas Gerais mandasse a_ número proporcional, e
Rio de Janeiro mandasse ci n-úmero proporcional e Rio
Grande do Sul- repare V. Ex• o absurdo no Rio Grande do Sul - diz a Constituição que Serão CnViados pãra
cá, 6 delegados das assembléias legislativas iridica"dos
pelo partido, que tenha maior bancada. Não é votado
pela assembléia. Então no Rio Grande do Sul, o PDS
tem23, o PMDB tem21,maso PDTtem 12.Sefossevotado pela Assembléia, é provãvel, é qu3.sé" cCifo qii6 haveria um entendimento entre PDT e PDS, e os representantes que viriam para o CQ!igresso Nacioilá.ÇrePi-esciri~
tando o Rio Grande do Sul, o eleitorado do Rio Grande
do Sul, seriam representantes do PDT e do PMDB.
De acordo com esse item, todos os 6 delegados da Rio
Grande do Sul serão indicados por quem? Pela representação do Diretório Regional do PDS que fará a indicação.
EntãO, reparem como iSso foí adredemente preparado.
E só aquí, nesse artigo, dá a garantia da manutenção do
Colégio Eleitoral para o PDS. Porque se vigorasse o artigo que V. Ex• leu, e que hoje não estã etp vigor, a Oposição teria maioria no Colêgío Eleitoral.
Este ê o primeiro aspecto para- verificar como, qu~ndo
V. Ex• diz que não se pode acoimar de antidemocráticas
as eleições indiretas, desde que o colégio respectivo seja
instrumentalizado de meios e condutos de legitimidade,
aqui estã um que é ilegítirilo. llegítirllo pelo bom sensO,
pela lógica, porque se esse Estado é uma federação, e o
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Senado_ r~presen:t~ os -Est;dos, onde"cada Estado tem
três SenadOres, a Câmara representa a N <~.çào ondeo cada
Est8.do tem a repreSentação da sua população, na escolha do Presidente da República, me parece que é óbvio e
evidente; que deveri~ h~ ver a rep_resent~ç~o de _cada Estado. Cada Estado virla com o seUPeso espeCÍfico.
Esse é_o pririieiro aspecto da pergUnta que eu faria a

V:

Ex•.
O segundo apecto, V, Ex• diSse que, em 82, nós tivemás as eleições. Em 82, elegemos os governadores, senadores, deputados estaduais, federais, prefeitos e vereadores.
E diz V.- Ex• que essas eleições foram travadas dentro
do conhecimento pleno do seu eleiio~ado, de que constituiria o colégio que iriã eleger o futuro Presiden~e daRepúbiíCã. ~ -.
Cõril toâO respeito; eu me atreVo a discordar de V. Ex'
Na verdade, participei de uma eleição,-- está do lado de
V. Ex• o Senador Itamar, vitorioso numa eleição- onde
muit_o_ pouco - se se fizesse uma pesquisa - acredito
que ·gg%; quase todo eleitorado, haveria de dizer que não
tinha a mínima idéia de que estava elegendo o Senhor Itamar Franco, Senador da República, e que no dia 15 de
Janeiro de 1985, em nome dele, o Senador Itamar Franco iríiCeieger o futuro Presidente da República.

Estava votando no fulano para deputado federal, sabeitdo que daí a tanto tempo, ele iria eleger o futuro Presidente da República.
Não! Essa foi uma eleição, que até de certa forma, a
própria eleição estadual, em muitos lugares foi esVaZiada
pela eleição municipal. O senhor, com muito mais experiênCia do que eu, sabe que a eleição que apaixona é a eleição municipal~ porque a eleição que vamos eleger ~
Prefeito, é a eleição que vamos eleger o Vereador, não hã
Vereador que não tenha um parente, que não tenha um
amigo, que não tenha conhecido. O grande debate são as
eleições municipais e essa foi uma eleição em que se debateu o candidato a Prefeito, o candidato a Vereador, o
candidato a Senador, o candidato a Governador e o candidato a Deputado.
Agora: dizer que houve um debate em cima da orientação de que se estaria escolhendo aqueles que escolheriam o Presidente da Repúbli~, com to~a -~-!linceridade,
liãO aconteceU:- Sõllfa-Vofâvél às eleiçÕes diretas, mas recon-heço a legitimidade das e.leições indiretas. Seria um
·absurdo não reconhecer. Se_alharmos para o mundo democrático, vei'ificiremos que as nações mais des_envolvidas;--poíitícamente iltclusive, adotam as eleições -indireta:s.--Agora, --nesses Países Onde são adotadas as eleições
indiretas, a eleição é feita dentro do princípio de Assis
Brasil, eleito- para eleger. Seria· absolutamente comPreensível ic:i"otar-se um regime de eleições indiretas, ~or
exemplo, nessa eleição de 15 de novembro. Se n~~a_ eleição de 15 d.e novembro de 1982, tivéssemos feiio toda
essa-·camp3nha, visando eleições -para o PreSidéD.te da
República em 15 de janeiro de 1983, então, cada partido
já teriá O seu candidato registrado, e estariam percorrendO o Bras-il, com a. Sua plataforma. Ai sim, com a pi-~
sença do ~ca:ildidato, se estaria a Saber e a entender que
nós estãríamos elegendo pãrlamentares que iriam eSCõlher o Presidente da República. E o que acontece, e V.
Ex• sabe _melhor d~ que eu, nos Estados Unidos, onde
desde as primârias, j{ quando a disputa é interna, a inter
copõris dentro do partido político, já sClaz toda a preparação para constitUir aquele Colégio de Delegados que
vái escãiher -o Presiden-te da República. I;; o que acontece, ainda num regime parlamentar, mas quando se elege
um Deputado na Inglaterra, todo mundo já sabiã ijtie, se
votasse em Deputado da Partido Conservador, estaria
conservando o regime da Primeira Ministra; se votasse
ero Deputado do Partido Trabalhista, estaria escolhendo
o Presidente do Partido Trabalhista para Primeíro Ministro.

Agora, aqui não. Aqui, com essa diferença, com essa
defasagem de dois anos e três meses, a campanha política
foi toda ela feita em cima do trabalho pessoal, no máximo do candidato a Governador, o resto era um trabalho
pessoal. Aí, ainda ª-e tiv~ssemos_ tido .o direito ao rádio e
à televisão; ao invés da Lei Falcão com a fotografia e o

número do candidato, pudessem os partidos políticos fa~
_zer_ o proselitismo do Seu partido, poder-se-ia orientar o

eleltorado no sentido de que eles entendessem, de que
eles compreendessem que essa é uma eleição que além de
se discutir o problema da escolha dos cargos que estavam sendo postos à votação, estaríamos escolhendo o fu~
turo Presidenté da Repóblica. Por isso, entendo, com
todo respeito, que a despeito do debate em defesa das e·
leições diretas que vimos fazendo, na realidade uma pre-paração do eleitorado a fim de que soubesse que estava
participando do pleito para
futura eleição de Presidente da República. Por e:;se aspe~to_é que acho que ess~
Colégio Eleitoral é ilegítimo, ·porqÚe ainda que se diga
que, a Constituição está aí, ela estã aí, mas há uma infinidade de artigos da_ Constituição que não são realidade.
Realmente, a Constituição está aí, o senhor haverã de me
dizer, o preceito constitucional já existia-antes da eleição
de 15 de novembro, mas entre a regra e a norma fria da
Constituiçãoe a realidade do debate político e a realidade de como foram travadas as eleições hã um infinito.
Tenho a mais absoluta convicção de que o eleitorado que
votou, nem de Jeve sonhava que estava votando em Delegadas para escolher o futuro Presidente da República.
Por isso, é que me parece que o Governo poderia até adotar a tese das eleições indiretas e, nós, da Oposição,
poderíamos até criticã-lo. Poderíamos discordar, poderíamos defender as eleições diretas, mas não poderíamos deixar de reconhecer a legitimidade das eleições indiretas, desde que fossem evidentes. Porque se diz muito:
as eleições indiretas são legítimas, veja o exemPlo dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Alemanha,
olha a Itália, o Japão, a Holanda, a Noruega e a Suíça.
Na verdade lá se realizam eleições indiretas, mas absolutamente, nenhum desses países tem a fórmula que dispo.
mos aqui, esse é um know -how só nosso, não tão perfeito
como- argumentou o Senador João Calmon, porque, na
verdade, ainda não ser. "mexicanizou". No México as eleições são de tal forma que s_ó o PRJ pode estar no Governo e, desde mil novecentos e tanto, o PR! estã no Go·
vemo, há mais de 50 anos, mas há diferença infinita entre o nosso método e o método de uma democrática ei.leição indireta.

uma:

O SR. STlliO DIAS- Sr. Senador, V. Ex• pennitiria apenas uffia iJidagação? Embora a tese de V. Ex• possa estar correta,as premissas que a ela se atrelam, a mim
não me pareceram muito claras, faria apenas uma indagação.
V. Ex•acreditaria que os eleitores que o elegeram, se
soubeSsem que estava elegendo um eleitor do Presidente
da RePública, as eleições, significativamente, elas teriam
um novo panorama, um novo resultado? Será que os
partidas da Oposição, como do Governador, também,
rião poderiam levar essa mensagem ao eleitor que aquela
não sería uma eleição corri um, que estaria se elegendo e
se não fizeram, por quê? Principalmente aqueles que defendiam a eleição direta?
O SR. PEDRO SIMON- Porque não dava para fazer. ~algo praticamente, humanamente impossível, uma
coisa era se nós tivéssemos eleições diretas em 15 deja·
neiro de 1983, se o Colégio Eleitoral se reunislle em 15 de
janeiro de 1983 para a escolha do Presidente da República, o -que teria acontecido? Teria acontecida quC o
PMDB teria feito uma convi::nção e teria lançado o seu
candidato à Presidência d'a República. O nossso candidato é o cidadã9~ •'fulano de tal", e esse cidadão _percorreria o Brasil, teria uma plataforma e, ar a campanha, o
mote da campanha, a orientação da campanha passaria
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a ser em cima de quem? Em cima dó candidato à Presi~
dência da República. Como não tinha essa realidade, o
problema de eleição; vai ter ou· não eleição, era uma coisa que ninguém tocou, porcjile não tinha condições de to-_
car. Nós não tínhamos como influencíar Oeleitorado: ü_lha, cuidado, escolha um deputado do PMDB, porque o
candidato do PDS vai eleger um Presidente do PDS, vai
eleger um novo Presidente do PDS. Isso são coisas que se
fazem no momento. Já n6s Estados_UniQ.os, uma C!lmpanha eleitor.ill dura três meses. Na Inglaterra vimos agora
que a Primeirã MiníStrã reSolveU convocar eleições, e_ durou um mês a c_a_mpanha eleitoral. Quer dizer, nós com
dois anos e três meses de antecedência, fazemos o eleitor
entender que daqui a dois anos e três meses o deputado
que ele estâ elegendo vai escolher o futuro_ Presidente da
República, acho que é algo que foge a nossa capacidade.
Por mais que nós quisésseínos fazer com que o eleitorado
entendesse isso, ele llão entenderia. Ainda mais que nós
não tínhamos nem meio de comunicação. O eleitor não
tem condições de entender que vai eleger um deputado
que três anos depois vai eleger o Presidente da República. Agora, teria condições de entender que vai eleger um
deputado, que três meses depois irá escolher o Presidente
da República, desde que o candidato do Partido jâ tivesse sido escolhido e jâ estiVesse-em campanha, como acontece nos regimes em que hã eleições indiretas. Os partidos apresentam o candidato, e o candidato é o mote da
campanha. Por que é que os deputados tradicionais, brilhantes deputados, extraordinários deputados, alguns
com 20 anoS de mandato no Parlamento inglês foram
derrotados agora nessa eleiçôes, e o Partido Trabalhista
for massacra-do. Foi -por cirils-a da atuação do deputado?
Não. Foi porque o deputado queria votar no partido
conservador, queria manter a Primeira Ministra e aí _a vitória dela. Agora, no caso, pelo amor de Deus, querer
que tim eleitor do Brasil antecipe o voto para três ánõs
depois, quando nesse Brasil as coisas mudam ef!l questão
de dois meses, nós não sabemos quais as regras eleitoraís
daqui a dois meses. Nós não fizemos até hoje uma campanha com as regras eleitorais da camparlha anterior,
nem com os mesmos partidos. Nós temos mudado de regras e de partido.

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS- GO)- V.
Ex• Permite uma observação?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- P~ois não, .
O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS -

GO) ;:-

Fico realmente preocupado, porque V. E>;.' ao mesmo
tempo que condena a eleição indireta, faz o jogo daqueles que a defendem. Porque veja bem; a Inglaterra, como
V. Ex• mesmo sustenta, é um País muito civilizado, que
faz uma campanha em poucos dias, e conhece a médill_ de
opinião do eleitorado, e o resultado _d~ eleição é anunciado. E V. Ex• ao mesmo tempo acusa os eleitores da Inglaterra, ou pelo menos constata O fato de que o eleitor
da Inglaterra não votou nos deputados 1 e sim na Primeira Ministra.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Votou no
parti~o.

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS..,- GO)-.,. Vo·
tau no gabinete.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Votou no
Partido.

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - 00) Bem, mas V. Ex• disse que se tivesse um candidato da
Presidência da República na campanha, o eleito não ia
votar no deputado, ia votar na plataforma do Presidente
da República.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB provavelmente.

RS) -

Muito

O SR- BENEDITO FERREIRA (PD-S-

om- Se é

provável, veja como o eleitor, dentro dessa concepção de
V. Ex•, como é que esse eleitor teria discernimento?
COmo é que se pode confi:ir no discernim~nto desse elei~
tor_pai-3: -eséolher bé:ni-um Presidente da RePública? Se
elé: é capaz-de confundir o voto do representante seu no
Parlamento, com o voto do Presidente da República, isto
é, ele deixa de votar ~o _represetltante que encarna as suas
aspirações no Parlamento, para votar em favor do candidato à Presidência da República, na plataforma do Presidente da República, então veja V. Ex• que hã uma certa
incongruênci_a itessa sua SustentaÇão.
Q SR. PEDRO ~IMON"(PMDB-.,. RS)- Pelo amor

de Deus, V. Ex• que traz um novo tema a debate, e eu me
sujeito a ele com a maior t~anqi.iilidade. Mas, o novotema que_ V. Ex• estâ trazendo a debate é se é mais importante o eleitor votar no partido ou no candidato? H_ o:.
je.__go Brasil, o _eleitor normalme_nte vota mlJ.ito no candidato. Não vÕtasse o eleitor n:;Uito no cand~da.to eo PDS
teria uma representação infinitamente menor nesta Càsá.
Mas, como o candidato tem o seu proselitismo, tem a
su-a__ clientela, tem a su~ força de poder económico e tem
as vantagens que ele oferece, o eleitor termina votando
no Candidato. Agora, digo a V. Ex• que o ideal para o
País n-o momento seria que o eleitor votasse nci partido,
vot!is~e nas !déias, na filosofia, na doutrina, no programa do partidO, e se-ideiltificassecdentro do partido naquele candidato que ele escolhesse dentro da filosofia do
partido. Mas essa é uma outra tese.
O~

SR. BENEDITO FERREIRA (PDS -

GO) -

Ma_s_ eiitão pai que a objeção para que o partido escolha
o candidato ã Presidência da Repúbli_ca e o eleitorado o
eleja?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- Rsr..,. Eu acbo
que ou não me fiz entender, ou V. Ex• chegou há pouco.
Mas acho que o nobre Senador entendeu bem. As minhas duas indagações são as seguintes: esse colégio eleitoral que foi concedido af, é mais ilegítimo do que o anterior. Porque o que V. Ex' leu n~ Coilstituição tinha
mais legitimidade do que esse, porque era proporcional
poresrarna representação estadual. Este identifiCa po"r
Estado_._ Segundo: eu, favorável às eleições diretas não
poderia chegar aqui e dizer que as eleições -indiretas não
são legítimas. São legítimas na Inglaterra, são legitimas
no Estados Unidos, não são no Brasil. Por que não são
rlo Bia:sil? Não -são nO Brasil, porqUe rio 'Br-asil se faz as
eleições 1:formais, as eleições geiliis: se ele&e o colégio eleitoral e só três anos depois é que se vai escolher o Presidente da República. Na minha opinião, se se quisesse fazer uma eleição indireta legítima no Brasil, nós teríamos
que tei- tido eleições em 15 de novembro, quando escolhería~os o ~olégio eleitoral~_ e no dia 15 de_ janeiro _es_s~
cOlêgià eleito rã! ete8eria ~ Presidente da RepúbHCa. lf o
que teria acontecido? Os partidos polfticos fariam ·as
suas convenções nacionais e assim como lançaram os
sCUs c3.ndidatOS a GOvernador e a Senador, teriam lãiiçado os seus candidatos para as eleições indiretas._ Seriam
esses candidatos que percorreriam o Brasil e apresentariain as grandes nOrmas, as grandes teses e em cima disso, tenho certeza, que modificaria profundamente o colégio eleitoral. Porque ai o cidadão estaria votando realmente na doutrina,_ na política e estaria entendendo que
mais importante do que v-otar no prefeito é votar no Presidente da República, e estaria entendendo que para vono P.reSidente da Rej)úbliCá teria que votar no depu~_do daquele partido que se identificasse com o candidato à Presidência da República no qUal ele pretenderia votar.
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O SR. EURICO REZENDE -

Agradeço a inter-

venção do nobre Senador Pedro Siiilon, e esse-agradeCimento agasalha também as palavras generosas com que

Agosto de 1983 -

saudou minha presença nesta Comissão. E respondo às
suas duas indagações, que propiciaram uma tercêira indagação, Ou-pelo ·menos uma observação. Todos nós sabemos que no seu aspecto estratégico, a revolução que se
preza tein duas características; o controle e o intervencionismo, senão não é revolução. O sistema revolucio~
nâiio estabeleceu normas para um colégio eleitoral mais
dilargado anteriormente, porque obedecia a prop-orcionalidade com relação ao eleitorado dos Estados para a
remessa das delegações das Assembléias Legislativas. A
alteração posterior estabeleceu a espécie de princípio federativo, dando a mesma cota de deputados integrantes
da delegação para todos os Estados. Então a questão é
de Saber se 9 atual colégio eleitoral é mais legítimo ou
menos ilegítimO. Mã.s os dois eram legftiffios. Não desaparece a legitimidade, Essa pode ter sofrido alterações.
Porque como disse aqui o -nosso' professor Manoel
Gonçalo Ferreira Filho, talentoso, is·e_nto, permanentemente lido e consultado, e que consta aqui na minha exposição, nós verifiCamos~qUe p-ara assegurar a estabilidade todavia a esse poder originariamente ilegítimo, deve
conquistar a legitimidade, motivo por que há de desencadear o processo de legitimação, do qual a legalização !
marco._ 01-a; esse col~gio eleitoral estâ insCrito na superlei
e.está regUlamentado numa lei complementar da Constituição, portanto ele está paraninfado peta legalização. A
controvérsia então deve se resumir no sentido-de se saber
qual o colêgiO deitara! mafs legítimo, se é o anteriormente previsto ou se o atuatmente consagrado na norma
constitucional.
E comO eSta:mos, como disse, não num regime ainda
plenamente democrático, mas estamos em- marcha acelerada e segura_, para a estabilidade das no-ssas instituições,
muitas conquistas devem ser relativas e essas parcelas de
relatividade vão desaparecendo até que desponte a plenitude do estado de direito,
Creio que petas palavras de V. Ê:x.• mesmo, verifica-Se
que o colégio eieiioral atualmente estruturado na ConstituiÇão e na Lei Complementar não é ilegítimo, ele é,
comó-d!Z-V. Ex•, m·enos legítimO do que o anterior.
A respeito da segunda pergunta de V. Ex•, alegando
que o eleitorado não encarou como tema de campanha a
tarefa que seria entregue aos Deputados e Senadores eleitos em 15 de novembro, para eleger o futuro Presidente da República, se essa omissão houve da parte - e o
digo, respeitosamente- do Partido de V. Ex• não houve
da parte do PDS, porque o Senhor Presidente da República percorreu todo o País, e uma das ênfases da sua
pregação era no sentido de que nós iríamos eleger os Deputados-Federais, oS-Senadores e os Governadores e iríamos plantar as raízes e os instrumentos para a eleição do
futuro Presidente da República.
Nós cumprimos o nosso dever, porque sabíamos que
iriamos eleger o Presidente da República.
V_._E4!_<liz aí que o PMDB, se identificasse-atgtim interesse_ do eleitor quanto à idéia de que o seu sufrágio repercutiria no Colégio Eleitoral, o PMDB teria lançado
um ca_ndidatQ a Presjdente da República, para mobilizar,
para dinamizar a campanha. AcreditO que não, porque
se o fizesse_ eStarfa praticando um ci'ime elcitoral.
Aqui está a Resolução do Tribunal Eleitoral de 29 de
junho de 78, com base na Lei Eleitoral:
....A propaganda de candidato a cargos eletivos
somente é permitida após a respectiva escolha, pela
convenção partidária. Código Eleitoral, art. 240."
E, naturalmente, V. Ex• não gostaria de ser inquilino
do Código Eleitoral no seu setor mais incómodo que é o
da sanção penal.
O SR. PEDRO SIMON - Este ~ um assunto da
maior importância:, porqUe eu, até, de certa forma, quando V. Ex' inicioü a sua argumentação eu fiquei aindagar, mas será que o PMDB não cometeu um equivoco,
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não deveria ter lançado um candidato mesmo com dois
anos e meio de antecedência, para fazer isso?
V. Ex• está me respondendo agora que se tivesse era

crime, mesmo que quisêssemos fazer isso, estaríamos cometendo um crime.
Mas, repare V, Ex•, em primeiro lugar eu nunca afirmei que o Colégio Eleitoral é mais ou menos legitimo, eu
afirmo categoricamente que ele é ilegítimo, pelas causas
que apresento.
Agora, repare V. Ex•, foi eleito um Colégio Eleitoral
no dia 15 de novembro de 82, muito bem, no dia 15 de
novembro de 82, foi eleito um Colégio Eleitoral. Agora
V. Ex• há de convir comigo quejâ hoje, não sei, não tenho idéia do que vai acontecer atê 15 de janeiro de 85,
mas já hoje,junho de83, houve tantas alterações e houve
tantas modificações na realid-ade brã:si1elril, que, provavelmente, se fosse feito uina eleição hoje, a realidade seria outra.
Até às vésperas das eleições de 15 de novembro, o
PMDB afirmava categoricamente que o Brasil ia mal e
iria ao Fundo Monetário -Internacional. O Sr. Delfim
Netto vinha para a televisão nos chamando de mentirosos, ridicularizando a posição do PMDB e dizendo categoricamente que o Brasil jamais iria ao Fundo Monci"tãrio Internacional. Nós afirmávamos que as contas estavam já em atraso e que dentro em breve elas seriam atrasadas e nós não teríamos condições de saldar os nossos compromissos, o Ministro Delfim Netto ià. à televisão e dizia que isso era ridículo, que era absurdo, que os
nossos compromissos estaVam absolutamente em dia e
nós tínhamos condições de resgatá-los.
Terminadas as eleições, aconteceu o que aconteceu.
Reuniões de Bancos, o Brasil não podendo saldar os seus
compromissos, o Tesouro americano saldando alguns
compromissos em nome do BraSil.
Então, V. Ex,. há de convir que a realidade das eleições
do dia 15 de novembro foi uma, agora, em 15 de janeiro
de 1985, a realidade do Brasil será infinitamente diferente, completamente diferente, talvez até mais favorável ao
PDS,_ não sei, talvez contrária ao PMDB, não sei. Mas,
querer que um Colégio Eleitoral, três anos depois, esteja
representando o pensamento do povo para eleger o );'residente da República, me parece- que o normal - nós
não inventamos a roda- o normal é o que acontece nos
países que ado_tam as eleições indiretas, onde a eleição do
Colégio Eleitoral-é feita para, imediatamente, escolh~!__o
Presidente da República ou o Primeiro-Ministro.
Repare que nos Estados Unidos, a rigor, nem se sabe
direito como é que aqueles delegados terminam elegendo
um Presidente da República, porque na verdade nem se
sabe se hã ou não uma reunião, porque apurado o resultado, sabendo o número dos delegados por Estados,já se
sabe, imediatamente, quem é o Presidente da República,
independente da votação ou não votação que é feita posteriormente. Acho que é o que deveria ser adotado aqui.
Agora, esses delegados, são -ilegítimos porque são escolhidos com uma antecedência-de três anos e eu não sei,
eu, por exemplo, fui derrOtado no Rio Grande do Sul, eu
me elegi com uma belíssima vOtação em 1978, mas, hoje,
nessa eleição_de 15 de novembro eu não fui eleito, eu represento o eleitorado _do Rio Graride do SuiJ?ara eleger
0 Presidente da República, no entanto estou dentro do
Colégio- Eleitoral. A realidade é outra.
A nível de parlamentar acontece a mesma coisa.
Quantas coisas eStão mudandO. lnlagine, por exemplo, o
problema dos mutuários do BNH, quantos-mutuários do
BNH que ganharam a casa do Governador do PDS, do
Prefeito do PDS, que fizeram feStas, churrascOs, banque-tes, alegria, receberam a sua casa própria, estavam felizes
da vida, com essa prestação aí ,de 130% _ou 98% mas semestral, quantos que hoje manteriam o seu voto? Quantos hoje que votaram no PMDB achando que num determinado Estado, votando num Govern-ador- do PMDB
resolveriam todos os problemas e hoje estão desiludidos
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com o Governador do PMDB e se tivesse uma nova e-leiÇão não votariam no PMDB.
Aí é que quero analisar. V. Ex,. há de convir que em todos os paíSes que adotam o regime indireto _este é feito
em cima da eleição, está se escolhendo os delegados que
imediatamente e depois de eleitoS vão escolher o primeiro ministro ou o Presidente da República, três anos no
Bras-il. A nossa realidade daqui a trêS anos será infinitamente difCrente da de hoje, 15 de janeiro de 85 meu
Deus, quanta coisa já aconteceu até hoje, esse Pacote _9ue
está.af, quanta coisa vai acontecer, o novo pacote que ~-s
tão anunciando, quantas coisas haverão de aconteéer
neste País de 15 de janeiro--de marco de 82 a 15 de janeiro
de 85
E esse interregno que, sinceramente, acho ijue não cor·
responde à legitimidade das eleições diretas. Em.ào, para
mim, elas se transfo~mam em ilegít~mas por causa desse
~specto.

O SR. EURICO REZENDE- Eu entendi que V. Ex•
tivesse qualificado esse Colêgio EleitOr-ai de nieõ.os legítimo do que o outro.
O SR. PEDRO SIMON m-inha opinião.

Os dois são ilegítimos, na.

O SR. EURICO REZENDE- V. Ex'"está afirrriando
isso agora.
Mas, antes quero responder a última pergunta de V.
Ex~ para depois focalizÚ um ângulo das suas observaçõ_~·

V. Ex~ disse que o eleitor deve votar no partido, a me·
lhor saúde democrática seria a consciênciã do povo
voltar-se mais para o Partido do que para o candidato, o
partido deve ser fortalecido. Então por que V. Ex•s são
contra o instituto da fidelidade partidária?
O SR. PEDRO SIMON- Acho que o instituto da fidelidade partidária, a rigor, ê um iristituto qiie rilereCe anãllse e merece um estudo profundo. Eu.• por exemplo,
s_ou parlamentarista, acho que o-parlamentarismo é um
regime válido.
O problema todo está na fórmula, na maneira e na
hora em que as coisas são adotadas. Por exemplo, somos
-coritfil à viriculação-do voto, -porque hoje, na realidade
em que estamos vivendo, estamos viveJ?-dO uma realidade
em- que o -partido oficial é o-partido que tem a máquina
do poder absolutamente na suas mãos. Tem o poderio da
força, o poderio do dinheiro, tinha o poderio dos Governadores, o poderio das prefeituras, e estabeleceria uma
c_oação em cima do eJeitor, na nossa opinião realmente,
praticamente esmagadora.
Segundo lugar, quando eu digo que nós devemos votar
no partido, e no candidato, eu digo que essa é a grande
tese pela qual nós devemos lutar. Mas, V. Ex~ há de convir que nós;ã.inda, estamos bastante longe de chegarmos
lâ. Porque, para se votar no partido, e não no candidato,
o partido tem que ter raízes, o partido tem que ter tradição, o partido tem que ter memória, o partido tem que
ter história, o partido tem que se consolidar. Então se o
eleitor vota no Partido Democrata, ou se vota no Partido
Republicano, nos Estados Unidos, ê porque eles são seculares. Se o eleitor vota no Partido Trabalhista, ou se
vota no Partido Conservador, na Inglaterra, é porque
eles têm memória, porque têm tradição. Agora no Brasil,
não deixam os partidos terem tradição.
O SR. EURICO RESENDE- Perdão, mas nos Esta~
dos Unidos, não há o instituto da fidelidade partidária.
Eu a_cho o ~ontrário, para que possamos atingir a esse es·
tágio de aperfeiçoamento partidário, nós devemosjustamente colocar em ação o instituto da fidelidade. Porque
se não tivermos o instituto da fidelidade, nunca se formará essa consciência partidária a que V. Ex• se refere.
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_ _o SR. PEDRO SIMON- Mas não se dará consistência ao partido apenas com o instituto da fidelidade, se
dar~_ consistência ao partido político dando margem há
que eles tenham vivência.
Repare no Brasil: Até trinta, nós tínhamos partidos regionais, o Partido Republicano de São Paulo, o Partido
Republicano do Rio Grande, o partido não saia das esfe-ras do seus Estados. Foi a partir de 4_5, que nós tivemos
grandes partidos nacionais na República. Eles estavam
se organizando, com seus erros com seus equívocos, hou~
ve lá um exagero, que depois n'ós caímos no outro exagero, o exãgero da quantidade, tínhamos 16 partidos. Mas,
na verdade tinham partidos que já estavam se consolid_a.ndo. PSD era um partido consolidado, a UDN era um
partido consolidado, o PTB era um partido que estava se
consolidando, o PDC era um partido pequeno, maS estava se consolidando. E o que fez o Governo'? Não deixou
estes partidos adquirirem a maioridade. Tinham 19 anos
de existência, veio a--revOlução e extinguiu todos os partidos políticos. E proibiu que os partidos que se formassem, usassem as siglas dos partidos anterioress. Criou-Se
o MDB e a ARENA, por quê? A Revolução não permitiu, com cassãçãÕ, prisão, mandato, com tudo que ele
fez, porque não permitiu que os antigos partidos voltassem e continuassem existindo'? Eles estariam acoimados
dos_ erros que tinham praticado no passado, e nessa al_tura nós já tíilhamos partidos com o que, com 40 anos de existência. Patfíaos com história. Mas o que que fez o
Governo? -Esmagou os partidos políticos. Aí permitiu
criar apenas dois, MDB e ARENA. Não teve opção, um
era para ser a favor do Governo, outro era para ser con·
tra o Goverrió. DOis Governos.
Com o tempo a ARENA foi se enfraquecendo, porque
na sua tese de não ter personalidade própria, não ter luz
própria, porque refletia a luz do plànalto, tinha apenas
que homologar as decisões do Planalto, o povo terminou
cansando, e aí entendeu que não adiantava votar na ARENA. O PMDB teve dois aspectos: Primeiro ele se firmou e foi crescendo, e foi aumentando, pelas suas idéias,
pelos seus pensamentos, pela sua consolidação como
partido. Segundo, também tinha dificuldade, porque era
um partido inviável, porque não podia chegar o poder,
não podia ser gOvernador, porque as eleições eram indiretas, não podia ser Presidente da República, porque as
eleiçÕes, se sabia que o General que saia deixava o seu
sucessor. Mas, esses P?rtidos estavam se consolidando.
O que fez o Governo? Antes de atingirem os 15 anos, extinguiu o MDB e a ARENA. Agora estão aí os novos
partidos, mas dentr_o de uma noya realidade, em que co·
légio eleitoral para lá, e problemas partidários para cá,
todo mundo aí já está afirmando a criação de novos partidos. Já está dentro do PDS um grupo. O Sr. Ademarde
Barros Filho, criando o Partido Democrático Liberal;
dentro do próprio PMDB, tem gente falando na criação
de novos partidos, dentro do PDT já falarri em nludanças de partido, com a criação de uma nova sigla. Então nós não tenlos condições de consolidar a vida partidária. E não tendo condição de consOlidar a vida partidária, é mais do que evidente, é mais do que óbvio, que
hoje o eleitor vota_em quem? Vota no candidato, não
vota no partido vota no candidato por quê?_ Porq).le se i~
dentifica com_o candidato. Esse eu sei, ê o fulano, eu conheço o passado dele, conheço a história dele, acredito
no futuro dele. Agora partido, eu não sei qUal é que vai
ser na próxima, eu não tenho a mínima idéia pela qual eu
vou concorrer na próxima.
Sou um candidato relª"tivameJ:!te moço, que venho de
quatro; cinCo eleições e concorri a primeira pefo PTB,
duas pelo M:DB, a outra pelo PMDB, eu não sei se vou
concorrer, e, se concorrer, não sei qual é o partido que
vai ter em 1986.
Então é essa falta de consolidação que se dá aos partidos políticos, que faz cOm Que haja isto que o Senhor dis~
se. Então, no momento em que hã isso, o que que há, os
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partidos políticos não têm solídez não t~m tradição, não
têm história, não têm raízes de um lado, e de outro lado
tem o Gov_erno com a sua realidade, com a sua mâquina_.
com a sua .força, com o seu poderio, ê qUe Tiós ad1.3inos
que o ínstituto do voto vin_culado_é um Qrgão com que_ se
busca aperf<iíçoar-os pãrtidos, ele deveria sef preCedido
com o prestigiamentb-dos partidos político'>.
O SR. EURICO. REZ_ENDJ:. - A respeito daquilo 1
que V. Ex~ qualiftca de ilegitimidade, _eu volto a responder a V. Ex~, não com o meu ponto de vista, mas com o
ponto de vista do ex-Senador Franco Montoro..._

O SR. PEDRO _SIMQN- V~,_1;~~ desculpe o ~eu
atrevimento, quer dizer, estou aqui abusando na minha
pequenez de um ho1]1em, mas eu estou querendo é aprender, aprender com V. Ex•
Repare, V. Ex• me pcrdôe, mas repare- que-logo que
veio a Revolução, a Revolução fez uma caiS? que eu considerei positiva. Não o ideal, mas positiVa. A Revolução
criou a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Um negócio
que era feito no grito, no berro, por aí, sem coisa nenhuma, o Caste[[o BrancQ_regufamentou a organização dos
partidos políticos. Muito b~m, est~beleceu isso -que hoje
existe, que são os percentuais.
o

Eu me lembro, eu era Presidente do_ PT_B, e em 1965,
foi l.lma-Iuta tremerida. Imagine o -senhor;- no Rio Grande do Sul, um Estado onde o PTB era forte, terra de Brizola, terra de João Goulart, terra de Getú!ío Vargas. O
PTB era muito forte e fcii muito dizimado, cassações, prisões, violência, arbítrio. Em cirna de tudo isso, não saímos a adaptar o PTB à nova lei -orgâriic3. dõs partidos.
Porque, antes da lei orgânica dos partidos, como é que
os partidos se formavam? Se formavam, o Senhor sabe
mui bem, nós sabe muito bem, íamos num determinado
município, às vezes nem íamos-ao município, chamava o
chefe do município para a capital. Ora, como é que vai
ser? Vocês vão fazer um-a reunião, fazer uma ata, vo.cê
vai ser o Presidente, você vai ser o vice, você vai ser o Secretário, você V<li ser isso, você vai ser aquilo, e estava
feito O partido" político. À Justiça Eleitoral nãO se linha
nem que dar satisfação. Era ato de mera organização interna.
Foi ~:om a Lei Orgâhicifdos---partidos Politicas que ó
Presidente da RepúbHca, obrigou essa filiação a ter um
número mínimo M municfpio para se fazer a convenção,
a convenção tinha que ter a fiscalização da Justiça Elei~
torai, tinha que ser registrada na Justiça Eleitoi:aJ_._ Deu
um sentido de organicidade fazendo com que, de _certa
forma, pelo menos tentando que os caciques políticos desaparecessem, e viessem, como disse bem V. Ex•, rio Seu
trabalho de baixo para cima a organização parnd-árta.
Pois, rrJJ!Jto bem, o Presiden!e criou a Lei Orgânica
dos Partidos Políticos. O PTB, PSD, UDN, PDC, todos
os partidos saír:am a correr feito inalucos para se organizarem. E se organizaram, teve alguns que morreram na
estrada, não cons_eguiram se organizar, porque não conseguiram atingir os índices mínimos. Quando os partidos
políticos estavam organizados, então repare que a filosofia da Revolução, não há que se dizer, a Revolução gera
fato politico, porque a Revolução gerou fato políticO"; elã
é fonte de poder. Ela, sendo fonte de poder, o Presid~nte
Castello Branco poderia assumir _o poder e seguir todos
os partidos, e não fez isso. Ao contrârio, votando o Congresso uma lei para que os partidos se adaptassem a essa
nova lei, e tivessem__ uma vida orgânicit orga"nizada.
Quando isso. se fez, veio o AI-2 e pôs por terra todo
aquele trabalho, o extinguiu todos os partidos políticos e
fez com que os novos partidos nascessem de cima para
baiXo. Tinha que ter o mfnimo de Deputados e Senadores,_ e depois tinha que ter um mfnimo de Deputados Estaduais, e de cima pãra baixo se organizassem os partidos políticos. Repare que se ele tivesse ficado fiel, apesar
do AI-2, apesar do arbítrio que veio no AI-2, mas deixas-
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se os partidos políticos, nessa altura estaríamos com
quê? Com partidos políticos, nascidos em 1947, 1957,
1967, 1977, partidos com cerca de trinta ednco anos de
eXistência. Já 'tinham história, jã tinha tradição, já tinbãm se ãfleffeiç"Oado;já tinha melhorado. Na minha
oPiilião, corri todo o respeito, nós perdemos trinta e·cin~
co anos na organização dos partidos políticos. E se não
e-ritende-rmos qu~e um País que tem democracia, é a democracia se exerce via partido político, porque nós não
podemos voltar para o regime de Platão e da Grécia, de
fazer democracia com o povo na praça pública. A representatividade, a escolha do Prefeito, a escolha do Verea~
dor, a escolha do Deputado, a escolha do Presidente da
República; a escolha do Senador, é feita via partido politico. Se não tivéssemos a essa altura trinta e cinco anos
de existência dos nossos partidos, eles já teriam tradição,
eles- jã teriam um nome, eles já teriam se aperfeiçoado,
porque mil erros eles já teriam cometido, mas em cometendo um erro e se aperfeiçoando, nós estaríamos hoje
pelo menos com uma instituição tradicional, que era a
dos partidos políticos clássicos.

tora] ilegítimo, segundo V. Ex•, que chegou a dizer que
todo o m-Undo sabia, que ia ser eleito um General para
Presidente da Repúblic_a. ~ bom que se diga também que
V. Ex•s e o seu Parti..do tiveram um general candidato a
Presidente da República, o general Euler Sentes Monteiro. E com isto, eu creio que V. Ex• estavam reconhecendo a legitífnidade do colégio eleitoraL Porque V. Ex~s
nunca fariam injustiça às suas próprias consciências,
nem colocariam um general em desc_o_nforto,
introduzindo~o num orgão espúrio, num órgão ilegítimo,
]:IOrque, o que é ilegítimo, é espúriO, é condenãvel. Enião, na teoria, V. Ex• prega a estabilidade, a consolidação partidária, mas na prática a teoria está sendo dife~
rente.

O SR. EURICO REZENDE- Agradeço a V. Ex•
_mas, quero dizer a respeito da alegada ilegitimidade do
Colégio Eleitoral~ que não apenas o meu ponto de vista,
mas eu me encontro numa companhia confiável, plenamente coilfiável, por V. EX\ -que é a do Seiüidor Franco
Montara. S. Ex~ alegou que o eleitorado, pelo conhecimento d~ qUe, na Tegíslatura, -hàvúia eleíção pára o~ Executivo, aí o processo seria legítimo e democrático. Estã
aqui no livro dele. Então, V. Ex~ verifica que há uma divel-gbiCía -profunda -entre v:-Ex~, o que é salutar.
O SR. PEDRO SIMON- Meu Partido é assim. Mas,
no m-eu-Partido, felizmente, não temos que fazer abaixo~
assinado em solidariedade a A ou a B ou a C. O Monto~
ro tem uma idéia, da qual eu divirjo.
O SR. EURICO REZENDE- Mas devo citar aqui,
SOOiêtuao:-·correligíonâi-ios de V. Ex• para não parecer
que a minha posição estã refletindo facciosismo. Estou
buscando a opinião de um dos Senadores mais atuantes
nesta Casa, de um dos homens públicos mais festejados
neste País, e um jurista consagrado também. S. Ex• é ju~
rista, tem vârios livros de Direito. E eu os t_enho, vários,
e acompanhados de cativantes dedicatórias. O Governador Franco Montara é um_ brilhante jurista. Então, -s.
Ex• entende que o processo é legítimo.
Mas, V. Ex• insiste em que se deva fortalecer a vida
dos partidos. Essa é uma opinião consensual, no momento em que, na medida em que o sistema é proporcionaL Porque eu sou pelo sistema distrital, eleição majoritária.
Mas, V. Ex• é contra a fidelidade partidária.
O SR. PEDRO SIMON - Senador, com dois turnos.
~importante, é quase decisiVo.
O SR. EURICO REZENDE- Como o. sistema fr_an. cês.A questão ê estudar bem. Não é o teffiã..~~ foi"talecimento do partido. Quem é pelo fortalecimento da vida
partidária, tem que colocar a sua homenagem neste-instituto que estabelece ,a fidelidade partidária. -:__ Mas o
PMDB, V. E1t• vai desculpar~me com todo o respeito,
não vem contribuindo para a consolidação partidária, ao
contrãrio, vem procurando, no aproveitamento estratégico de oportunidades, vulnerar a estrutura partidária.
Tivemos o caso da eleição do Deputado Nelson Marchezan para Presidente da Câmara. V. Ex~s foram buscar,
em um outro partido, o brilhante, e essa permanente ausência saudosa, que é o Deputado Djalma Marinho. O
nosso Partido escolheu o seu candidato para Presidente
da Cârriara, e o PMDB procurou estabelecer a divergência, e, por via de conseqUência, vutnerar a marcha para a
consolidação partidãria. Ainda a respeito de colégio elei-

O SR. PEDRO SIMON- Nobre Senador, 9- primeiro arg-umento de _V. Ex• parece~ me que, não vejo por
que, se possa deixar de reconhecer a existência den~ro do
Parlamento, de entendimentos variáveis e diferentes, que
•busquem soluções diferentes daquela da liderança parti-dária, principalmente se analisarmos que vivemos uma época de anormalidade. O que o MDB buscava na candi~
datura dissidente da antiga ARENA era o compromisso
que esse canditado, da antiga ARENA, tinha com a busca de valorização -e as prerrogativas do Congresso Nacional. Então havia um objetivo claro, enquanto o Deputado Nelson Marchezan representava _o statuquo, a
candidatura do ilustre representante do Rio Grande do
Norte representava um compromisso, apesar-de ele ser
um representante do Governp, de lutar pela devolução
das prerrogativas do Congresso Nacional. Então repare
que à margem de uma tradição, de que o partido majoritário tivesse o :Presid{<nte, num acordo oficial de partido
com partido, o que o MDB na época buscou foi uma
candidatura, que, nas circunstâncias dramáticas que estamos viVendo 1 buscasse o aperfeiçoamento da vida democrática e a normalização das nossas instituições. V.
Ex' falou apenas no General Euler, poderia ter falado
também ria cimdidatUra dQ Dr. Ulysses, duas vezes o
MD1fliin-ç6u a figura do anticandidato. E aí é que é im~
portante. A figura do anticandidato. Por quê? Porque
_achamos, e era importante isso; e nas duas oportunida~
des, a imprensa colocava nas manchetes dos jornais:_
"Vai-se- reunir o colégio eleitoral", "Vai-se esc-olher o
Pr-ei>iOente âa República", como se fosse um fato absolutamente nor"mal. E buscamos a figura do candidato do
MDB à Presidência da República para, através dessa
possibilidade, a única chance que tínhamos de ir às
praças públicas, de percorrer o Brasil, de fazer concentrações -pelas eleições di retas, e dizermos claramente que
aquele pJ--acesso não era leg_íti.mo, era de cartas marcadas, porque o candid~to do Governo iria ganhar, e que
buscávamos as eleições diretas, Então, o objetivo do
MDB, tanto na candidatura Ulysses Guimarães como na
de Euler Monteiro, foi com o objetivo de lutar pela campanha das eleições diretas, Foi esse_ o objetivo,_ dos dois
movimentos,- feitos pelo MDB. Não de consolidar llm
colégio, que, pelo contrãrio, toda pregação foi feita no
~ntido- de detillnciar o colégio eleitoral, de se dizer que
estamos aqui numa eleição que não é eleição; estamos
- numa campanha política que não é campanha política;
sou candidato a Presidente da República, mas não tenho
o direito de falar porque vocês não influem, porque não
há decisão alguma. Então, fOi uma fórmula que conseguimos buscar, na tentativa de se chegar lá, na orientação do eleitorado. Eomos ao mãximo. T~ntamos, inclusive, ju_nto..ao TribunaJ Superior Eleitoral, o direito
que devíamos ter, porque na época não existia a Lei Falcão, de se usar o rãdio e a televisão. Infelizmente o TSE
não nos deu permissão para o uso do rádio e da tel.evisão.
O SR. EURiCO REZENDE - Bem, com relação à
anticandidatura do Deputado Ulysses GuimarãeS, V.
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Ex• fez a colocação exata, nos seus devidos termos. Não
havia a menor pretensão de elegê-lo Presidente da República. Mas, perdão, com ·réJação ao General Euler
Monteiro, V. Ex•s tinham esperança de fazê--lo Presidente.

O SR. PEDRO SIMON- Uma esperança que nem
eu sabia. Estou sabendo agora dela. Pelo menos, teria vivido de sonhos por algum tempo. Sinceramente," eStou
sabendo agora que havia esperança.
O SR. EURICO REZENDE - V. Ex•s contavam
com a influência da farda, acasalada com possíveis segmentos de descontentamento dentro da ARENA. Houve
a disputa.
O SR. PEDRO SIMON ARENA favorável a ele.

E nãó houVe um voto da

O SR. EURICO REZENDE- Então V. Ex• não estâ
alheio, porque se lembra até desse detalhe. Mas, havia a
pretensão, muita confiança no resUltado Iavorâvel, -e por
influência, não só dos meios militares, como também pelos focos de descontentamento, que, jâ naquela época,
existiam no nosso -Partido.
Sr. Presidente, quero agradecer a intervenção do
nobre Senador Pedro Simon. b a primeíraque há
uma interlocução entre nós. Sempre o considerei um dos
Parlamentares mais brilhantes, e que veio, com a sua pa~
lavra, com a sua cordialidade e também com a sua con~
vic-ção, suplementar e complementar as fathas da minha
exposição.

vez

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Mais uniã
vez, em nome desta_Comissão, eu querõ agradecer ao Se~
nador Eurico Rezende. O Deputado Dante de Oliveira,
Senador Eurico Rezende, .que é o autor da prôPosiã de
emenda à ConstituiÇão, DePutãdo pelO PMDB de Mato
GrosSo, pede desculpas por não estar presente, ficou reti~
do em Goiânía, Ttão consegUiu um Vôó, m-as eSta Cômis~
são se sentiu muito honrada com a presença dOSCnador
EuriCo Rezende, como eu disse no início da abertura doS
nossos trabalhos: parlamentar brilhante, parlamentar
que sempre soube se conduzir na sua atividade parla~
mentar, e com profundo respeito, nos seus debates com
a Oposição.
Não preciso lamentar ao Senador Eurico R.ezende a
pouca presença de parlamentares, S. Ex• conhece bem a
vida do Congresso Nacional~ sabe das diversas Comissões que estão reunidas neste instante, mas estou conven~
cido de que S. Ex• trouxe à Comissão Mista que examina
essa proposta de emenda à Constituição, qUe trat.:fdas
eleições dii'etas para a Presidência da RepÓblica, Uffia va~
liosa. contribuição, e -só nos resta 'agradêcer, mais uma
vez, a sua presença e a presença dos nobres parlamentares que aqui estãO.
Estão encerrados os nossos trabalhos.

COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre as Propostas de Emenda à Constitulçilo n9s 5, ó e 8, de 1983, que "Dispõe sobre a eleição direta para Presidente e Vice-Presidente da
República; revoga o parágrafo único do art. 148 da
Constituiçio Federal e estabelece o sistema proporcional para a eleição da totalidade dos Membros da
Câmara dos Deputados e das Assembléias Legislativas".
6• Reunião, realizada em 16 de junho de 1983
Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta minu~
tos, na Sala da Comissão de Fin-anças, no Senado Fede~

ral, presentes os Senhores Senadores Itamar Franco, Pedro Simon e Deputados Dante de Oliveira, Flávio Bierrenbach, Domingos Leorielli, Ibsen Pinheiro e Bocayúva
Cunha, reúne-se a Comissão Mista do CongressÕ Nacional, incumbida de examinar e emitir Parecer·sobre as
Propostas de Emenda à Constituição nqs 5, 6 e- 8, de
1983, que ''Dispõe sobre a eleição direta para Presidente
e Vice-Presidente da República; revoga o parágrafo úni~
co do art. 148 da Constituição Federal e estabelece o sistema proporcional para a eteição da totalidade dos
Membros da Câmara dos Deputados e das Assembléias
Legislativas".
- Deixam de comparecer, por motivo justificadõ, os se-nhores Senãdores Josê Lins, Carlos Alberto, Claudionor
Roriz, Jorge Kalume, Raimundo Parente, Gabriel Her~
mes, Lourival Baptista, Affonso Camargo, José Fragelli
e Deputados Edison Lobão, Guida Moesh, Rondon Pa~
checo, Sarney Filho, Ernani Satyro e Francisco Amàral.
CoffipirCCein, ainda, os Senhores-Senadores Humberto Lucena, Alfredo Campos, Fábio Lucena, Roberto
Campos, AlvarO DiaS, Carlos Lyra e Deputados Jorge
Medauar, Ulyss-es Guimarães, Airton Soares, Freitas
Nobre, Pimenta da Veiga, Jacques D'Ornellas, Aldo A~
rantes, Artur Virgílio Neto, Cristina Tavares, Robúto
Rollemberg, Amadeu Geara, Sérgio Cruz, Djalma Fal~
cão, Valmor Giavarina, Israel Dias~NoVaes,- Márcio
Braga, Lélio de Souza, Tobias Alves e Jorge Uequed.
__ Havendo número regimeritat, são abertos os trabalhos
peta Senhor Presidente, Senador Itamar Franco, que so~
. Hcita, õõs termos regimentais, dispensa dá Ieiturã. da
Ata _da reunião anterior, que, logo após, é da9a como a~
prOvada:
-

a

_ Em seg~ida, o Senha_~ ,rresidente esclarece qu~ a presente sessão destin~~se à rc;:alizaçãq de palestra pelo Sénhor Senador TeQtônio Vilela, convidando~o para tomar
assento à Mesa.
Comunica, também, cjue atendendo à solicitação do
Senhor Líder do Partido Democrático_ Trabalhistas, Deputado Bocayúva Cunha, foi encaminhado à Presidência
-do Congresso Nacional ofício requerendÕ a prorrogação
por trinta dias do prazo concedido a este Orgão para ela~
boração do parecer, que se encerra dia dezessete de junho do corrente.

[)ur~te sua expl~n-ação, o Senhor senador Teo_tôni~.
Vi leia- defe~de _a tese de que as elc~_ições diretas são uma
co:rlquista do povo, enfatizando o fato de que um Presi~
dente da República escolhido por um corpo de menos de
setecentos eleitores não terri representativfdade.
No período das interpelações, usam da palavra os Se~
nhores Senador Pedro Simon e Deputado Domingos
Leonelli.
Antes de encerrar os trabalhos da Comissão, o Senhor
Presidente agradece a presença do Senhor Senador Teotônio Vilela, ressaltando que os ensinamentos por ele
deixados hão de perdurar para um melhor detalhamento
das propostas apresentadas a esta Comissão.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
irá à publicação; juntamente com o apanhamento taqui~
gráfico -àos debates.

Terça-feira 2 3043
ANEXO À ATA DA 6,_ REUNIÃO DA

COM!S~

SÃO MISTA DO CONGRESSO NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N•s 5. 6 E 8, DE 1983, QUE
"DISPOE SOBRE A ELEIÇÃO DIRETA PARA
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPOBL!CA; REVOGA O PARÁGRAFO ONICO
DO ART. 148 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
ESTABELECE O SISTEMA PROPORCIONAL
PARA A ELEIÇÃO DA TOTALIDADE DOS
MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E
DAS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS"', REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 1983. ÀS 17 HORAS E 30 MINUTOS, INTEGRA DO APANHAMENTO TAQU!GRÃFICO. COM PUBLICAÇÃO
DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENADOR ITAMAR FRANCO.
O SR~ PRESIDENTE (Itamar Franco)- Declaro abertos os nossos trabalhos.
Antes de passar a palavra ao Senador Teotônio Vilela,
teremos o prazer de ouvir o Presidente do PMDB, Depu~
tado Ulysses Guimarães.

OSR. BOCA YúVA"CUNHA- Sr. Presiderite, para
uma questão de ordem, com licença do ilustre Deputado
Ulyss~~ GuimarãeS. (Ass~timento da Presidência.)
Recebemos ho)e, Sr. Presidente, uma cópia do parecer
do Deputado Ernani Satyro, nosso companheiro, nosso
colega de Comissão, Relãtor desta ComisSão e o grande
ausente desta Comissão. Realmente, só vi o Deputado
Ernani Satyro, ã-Cjui, 'nesta Comissão, nO dfa- em ciue a
instalamos.
EstOu- SaberÍdo que se possibilita, que nos ameaçam
com uma interpretação regimental, absolutamente rlgi~
da, muito pouco clara, que faria com que amanhã fosse o
úttimo dia do prazO desta COmissão.
Como V. Ex~ sabe, Sr. Presidente, solicitei e V. Ex•sOU O Prírrieíro a reconhecer __: tomou as providências,
inclusive há um requeri~e_nto, qu~ foi já eritregue à Pre-_
sidência do ~nadá, no sentido de ped.ir a prorrogação
do prazo desta Comissão. Estâ em tramitação no Senado, e não sabem~~ ainda o_ resultado de nosso pedido.
Assim, Sr. Presidente, minha questão de ordem tem e~
xatamente a finalidade de antes do término desta -reu~
nião, depois da exposiçAo do nosso ilustre, deste patrio~
ta, deste hotpem que o País inteiro venera, admira, res~
peita - o Senador T~tônio Vilela, não deixemos este
P~enário sem uma so~uç_ão sobre este grave problema
pot'qU:e -não podemoS ficaf, iealmente, nas mãos de um
Relator que é extremamente omisso, quando se trata de
questões que são dÓs interesses desta Casa, do Parlamen~
to;-das prerrogativas do Legislativo.
Estou informado de que está nas mãos do Deputado
Ernani Satyro - e lamento S. Ex• não esteja presente,
como é do seu dever - para que ouvisse isto de frenie;
um projeto de lei de um Deputado do PMDB, que regula
o art. 45 da Constituição, um dispositivo fundamental,
aquele que permite ao Congresso, efetivamente, a fiscali~
zação do Executivo, até hoje não foi apreciado. O Depu~
tado Ernani Satyro está sentado em cima desse projeto,
engavetou esse projeto, e aqui se apresenta com uma ce~
leridade enorme para encerrar a discussão desta questão,
do voto direto para Presidente da República, realmente a·
conquista maior, a conquista mais profunda e a única
saída para a crise brasileira.
Sr. Presidente, a minha qu~tão de ordem, vou repeti~
la- não é bem uma questão de ordem, e sim urna solici~
tação à Presidência- é para que não encerremos ostra~
b_alhos d~sta Comissão, hoje, sem uma solução sobre o
prazo de seu funcionamento.
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O SR. PRESIDENTE {Itamar Franco)- Nobre lfder
Bocayúva Cunha, acabo de enviar ao Presidente do Congresso Nacional, Senador Nilo Coêlho, o seguinte Ofi-

cio:
(Leitura do OfíCio)
Senhor Presidente:
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista do
CongreSso_ Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n'~s
05, 06 e 08, de 1983, qu~. "Dispõe sobre a eleição- direta
para Presidente e Vice-Presid_ente da República; revoga o
parágrafo único do art. 148 da Constituição Federal e estabelece o sistema proporcional para a eleição da totalídade dos Membros da Câma_ra dos Deputados e das Assembléias LegislatíVas", venho, pelo presente, solicitar a
Vossa Excelência, nos termos regirrie_nt_ais, a prorrogaçãõ
por mais 30 (trinta) diaS' do prazo concedido a este Orgão para apresentação do parecer, que se encerra dia 17
de junho do corrente.
Outrossim, esclareço que, em virtude dC se trata_r de 03
(três) proposições em tramitação, este fato requer, por
parte desta Comissão, um estUdo irlai_s minuCiõso da matéria, bem como atend~:;r à solicitação do Senhor Deputado Bocayú.va Cunha, Líder do Partido Democrático Trabalhista, na Câmara dos Deputados.
Aproveito a _oportunidade para renovar a Vossa Excelência_os protestos de estima e consideração. -,;' Sena.dor
Itamar Franco.
Nobre Uder Bocayúva Cunha, estamos aguardando
neste instante o deferimento, ou não, do Presidente" do
Congresso Nacional. Cr~io que, até antes do têrmino da
palestra do Senador Teotônio Vilela, poderei apresentar
à CorriiSllã.O o _despacho de S. Ex•

O SR. VALMOR OlA VARINA- A questão que apresento, Sr. Presidente, refere-se à prc;;rrogação que V.
Ex• pede para mais 30 dias. Perce:bo qqe o tér,mino desse
prazo vai cair exatamente na época em que este Congresso estará em recesso_- 17 de julho. Assim, ficaríamo~ na
.
mesma situação.
Este, o meu alerta.
O SR. PRESIDENTE (It~_mar Franco)- Nobre Deputado Valmor Giã.vãi'1n-á,Y. Ex• sabe,_tão bem quanto
eu, que as matérias, quando caem no reCesso do Congresso Nacional, seu término, a valida'de delas passa
para o exercíCiO efetTV-õda ação do Congresso Nacional.
Evidentemente não precísarramos-eStar aqui no-dia 17 de
julho. (Pausa.)
Com a palavra o Presidente Ulysses Guimarães.

O SR. ULYSSES GUIMARÃES- Pelo PMDB, Sr.
Presidente, mais uma vez cumprimento V. Ex• e_esta Comissão, e, quando dígo esta Comissão, àqueles que inte-.
gram a Oposição nesta ComiSsão no sentido de possibilitar que, em matéria desta relevância- e sei que foi UIIla
idéiil original de V. Ex•- personalidades de responsabilidade na vida pública desta Nação aqui viessem para debater, examinar este assunto, esta matéria de vital importância para a solução da crise brasile_ira, que exige soluções de profundidade, qual seja, a eleição direta.
Desejo dizer a V. Ex• e à Casa, embora fpsse dispensável, que interpreto o sentimento - que sei unânime .:....
do PMDB, daqueles que realmente lutam pela emancipação da sociedade do_ julgo da arbítrio, através do reingresso do País no regime democrático. Sei que interpreto
esse desejo, no sentido de que fosse o nosso int~rprete
neste depoimento o Senador Teotônio Vilela.
Bastariam os seus títulos, a sua atuação como senador
nesta Casa. No entanto, há uma circunstância espeCífiCa
para esta indicação, e que ficou muito presente para a
minha decisão. S que sempre, mais ainda agora, nas circunstâncias dramáticas da dificuldade da sua sa6de, que

pertence ao País, que o preocupa, a atuação do Senador
Teotônio Vilela constitui um documento impressionante
e fundamental do que é a ação direta, do que é o contato
direto, do que é, Sr. Presidente, não nos opormos, deputados, parlamentares, governantes, principalmente a esse
arbítrio que af está, os tecnocratas, como aqueles quejulgam que têm as fórmulas, as receitas para o bem-estar
~esta Nação.
·O docUmento elaborado por Teotónio Vilela, Plano de
Emergência, que o Partido aprovou, está em debates.
Depois de uma peregrinação, o Senador Teotônío Vilela
foi ouvir, foi auscultar, foi sentir, em todos os estratos da
sociedade brasileira, notadamente, os despossuídos, os
favelados, foi recolher o material, a matéria-prima, para
elaboração posterior do seu projeto. Ouviu muito, e ouviu diretameÍlte.
Creio que posso dizer, Senador Teotônio Vilela, que
até algUmas idéias suas, e de assessores, que sei que os
têm, muitas idéias foram recicladas, foram mudadas ao
contacto direto daquilo que realmente conStituem: as demandas so.dais, políticas e económicas da sociedade brasileira.
Eis a s-ubstância polítiCa da eleição direta.
Sabemos que os partidos, sabemos que os candidatoS
aos postos executivos, como seria o de Presidente da R~;~
pública, sabemos nós mesmos, que somos parlamentares
que idéias, que temas que tínhamos até na patrióticã. intenção de julgar fossem para a solução dos problemas da
sociedade, da massa dos trabalhadores, freqUentemente
neles fazemos -modificações profundas, depois que saimos dos gabinetes, das nossas meditações,_dos nossos estudoS, ouvindo o elenco das necessidades_ que nos são
postas, que nos são oferecidas e que são exigidas para a
solução do- aparelho político da nacionalidade.
O Congresso principalmente, e o Executivo, ein todos
os nrveis, inclusive a Presidência da República.
Por isto que pedi para que estivesse aqui, para prestar
esse dePoimento, Teotônio Vilela, porque a sua palavra,
o que está dizendo à Nação, o que está emoCionando este
País, o seU- PrÕjeto Emergência constitui, repito~ O testemunho do que é a ação direta, do que é à possi~ilidade
da consulta imediata, sem intermediações, do corpO so-"
cial da sociedade brasileira, principalmente daqueles que
precisam da política para resolver problemas vitais, até
para sua sobrevivência.
Sr. Presidente, cumprimento V. Ex• por nos ter dado
esta oportunidade de ouvir Teotônio Vilela e outras personalidades importantes da vida pública brasHe:ira. Em
nome do nosso Partido, agradeço, mais uma vez em
nome do nosso Partido a Teotónio Vilela. E o faço porque, nesta campanha que ainda vimos, ontem, em Goiânia, que devia realizar-se num recfnto fechado, na Universidade, ianhou· a iUã,lâ estava O povo; lá esta-vam as
Cl0i-t8.s-de-casa, -lá estavam oS ·estUdãntes: Fii,ndarnentalmente, embora tenha sido motivo da presença de Lideranças, inclusive a anunciada de V. Ex•, aconselhado até
por nós, que lá pôde ir, devido à dificuldades para ir e
voltar de Goiânia de automóvel, acima de tudo o que le~
vou aquela gente à praça pública- acredito, pois tenho
certa experiência - foi a eleição direta, foi cada cidadão
que estava ali, dos mais humildes, sentindo que, através
da eleição direta, pode postular, pressionar, aluar para a
solução dos problemas dramáticos que cada um carrega
na sua coilsciêricia, nas suas vigOías, até na sobrevivência
da sua própria família. Tanto foi ·sr. Presidente, meu
caro Senador Teotónio Vilela e Companheiros destaComissão, tanto foi Que a crítica candente que se fazia a este
modelo espúrio, perverso, cruel que aí está, obtinha
__aplausos, aplausos unânimes, entusiásticos, quando se
pronunciava esta palavra mágica, esta palavra-chave,
esta senha, este símbolo- eleição direta para Presidente
da República. Em todas as campanhas - sabemos existem palavras que têm o valor de símbolo, de, uma
idéia-força, pelo seu poder de síntese. Os oradores senti-
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ram isto,tan.to que versaram, principalmente, este tema,
oc:ision"aitdo a explosão de aplausos por parte de todos,
quando estas palavras eram pronunciadas: eleição direta
para Presidente da República.
Portanto Senador Teotônio Vilela, vamos ouvi-lo
como um mestre, como um exemplo, o exemplo da sua
campanha, que deve _ser repetida em plano nacional, em
uma campanha que será vitoriosa, para que o povo retome, para que seja verdadeira esta expressão que ê mais
uma men~ira na Carta C_onstitucional que está ai- aso~
berania- popular, a ·soberania do povo - para que o
povo realmente, Senador Teotónio Vilela, reconquiste
esta soberania no campo político, no campo econômico
e no campo social. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- f: com alegria muita honra que, neste instante, passamos a palavra ao Sr. Senador Teotónio Vilela. S. Ex• fará uma parte expositiva e, em seguida, iniciaremos o diálogo, com o
debate.
Com a palavra S. Ex• o Sr. Senador Teotônio Vilela.

e

O SR. TEOTONIO VILELA - Sr. Presidente, Srs.
MembrOS deSta Coiriissão, Deputados, senadores, minhas Sr•s e meus Srs.:
Vou faze_r uma pequena exposição por escrito sobre a
eleição direta e a eleição indireta.
Outro dia eu encontrava um velho companheiro, aqui.,
no corredor do Senado, e me espantei com a sua displicência a respeito da histOria das eleições diretas e indiretas no Brasil. A cada dia fico mi:lis pasmado. Como ê que
decidimos as grandes coisas no Brasil sem conhecer o
Brasil?! Como ê que se decide sobre a América sem conhecer a Amêrica1! A cada dia somos mais desconhecidos de nós mesmós, de nossa História, de nossas tradições, de nossas instituições.
Permito-me, portanto, Sr. Presidente, fazer um pequeno relato, que ficará 'por aqui, mas que dá condições a
que cada_ um de nós lute pela causa. A causa não é uma
invenção hoje. Eleição direta não foi in:v_entada pelo
PMDB, nãO foi inventru:ia pelo PDT, oli pelo PT, ou
pelo PTB, ou pelo PDS. Eleição indireta também não foi
inventada agora.
Vamos passar uma vista d'olhos rápida sobre o assunt9.

Permitam-me, caros Senadores e Deputados, perder
um pouco de_ tempo a respeito da História, porque considero a História a linha-mestra da vida de um povo.
-Todos já sabemos, e as pesquisas que foram realizadas
já demonstraram claramente, o desej_o,_a pretensão de o
povo brasileiro de yotar em eleição direta. Da mesma
maneira que já vota hoje para prefeito, já vota para governador, quer votar para Presidente da República. Não
há mais o· que-conSultar. Estamos apenas criando um
ambiente propfcio para que se possa fazer a modificação
constitucional e indispensável.
As eleições diretas não rePresentam apenas um princípio de legitimidade e de legalidade do regime político
brasileiro. Não exprimem somente uma conquista da or~
dem jurídica brasileira nem só um traço marcante de
nosso património político, incorporado, por tradição, à
Vida institucional brã.Sileira. Muito mais do que isto, o
vufrágio universal e o voto direto são conquistas da
Nação, obtidas pela luta--e pela pregação da representação política. Por favor, atentem - da representação
política. As eleições diretas, repito, não são uma dádiva
do poder- são uma c·onquista do povo, por seus representantes, no Parlamento do Império e nos Congresssos
republicanos.
Permitam-me lembrar inicialmente a eleição direta
para_o Legislativo, conquistada em 1881, pela Lei Saraiva, a que precedeu um longo e fundamentado debate de
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cunho jurídico, em fac_e_ do que dispunha o art. 20 da
Constituição de 25 de março de 1824:
"As nomeações dos deputados, senadores para a
Assembléia Geral e dos membros dos Conselhos
Gerais das Provínciâs, serão feitas por eleiçõeSTOCH-

retas, elegendo a massa dos cidadãos ativos em as-

dad~ de Presidente do Conselho, no Gabinete de 28 de
março de 1880, fez aprovar o Decreto Legislativo n9
3.039;- de-9 de janeiro de 1881. No diS-curso de apresentação do seu MinistériO, perante a Câmara, ele justificou
sua posição em favor da reforma mediante lei ordinária
-que terminou prevalecendo- em face das resistências
_conservadoras do Senado. E o fez nos seguintes terrrios:

sembléias paroquiais os eleitores de Províncias, e_ es-

tes os representantes da Nação e da PrOVíndâ''
Sabem V. Ex•s que, em face deste dispOsifivO;-deSta
disposição expressa, postergou-se por mUito_ tel!IPO a
adoção de eleições diretas no País. Os pruridos legalistas
e o formalismo jurídiCo -qu-e-carãCteriiam a-v-i~a ~ol~tlC~
do ImpériO inibiam a reforma, que o espírito ·con~e~~~
dor do Senado só admitiaque fosse feita mcdiante-refor~
ma constitucioilal. Foram os liberais do Império que, em
duas etapas, conseguiram materializar a velha asPiração.
A primeira tentativa cou_be a um dos mais ilustres ala~
goanos, glória da vida pública brasileira, o Visconde de
Sinimbu, que, na qualidade de Presidente do Conselh?,
no Gabinete Liberal de 5 de janeiro âe 1878, inscreVeU a
me_dida em seu programa, mediante os desejos_ do Senado,isto é, através da reforma constítucional. ~~ifustr:iltivo
o que ele disse na sess.ão da Câmara em que apresentou
seu programa político:

"Sua Majestade, tendo reconhecido a oportunidade se fazer a reforma eleitoral direta, informado
da opinião do País, que não vê hoje nisto uma questão de partido, mas de interesse geral, e depois de
ouvidos os presidentes do Senado e da Câmara dos
Deputados, entendem e, no meu parecer, mui logicamente, que devia caber a realização desta reforriia
ao parfido que primeiro a reclamou, e sempre a sustentou como ponto principal de seu programa."
E logo adiante:

"Creio não haver neste País quem desconheça
que, nas circustânciaS atuais, com as provas repetidas que temos tido, as nossas inStituições não podem marchar com segurança para ~um futuro tranqiiilizador se não conseguirmoS efe_tuar a reforma
eleitoral pelo sistema de eleição direta."
Continua:
"PoderíamOs segUir um dos dois caminhos para
realizar a eleição di reta, por meici de uffiã lei ordinária, ou mediante refOrma CõnstituCio-rial." --Prossegue:
"Entendi, pois, que tratando-se de uma medida
de maior importânCia, que interessa tão de perto ao
futuro das nossas instituições de umà reforma destinada a garantir o exercício dos direitos políticOs de
todos os cidadãos e asSim firmar a verdadeira base
do sistema representativo, devia ressaltar tod_o_s os
escrúpulos e sujeitar à consciência_dos que podem
concorrer conosco para a sua realização, e foi precisamente o que aconselhei à Coroa."
Sr. Presidente, são conhecidas -as circunstâncias que
não permitiram a s·inimbu, àquela época, a materialização desta aspiração liberal. O próprio temor do Imperador pela reforma da Constituição, que poderia ser feita
inclusive para mudar o regime político, inspirou af~mo
sa sugestão de José BonifáciO, o Moço, da ..constitUinte
instituída", tal como se fizera com o Ato Adíciorial de
1834.

Se o Imperador naquela época tinha medo, eu imagino
hoje.
A glória da medida coube a outro Estadista, o Senador e Conselheiro José ~tôniô Saraiva, que, n8 quali-

"De fato, ao chegar a esta Corte, fui iffiidiata-- ___ _mente.a São-Cristóvão, e apres-entei a Sua Majesta- ~-~de as bases. da reforma, Sua Majestade confirmQu o
_ que dissera, isto é, que eu tinha toda a liberdade
para oferecer à consideração das Cârii.aras a -reforma pelo IT!Odo que me parecess_e preferível."

E, referindo-se às bases que ele próprio, expostas ·antes
,em _carta a<? Ma_rquês- de Pani.na~Uá, ~sclare_ceu como
Pensava superar a resistência conservadora do ·senado:
..... a poHtica de reforma constitucional do Gabi-nete passadO (de Sinirilbu) me tinha parecido prudentes e sem meios de remover os embaraços que
talvez fossem criados pelos escrúpulos constitucionais do senãdo. Mas, tendo sido rejeitado o projeto
de reforma: constitucional, nós os li6efais não devía_mos mostrar mais escrúpulos do que os nossos adversários.·~ _
Sr. Presidente, para justificar, corilo Sinimbli, ã precedência da reforma eleitoral que instituiria a eleição dire- ta, o grande parlamentar baiano fcii, -corilo sempre, ix:PHcito e direto:
"O Partido Liberal inscreveu em seu programa
muitas reformas. Os Ministérios-não têm e não podem ter programas largos. Eles devem escoi_her__ das
reformas de seu Partido a mais urgente e envidir esforços para a realizar. A reforma eleitoral nos parece a mais urgente e será a que ofereceremos-à consi-deração da Câmara nesta sessão extraordináría."
Citei, Sr. Presidente, longos trechos dos dois _estadis-tas, para mostrar apenas que, (;fi 1878, o grande Sinim~
_bu já considerava a eleição direta como interessando
_"tão de.perto ao futuro das nossas instituições" e a julgava "destinada a garantir o exercício dos direitos políticos
=de todos os cidadãos e assim firmar a verdadeira base do
-si:itema represetltativo", enquanto Saraiva a reputava "a
mais urgente" das reformas_.
Vemos, portanto, que temos mais de cem anos de tradição em eleições diretas para o Legislativo - mais- de
cem anos. Na história política do País, há apenas dua~
exceções a· esta regi-a -do siStema rePresentativo dO Brasil,
que julgo dispensável comentar: a da representação clas_sista,_da ç;on~tit_~l_çã~-de_T9}_4, e_ a dos- sena~ores indi!_etos de-t978,
decorrência do "pacote de abril". editado pelo Governo Geisel. Não creio, Srs. -Senàdores que
tenhamos do que nos arrepender desse passo fundamental no aprimoramen~o --~o_ processo político em nosso
País.
-

-em

---A eleição direta para a Presidência da RepúÔiica é igualmente fruto de conquista da representação polítiCa.
Sabem V. Ex's que em todos os projetas de Constituição
elaborados em 1890, de que resultou a Carta republicana
de 24 de fevereiro de 91, constavam diferentes métodos
de eleição indireta para a chefia do Governo. Foi uma emenda dos Constituintes que c-onsagrou o sistema acolhido pela Constituição e -incorporadõ à tradição política
brasileira. E o maior dos comentadores da nossa primeira Carta republicana, João Barbalho, que, por sinal, integrou, como constituinte, a Assembléia de 1890, tem pa~
lavras candentes para justificar a solução finalmente adotada:
"Atribuir ao Congresso Nacional a eieição do
Presidente da--RepúbliCa é cai;.-- noS defeitos da e-
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leição indireta, que se baseia na incapacidade do votante primário, isto é, da maioria-da NãÇãc;t;-é tirar
de fato a esta a escoihã do funcionário a eleger e
cOmetê-la a urri -mUrHrtliiado número de eleitoTCS,
facilitalldo a-ssírit a influência de meios corrupto"res e
compressivos. Ê, além disSo, depravar
constituição da~ câmaras legislativas, dando lugar a que
passe~ a ser eleitas p_rincipalmente em vista da eleição presidencial e com o propósito da escolha de
tal ou qual candidato, subordinando-se a isto todas
as demais considerações e _os mais importantes interesses nacionais.
-- ( ... )-E, em·~·i·sta disto, que. outro melhor_expediente haveria a adotar-se senão o sufrâgiodireto apesar
_:___~-dos inconvenientes que o possam inquinar?
Ê a consagração a mais positiva do princípio de. ____ mocrático; é o sistema mais natural numa Repúbli~
ca; é o mais simples, não complicado nem artificioso; faz interessar no ato eleitoral a Nação inteíra,
chamando às urnas todos os cidadãos ativos; deSperta e eleva o sentimento cívic_o do povo e
dignifica.:o, Cometendo-Hie a grandiosa tarefa de nomear ele mesmo o Chefe da Nação."

a

Vê-se, Sr. Presidente que os argumentos que fundamentaram a adoção do sufrágio universal direto para a
eleição presidencial continuam consistentes, e os inconvenientes apontados para a eleição indireta ainda permanecem, sem que haja necessidade de acrescentar-se_qualquer outro.
Entre 1889 e 1964, quando o movimento militar derrogou a ordem jurídica, isto é, nos primeiros 75 anos da
República, tivemos apenas duas 'eleições indiretas para a
Presidência da República: a de Deodoro, em 1891, e a de
Getúlio Vargas, em 1934, porque as outras eleições, estas
que vimos assistindo, 1_1estes 18 últimos anos, não são eleições indiretas, de forma alguma. São eleiçõeS determinadas pelo Conselho de Segurança Nacional. Para isto é
que se-irihoduzill mi Constituição o út. 89, qu-6 lã êstâ. E
convém observar- os reSultados dessas eleições indiretas aí eStãO: no pi'imeiro caso; a crise institucional, o fechamento do Congresso, a renúncia do Presidente e a
guerra civil; no segundo caso,-os resultados não foram
menos nefastos: as intento nas militares e ciVis, o Estado
Novo e a ditadura! Estâ aí a História para nos mostra~.
Não bastassem todos estes argumentos de ordem histórica, teríamos as razões políticas e de cunho jui'ídico
que mostram o acerto da solução brasileira. SC OSistema
é representativo, e a r-epi-f:sentativ!dacie dÕ cOI'J'O Político
se baseia no sufrágiO diÍ'eto, por que excluir do "principio
geral a mais alta magistratura política da Nação? Querepresentatividade tem um Presidente escolhido por um
corpo de menos de 70ú eleitores, que nem sequer exprime
a realidade do eleitOrado brasileiro?
O prinCípio di-legitirriidade históriCa na Repúblial se
assenta exatamente na eleição popular. Tanto é procedente esta razão que nós separamos os Presidentes oriundos_ da vontade popular daqueles que originaram o seu
põder e a sua legitimidade da ordem jurídica excepcionaL Nada mais eloq-aente da impropriedade do sistema
em vigor do que o espetâculo que vive o Pais: o Presidente da República, no afã de assegurar a escolha de seu sucessor. transformou-se em chefe de uma facção partidária. O espírito conservador no Brasil, poderoso freio
às aspirações d"emocráticas, pode impedir, pode postergar, pode atrasar a ev~}-~ção de nosso_ processo politico.
Mãs não pode, sCguramente, impedir que mais cedo ou
mais tarde, como já ocorreu em 1881 e em 1891, as aspirações democráticas terminem materia!_izando essa velha
conquista.
Meus caros companheiros, fiz esta pequena exposição
)listórica para chegarmos aos dias de hoje, dias que nos
alarmam, e nos alarmam, porque trata-se da eleição indireta, sem saber, na, verdade, o que é eleição índireta ou o
que é eleição direta. A prova está na quantodade de can-
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didatos presidenciáveis que aí esfá. Cada- dia surge um,
cada dia surge mais um. Isto é qualquer coisa de espantoso, é qualquer coisa que nos choca verificar que homens respeitáveis estão aí expoStos aos olhares desconfiados do povo,- pois na alma do povo está a história de
um País, na alma do povo está a história das nossas insti-

tuições, na alma do povo está a sabedoria popular, na
alma do povo está a irisp!rãção do futuro, e o povo já
provou, em mais de uma oportunidade, em mais de um
instante, a sua capacidade de superar as crises políticas.
Hoje o povo quer a eleição di~ta. Tolerou este a situação atê agora, por razões que aqui não vêm mais ao
.caso discutir~ Agorã quer a eleição direta. Todas as crises
de todos os setores confluíram para um UtiTco vele, o vale
da desgraça, verificado a impOssibilidade de o Governo
deter esta crise; verifiCando a impossibilidade de o governo tomar qualquer posição em favor dos interesses da
coletividade, o povo agora quer escolher o seu Presidente, o Presidente que serã escolhido para resolver a crise
naciOnal, Presidente escolhido pelo povo, com unção do
povo, com a responsabilidade do povo, com a vigilância
do povo.

--que aquilO ou aquiloutro p-ode ser melhor se for aSsiin.
Não, não é~
Por mais precáriã.s que sejam as nOssas instituições,
devemos respeitá-las_. E a melhor forma de respeitá-las ê
dar-lhes novas normas, as normas ditadas pela contempOrã.O.eidade.
Dá idéia de que o Brasil não andou. O Brasil é hoje um
País arcaico. E empresário, é isto, ê aquilo, ê aquiloutro,
vêm conversar coisas que poderiam acontecer, evidentemente dentro-ae certo e determinado arranjo há 30 anos,
. mas hoje, num regime de anOrmalidade, .cuja única garantia de que dispomos é da união entre nós, -o único direito que temos é a união, a união entre aqueles que vêm
lutando contra esta anormalidade há tantos anos. Por
que vou destruir isto? O povo nãO entende isto? Entende.
Entende, trariQüilame-nte- ·que -entende.
A crise brasileira ê uma _crise profunda, cruel. Dá-nOs
até amargor na garganta ter que falar sobre esta crise,
porque, afinal de contas, os responsáveis por ela aí estão
transitandQ todo dia pela televisão, pelos jornais, livremente, fazendo críticas.
O SR."

Eleição direta hoje, além das razões históricas, das razões juiídicas, das razões legítimas, é hoje uma Iinposiçãõ do povo brasileiro. E a única alternativa que o
povo brasileiro encontra para resolver os seus problemas. ESColher, afinal de contas, o seu Presidente. Se ele
vai rracassar ou não, essa é uma outra história.
Eu que-ando todo dia por este País, que cada semana
estou num Estado diferente, ouvindo e sentindo o sentimento nacional, sei qUe o povo está determin-ado a fazer _
eleição direta. Como unta- solUção, inclusive, para o a1
tual caso brasileiro.
Por que não se quer a eleição direta? Alguém já deu alguma declaração clara, concreta, concisa, convincente?
Ninguém até hoje a deu. l'finguém, O pfoblema da eleição indireta é um problema militar- vamos agora abordar a outra face da questão, se quisermos resOlvê-la.
O problema da eleição indireta é um problema militar.
Quem eleg_eu todos os Presidentes, de 1968 até agora, foi
o Conselho de Segurança Nacional, As tais assembléias
de eleitores simplesmente referendavam aquele que já estaYa escolhido há tempo. Ainda agora é o próprio Presidente da República que não nega a tradição e só quer na
convençã_o um._ E uma disputa. A disputa de um com
um. Só quer um. Quem diz é-Sua Excelência, e na verdade é Sua Excelência quem fala pelo Conselho de Segurança-Nacional:, ..eu não quero mais de um, só quero
um". Ê um com um._Otirno. E a istO-vamos chanlãr_çle
indireta? Não.
O problema da eleição para a Presidência da República agora tem mais outro aspeCtO a- ser considerado. Os
governadores foram -eleitos pela eleição direta. São governantes legitimãineilfC: eriipOssãdos nos seus cargos e
que estão governando segundo o consentimento popular. O prefeito foi eleito pelo povo; a Câmã.ra de Vereadores eleita pelo povo; a Assembléia Legislativa eleita
pelo povo; o CongreSso Nacional- a Câmara Federal e
o Senado Federal - eleito pelo povo. O Presidente da
Reública eleito pelo- CBnselho de Segurapça Nacional.
Mas o que estamos querendo agora? Então, macular todas essas c-onquistas que foram obtidas lentamente ao
longo de tantos anos, à custa de tantas vidas, de tanta
tortura, de tanta perseguição, de tanta maldade., de tanto
sofrimentO?! Calarmo-nos, porque era sempre assi~?!
Não! O pOvo não aceita istO de maneira alguma. Não vamos camuflar a situação dizendo que há necessidade de
um entendimento. Sou contra__qU:ã.lquer tipo de entendimento que venha avacalhar a história polftica e as iil.stituições do meu País. (Palmas.)
Aqui está a História,- aqu1 estã a nossa tradição. aqui
está a nossa ética, aqui estli a JiOSsã vergonha, aqui estão
os nossos compromissos. Não se abandona, não se rasga
tudo isto.à-toa. por uma reflexão repentina a respeito de

_-Como -se TI.ão tivessem nada com isto.

O SR.. TEQTONIO VILELA -:-_ Inclusive, outro dia
ouvi - ê- um desplante, é um escárnio -um homem de
Estado dizer: ninguém queria chegar a esta inflação, ninguém queria ir para o fundo, ninguém queria ir para ali,
ninguém queria para acolá. Digo: oh, idiota, você queria
ir para onde. se você próprio escolheu e ditou os caminhos?
Não, não ê possível mais tolerar esse tipo de conversa
que;_ vem s~ndo mantida pelos homens que se dizem responsáveis pelos destinos do Brasil. São três, Ernani Galvêas, Carlos Langoni e Delfim Netto, que o resto não existe.

O SR.

-

Triângulo maldito.

O SR. TEOTONIO VILELA- Triângulo, ou trinca,
ou que diabo seja. S~i que o resto do Ministério não existe. Não existe de maneira alguma. Existem essas três figuras, cada dia criando mais problemas para a vida brasileira. Oiltein ril."esmõ V. Ex•s assistiram ao escândalo
'"dos escândalos. A reunião do Fundo Monetário Internacional foi primeira página de todos os jornais-do Brasil.
A fotografia grava bem as bochechas volumosas e impatri6ticas do Sr. Delfim Netto. Mesmo de co_sta, ele é
como certos animais - é inconfundível. Reunião do
Fundo Monetário Internacional para decidir sobre o
" quê? Para decidir sobre o destino do Brasil, para decidir
Sobre a desgraça do Brasil.
Mel,!s_caros comp~nheiros, não é po~_sível U?la ~isa
dessas. Aquela ~eunião devi; ter sido realizada Rum-ambiente fechado, no Ministério da Fãzenda ou no Ministério do Planejamento. Era preciso que o Brasil tiyesse
certo decoro para tratar daqueles assuntos que ali foram
tratados, uma vez que somos relapsos, não cumprimos o
primeiro documento que assinamos para o Fundo Monetário Internacional. Não discuto o' mêritõ de _en_trar ou
não no Fundo. Digo é não cumprir aquilo que assinou.
M_as, não! Todos os jornais publicaram, primeira página.~_No mundo inteiro, aquilo _ê uma desmor:dização
para _o_Brasil. Uma Comissão Internacional tratando das
nossas finanças, das nossas ec_onomias, do nosso -destino,
da_no.ssa soberania. Até quand_o é_ que vamos suportar
tudo isto, meus caros Deputados _e Senadores? Atê quando _este Congresso vai ter que ficar simplesmente olhando ou debruçado najanela.veiJ.d9 a,J,aq._da passar? Não!
Chegou a hora de qma reação profunda. Lavrei o meu
protesto e foi a minha últirnã palavra da tribuna do Senado. No meu último dia na tribuna do Senado,lavrei o
meu protesto contra a presença do Sr. Ronald Reagan
no nosso País, e a partir daquela data que toda uma nova
política foi instituída para o Brasil, ou melhor, foi a par-
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tir dali que o Brasil caiu definitivamente nas mãos dos americanos, V. Ex•s se recordam daquela passagem que
foi explorada pelos jornais, quando o Sr. Reagan procurou homenagear o Brasil e saldou os bolivianos. Aquilo é
altamente característico. _Qualquer estudioso poderá encontrar a razão de ser daquele alheamento, daquele distanciamento. Ele não veio para aqui convidado, não sabia em que País estava. Ele veio a determinado local da
América do Sul para tratar de negócios das multinacio_n-aiS dos_ grandes conglomerados que ele representa. Não
veio como P.l."esidente dos Estados Unidos da América
do Norte. Veio como cor:nandante da trilateral. Aqui se
instalou, aqui ditou normas, inclusive cometeu aquela
coisa terrível, declai'oU à opinião pública que tinha emprestado ao Figueiredo I bilhão e 200 milhões de dólares, como se fosse um empréstimo dentro de um cassino,
dentro de _uma co_i_sa_ qualquer, que em setembro - ele
esteve aqui no fim do ano -que em setembro tinha ~m
prestado. Com isso ele definiu o seguinte: Venho agora
aqui impô r condições para que o Brasil entre no Fundo
Monetário Internacional, a fim de que eu possa receber o
dinheJro que eu emprestei ao Figueiredo.
Só quem tião quer olhar ~s coisas é qUe não enxerga
esta realidade. Nossa divida externa, de 100 bilhões, é
hoje um problema grav(ssimo.
Queremos eleição direta para a Presidência da República. Além de todas as razões que já aleguei que um
Presidente, representando legitimamente a opinião
pública brasileir_a, o povo brasileiro, nos possa ajudar na
solução dos nossos grandes problemas.
A dívida externa brasileira não pode ser resolvida com
cochavas, podem ficar certos. Estão iludidos, estão de
boa fé aqueles que admitem que, conversando com. "A",
com."B", com. "C", com Joaquim, com Manoel, essa
conversa resultará numa solução agrádavel para o Brasil. Não há conversa. Há necessidade da imposição de
uma medida política, como é o caso da medida que proponho no meu Projeto - a moratória. Ou rompemos
com a nossa dependência internacional ou não será esfregando as nossa barrigas uns nos outros que vamos solucionar o problema brasileiro. Lã no Nordeste estão 10
milhões de flagelados, famintos, desempregados, caindo
pelas beiras das estradas. Só na capital de São Paulo está
com 850 mil de desempregados. Não you aqui desfilar
estatística, porque cada um sabe a situação do seu Estado.
A depreciação do dinheiro cada dia mais fantástica. Jâ
se -arrie3ça com a nova ffiaxldesvalorização do dólar, e
vai ter que vrr. E Vamos estourar onde? Onde é que o
Brasil vai encontrar amparo para sobreviver como
nação?
Srs. Senadores e Srs. Deputados, não vou fazer aqui
nenhuma exposição sobre o Projeto que apresentei ao
meu Partido. Não é o caso, não é a hora, nem para isto
fui convocado.
Apenlis digo a V. Ex•s que, com a minha experiência
de político, de mais de 30 anos de luta política, de conhecíinento -direto da !!ituação brasileira, de debate em tanM
tas frentes, desde a estudantil, a operária, a religiosa, a
Intelectual, até a polítiCa; passando por esta longa experiência, lendo a no-ssa história, refletindo sobre a nossa
História, procurando tirar proveito dos grandes episódios da nossa vida política cheguei à conclusão de que
hoje precisamos levantar argumentos concretos para o
povo, e, com esses argumentos concretos, com essas propostas concretas, estabelecermos uma marcha para o futuro.
Não e~tou propondo nenhuma violência. A minha
Violência é a viÕlência do verbo, é a violêricia da palavra,
é a violência da denúncia, ê a violência da descoberta da
realidade encoberta ao povo. Esta, a minha violência.
Temos que concretizar uma proposta perante a opinião pública brasileira, ~m que se inclui, evidentemente,
a eleição direta para a Presidência da República. Vamos
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marchar para o futuro; Vamos marchar para o futuro,
porque já estamos atrasados, não- estamos sendo mais
contemporâneos das nossas horas, de maneira alguma.
Estamos atrasados nas n:ossãs horas, muitos atrasados.
Se temos realmente uma Pátria a defender, uma Pátria
que merece o nosso amor, o·n-osso desv~lo, não vamos
brincar com ela, porque a hora ê grave.
Todas as crises saltaram pãra este instante. Todas as
crises - a crise financeiiã~ i1 crise ii:On6m1Ca, a crise social, a crise política. Depois, as crises estadUais, as crises
municipais, as crises de classe. Estão a1 ãs greveS. Quem é
que vai para o meio da rua para atirar nos grevistas?
Quem? Eles têm ou não têm razão? O argumento de que
não há dinheiro não ê argumento suficíeiüe para os gre-vistas, porque a primeira pergunta que_salta daquele que
está com fome ê a seguinte: onde botaram O dinheiro?
Onde estão os 100 bHhões2__ 0nde estã.o os bilhões que
produzimos nestes últimos anos? Ninguém sabe. E um
silêncio- Profundo. Há sim, uma bela literatura, muito
bem composta, até por hábeis economistas, procurando
camuflar a situação. O próprio Governo já assume a iilflação, o custo de vida, tudo. O Presidente Figueiredo,
graciosamente declara que é mais fácil dorriat um_ cavalo
do que domar a inflação. Nã_o_ devia ter trocado de lugar
(Risos). Seria mais fe1iz para ele e para a Nação. Então,
todo mundo hoje está dizendo: ninguém quer a inflação,
mas ela está aí. O que Vainos fazer? Vaino-nos unir. Unidos, vamos resolver o problema da inflação, o problema
da dívida externa, o problema social todo.
Vamos assumir a nossa responsabilidade histórica.
Vamos sair dessa menoridade que é uma menoridade suja, pegajenta. Vamos saltar para um plano miais alto. E o
plano do povo, é o plano da Nação. Vamos para lá, ou,
do contrário, vamos renunciar às nossas pretenções políticas, pOrque seremos, de uma forma ou de outra, também lacaios dos americanos. E eu morro, mas não serei
lacaio dos americanos. (Palmas)
Estão aí em todas, mandando em tudo, fazendo tudo,
determinando tudo, inclusive o processo político sucessório.
Eu levo tudo isto para a rua, vou para a rua com aqueles que quiserem defender o povo. Existirão ainda voluntários da Pátria. Pois vamos para a rua, volUntários da
Pátria! Vamos defender esta Nação dessa hordã de piratas, nacionais e estrãngeiros, que nos agridem todos os
dias, que nos ofendem todos os dias, que nos humilham
todos os dias. Como me dizia um amigo respeitável, que
mora em Paris, ê triste hoje conversar com um grupo de
brasileiros sobre a situação do Brasil, porque a fama do
Brasil em toda a Europa, por todos os Estados Unidos, é
qualquer coisa de lamentável.
Se nós somos uma Pátria e temos alguma coisa a de~
fender, vamos usar as nossas prerrogativas de patriotas,
e a prerrogativa número um chama-se coragem. Não é a
prerrogativa dada pelo Flávio Marcílio. Não. E a coragem, é a coragem individual de Cada um, de topar a parada de frente, saber que é duro, mas nós vamos vencer e
haveremos de vencer. (Palmas prolongadas.)

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a palavra o nobre Deputado Domingos Leonelli.

O SR. DOMINGOS LEONELLI -Nobre Senador
Teotônio Vilela, V. Ex• deixa re&ístrada ria COmissão
Mista que examina a Emenda do Deputado Dante de Oliveira uma lição de História e uma lição de patriotismo.
Com profunda e alentad·a aula de História, demonstrou V. Ex•, o direito que o nosso poVo tem de escolher o
Presidente da República, atê como uma manutenção da
nossa própria tradição republicana, quiçá prérepublicana.
Nobre Senador Teotónio Vilela, S:ostaria de submeter
à apreciação de V. Ex~ alguma coisa que não se refere ao
direito do povo, e sim à fõrÇã que- O nosso poVo e as opõ-
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sições teriam para obter, para conquistar essa indiscutível prerrogativa.
Exponho a V. Ex• um raciocínio que tenho feito a alguns companheiros de oposição, para que tenhamos um
pouco mais de !uz sobre o momento que vivemos hoje.
A impressão que tenho é que o caos anunciado não é
tanto, que a perspectiva do abismo em que atéjâ estarfamos mergulhado não é tanta quanto parece ao povo, parece às oposições. Levant'? a hipótese de estar hav~ndo
umã recomposição na base de apoio ao governo e ao regime que ai está, réComposição que tenho identificado de
dias recentes para cá, em declarações sistemâticas de
várias entidades representativas- -do capital, quanto à
possibili~ade d_e d~belar a inflação, de enxugar o sistema
financeiro, de reduzir o déficit público, à custa de um talvez nunca visto arrocho salarial e social.
No entanto, a mim me parece que essa possibilidade existe, que a possibilidade de haver uma saída para o regime atual, dentro dos parâmetros que ele abraçou, existe
exatamente às custa.s desse brutal arrocho, um arrocho
que illevitavelmente eXigiria um cOntrole Social que passa, inevTl:ive"lmente_ tamb~m, por um retrocesso P4?1ítico.
Isto é <iu~. no m-eU Ui.Õdo de entender, asseguraria até a
tranqifí!idade de uma eleição indireta para a Presidência
da República no próximo ano. Na minha interpretação,_
o resuliado Perfeito dessa saída do regime seria a eleição
do -Deputado Paulo Maluf, que representa tão bem, que
coroa tão bem estes vinte anos de violência, de corrupção, de arrocho, e justificaria atê a existência de.rllafs
alguns anOs de entreguismo e de dependên'cia ao capital
internacional.
Vejo como necessidade, encaro, portanto, a mobilização que fazem os Partidos de Oposição hoje pela eleição direta para Presidente da República muito mais
como alternativa também económica ç social do que
propriamente como a reconquista de um direito da sociedade.
Finalizo esta minha observação pedindo a opinião de
V. Ex' sobre a possibilidade de transformarmos, as oposições, o seu Projeto de Emergência num programa mínimo das oposições, que tenha como primeiro ponto essa
conquista politica, mas que detalhe e sejam mais itemizado até, transformar esse discurso histórico Duma propost~-itemizada de _programa mínimo, para que as oposições
ofereçam à sociedade, e inclusive ao Governo, a possibilidade de o ·próprio Presidente da República escapardessa trágica opção, do retrocess_o entre o retrocesso, com
Maluf ou o cãos, aí, sim, o caos sem nenhuma outra aiternativa.
Imagino que só um governo eleito poderia encaminhar
as soluções populares que V. Ex• apresenta. No entanto,
imagino que um governo respaldado na força das armas
possa ainda encaminhar as soluções que têm sido apre-sentadas ultimamente pelo próprio Governo como perspectiva, num disclli'SO de grande corilpetência-Conservadora, mas que dá uma diretriz às nossas clasSes dominantes, como foi o- discurso do Sr. SenadOr ROberto
Campos. Antepondo-se a isto, o Projeto Emergência e a
nossa campanha de mobilização popular. {Muito bem!)

O SR. TEOTONIO VILELA - Meu caro Deputado
Domingos Leoneili, quanto à primeira parte de suas observações, quase que pedia licença para não tocar nela,
porque uma solução brasileira, nos termos em que V.
Ex• preconizou, seria, na verdade, um mar de lágrimas.
-Portanto, não vamos tocar nesta primeira parte, esta ê
uma parte doente. Não vale a pena ser mexida. Quanto a
outra, de discutir o Projeto Emergência, adicionar-lhe
mais subsídios, óUmo. r: o que venho pedindo por toda a
parte. O essencial é que possamos empenhar-nos de comum acordo com alguma coisa. Se todos os partidos de
õposição pudessem adotar as propostas do Projeto Emergência, então muitíssimo melhor.
Aliás, quando apresentei o Projeto Emergência, salientei que o Projeto só poderia ter boa tramitação e for-
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talecimento se fosse apoiado pelos partidos políticos. Inclusive é a hora de fortalecer o partido político agora.
Então, se todos pudéssemo-nos unir em torno de propostas concretas, não haveria o vazio que está ocorrendo.
Todos estaríamos ocupados em alguma coisa, desde a
Câmara de Vereadores de lá do interior do seu EstadO da
Bahia até o_ Senado FederaL Todos dando a sua contribuição, discutindo, explicando etc. f: preciso formar
u~a nov_a men~aHdade polític_a deqtro do Bra$il 1 Ou vamos muito ao mar ou muito a terra. Quando hã uma
_proposta concieta,-as pessoas olham e dizem: quem f~i
que fez?- Fulano_, Onde é que ele foi buscar essa idéia?
Não, é dele mesmo. - Oh! espera aí, manera. Não é do
an1er!cano, não é do alemão, não é do inglês, não ê de
ningUém ... Então, feotônio?!---: Vem Cá, aonde é que ele
foi buscar, aonde foi, qual foi o Deus que desceu junto
dele e fez? Isso só lá para os &:randes povos ...
Isso é verdade. Nós acreditamos em nós mesmos. Po_r
isso levamos a yida inteira a copiar os programas estrangeiros. Hoje, qua_ndo não temos mais o qu~ copiar, tembém não temos o que produzir. Quando produZimos ficamos com a riião na C<i.beça, púa saber onde é que está
errado. Aquilo não pode estar certo.

O SR. DOMINGOS LEONELLI- Nobre Senador
Teotônio Vilela, creio que "em nenhunl iflstante apontei
-alguma discOi'dânciã minhi-quanto ao seu Projeto. O
Projeto Emergência tem sido o ineU ínStrumento quotidiano de trabafho.
O SR. TEOTONIO VILELA- Exato. Iss-o são coisas
que ouço lá fora.
- Vamo-nos unir em torno de propostas concretas, seja
as que eu sugeri, seja de outros companheiros, mas que
haja, para ocuparmos a nossa tribuna e dar satisfação ao
povo. Coillo é O-caso, por exemplO doS Governadores. E
preciso uma nova linguagem para esses governadores.
Tem de haver nova linguagem, não nova linguagem que
venha reciclar suas propostas feitas durante o período eleitoral, porque o mundo mudou, substancialmente, da
eleição de 15 de novembro para câ. A grande crise só
passou a ser medida agora, depois das eleições.
Estou de pleno acordo com V. Ex~
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a pa-.
lavra o nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente, trago minha homenagem ao trabalho que o Senador Teotónio
Vilela vem fazendo por este Pafs. Sua presença aqui foi
para nós da Comissão niuito- importante. Permita que
fale em nome do meu partido. Falando como representante de V. Ex!, do pensamento do PMDB, não encontraríamos um nome que pudesse mais bem representar o
nosso pensamento que o de Teotõnio Vilela.
A mim me parece, Senador Teotônio Vilela, que, mais
do que as palavras, mais -do que a própria proposta excepC!ofi:almente feliz aPresentada por V. Ex•. é a ação, o
trabalho que o ilustre Senador vem fazendo pelo Brasil,
que serve de exemplo extraordinário para que todos possamos realmente, não com a sua capacidade, nem com a
sua inteligência, nem com seu dinamismo, mas cada um
fazendo o que pode, de lutarmos para mudar esta situação que aí está.
Não poderia esta Comissão terminar os seus trabalhos
de maneira mais feliz e nlais oportuna do que a presença
de V. Ex~ aqui. V. Ex• não Precisava realmente falar muito, porque as suas idéias, o seu pensamento, a sua doutrina, o seu esforço, o seu trabalho vêm sendo acompanhado por toda a Nação. Difícil realmente para nós será acompanhar os seus passos. Difícil para nós ê termos a capacidade de ação, de dinamismo, a bravura e acoragerp_
que V. Ex' possui.
Nobre Senador TeÕtôriio Vilela, nesta hora em que
esta Comissão, tão brilhan~e presidida pelo Senador Itamar Franco, praticamente encerra suas atividades; mais
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uma vez não contando aqui com a presença dos integrantes do PDS, que, tudo h;va_ a crer, parece não têm
nenhuma preocupação, senão a de manter o status quo,
eu concordo inteiramente com o que diz V, Ex'-a hora
é de trabalhar, a hora é de agir, a hora é de se identif!car
com o povo, e buscar no povo a unificação necessária:
para mudar isto que aí estã.
No entanto, Senador Teotônio Vilela, nem sempre isto

se torna uma tarefa fácil. Há de convir V. Ex• que, se olhat;mos para a sociedade no seu conjunto, vamos verifi·
car que ela, praticamente toda, fala a mesma linguagem.
Há uma discordância com isto que ai eslâ. Hã mais do
que uma discordância, hã uma revolta com isto que aí e-s-=tá. Hã um desejo profurido de mudar. Os agricUltores, os
proprietários rurais, os pequenos e médios empresários,
os operários, os estudantes, os-profissionais liberais, os
funcionários públicos, as igrejas, praticamente a imensa
maioria esrriagadora d_o povo brasileiro deseja mudar. E
estão falando, e estão dizend_o, e estão agindo e estão-se
movimentando.
Entretando Senador Teotônio Vilela, me parece que
este sistema conseguiU, -de certa forma diabólica, fazer
com que, embora todos os brasileiros e todos os segmentos da sociedade brasileira ~stajam falando a mesma linguagem, parece que estamos num~L"toJ;re de.B'!,be!'',
onde cada uma fala uma língua diferente.
Qual seria a fQrmula, qual a mane_ira real e concreta
com que possamos agir no sentido de que esta mobilização da sociedaçle, no sentido de que este sentimento da
sociedade se concr_etize em ato de concreto e unit~ri_o,
que ê a única fórmUla--nos parece- de vencer o que aí
está?

Isoladamen_te sistemª, "versus"_ PMDB, ganha o siStema; isoladamente sistem:t._. "versus" PT ou qualquer outro partido, ganha o sistema; isoladamente sistema contra sindicatos, ganha o sistema; ísoladamente sistema
contra agricultores, ganha o sistema.
Se somarmos em ç_Qojui':!to a açã"o do povo brasileiro,
não há dúvida de que a vitória ·será nossa.
Qual a maneira, qual a sugestão?
Exatamente V. Ex• que tem o mérito de reunir em torno de si, da sua figura, menos como líder partidário que
como homem de idéias, tem o mérito de reunir h~mens
de diferentes partidos, homens de diferent_«::.s posições em
torno de si, qual a fórmula através da qual isto que V.
Exf- tão felizmente consegue, que é aplauso generalizado,
que é a manifestação unãniine de solidariedade, qual a
fórmula com que dando um_ sentido prático e objetiVo à
nossa luta, poderemos buscar para realmente não ficarmos aqui falando, falando, falando ... agindo, movimentando isoladamente, e o Governo mantendo~se no poder,
fruto dessa divisão, ou -pelO menos da não uni[cãção de
ação dos segmentos da sociedade que buscam e desejam
o mesmo objetivo?
O SR. TEOTONIO VILELA -Nobre Senador Pedro Simon, esta também é uma preocupação que encontrei hoje de manhã na Universidade de Brasília, ao falar
aos estudantes. Ci'eiõ-que ci-úniCo caminho-que teriJOSã
seguir é elaborar propostas. Se já há uma proposta, mesmo tosca, c:omo é o caso do Projeto Emergên_cia, varilos
adicionar a essa proposta outros elementos, e vamos
levá~los aos demais partidos. A luta está com o partido
político, que é o nosso grande guardião nesta hora. Não
temos outro ponto em que nos amparar senão no partido
político. Não será na Constituição, não será no Código
Civil ou em qualquer outra coisa. O nosso ponto de apoio, de amparo, é o partido político. Então vamos valorizar o partido político. A Valo-rização do partido político se daria através de entendimentos em torno dessas
propostas. Chegaríamos um dia a um acordo. Não vamos chegar à perfeição, porque a hora é tão grave, é tão
urgente, que não vamos cuidar de perfeccionismos, de
maternalismos. Não. Vamos ver o que é possível fazer.
Daí o nome de Emergência. Mobilizando todos os parti-

dos políticos, os partidos políticos mobilizando toda a
sua estrutura- estadual e municipal- mobilizando todos os órgãos intermedíãríos da sociedade, desde a
CNBB, da OAB, da ABI, até às pequenas associações,
ffiédias e pequenas, mas mobilizando. Indo aos sindicatOs, expondo ao trabalhador que o problema d<i.- dívida
externa, como o problema da dívida interna, é um
problema tanto dele, quanto de qualquer um de nós. Secada dia o seu poder aquisitivo é menor, ê porcjue-ãl!menta a dívida, é porque sobe o dólar. A dívi~a externa é
hoje um manto diabólico que envolve toda a população
brasileira. Todos estamos debaixo d_esse terrível manto.
Então, é proceder-se a unia oi'ganização-atravês dos
órgãos jâ existente, ê dinamizá-los, valorizá-los. Para
isto o p8:i'tido tem que partir na frente, tem que tomar a
iniciativa.
Creio- que é o único caminho, Senador Pedro Simon,
para viabilizar~mos a concretização de qualquer içl.eal de
OpoSição.
O SR. PRESIDENTE (ltamir Franco)- Não haven-dó-iriiiis debatedores inscritos, em nome da Corriissão a-,
gradeço a presença do Senador Teotónio Vilela, presença que honrou e que" vai permitir uma grande reflexão
aos Membros da Comissão Mista dp Congresso Nacio'nal.
-Entendemos que aqui está o poder polftico. A pr:esença política, a presença deSse andarilho que é ·o Senador Teotônio Vilela nos encanta e nos traz c:xatamente o
dever" de uma luta incessante no nosso Brasil.
Meu caro Senador Teotónio Vilela, nosso agradecimentos, e a certeza de que os. seus ensinamentos aqui hão
de" perdurar para um melhor detalhamento das propostas apresentadas a esta Comissao.
Passo a V. Ex• o microfone, para suas considerações
finais:

O SR. TEOTONIO VILELA- Simplesmente desejo
agradecer ao President!;< desta Comissãq a idéia de me
trazer até aqui, e aos companheiros, a compreensão, a
complacênda para COffi um velho lutador político. Agradeço a todos, e o meu_ agradecimento se traduz principalmente se d-aqui sair com a convicção -de que os Membro~
desta Comissão formarão verdadeiros grupos de vanguarda por este Brasil afora, para levarmos nossas idéias
adiante.
Não podemos é parar. De forma nenhuma. Aconteça
o que acontecer temos que enfrentar a realidade como
ela é.

(Levanta-se a Sessao às /9 horas.)
COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constiw
tuição n9 12, de 1983, que "dispõe sobre a alteração
do art. 217 da Constituição da República Federativa
do Brasil".
2• Reunião, realizada em 23 de junho de 1983
Aos vinte e três dias do mês de junl:lo do ano de mil
novecentos e oitenta e três, às dez horas e trinta e cinço
-minutos, na Sala da. Comissão de Economia, no Senado
Federal, presentes o Senhor Senador Carlos Chiarelli e o
Senhor Deputado Guida Moesch, reúne-se a Comissão
Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Consti·
tuição n' 12, de 1983, que «dispõe sobre a alteração do
art. 217 da Constituição da República Federativa do
Brasil".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se·
nhores Senadores Lenoir Var:gas, Almir Pinto, Gabriel
Hermes, Lourival Baptista, Claudionor Roriz, Galvão
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Modesto, Affonso Camargo, José Fragelli, Itamar Franco e Alfredo Campos e os Senhores Deputados Oscar
Corrêa, Oianan Coelho, Os'{aldo Melo, Lcornc Belém,
Jorge Leite, Amadeu Qeara, Jorge Vianna, Elquisson
Soares, Eduaido Matarazzo Suplicy e Matheus Schmldt.
CorilPàrece ainda o Senhor Deputado Njlson Gibson.
Estando presente a autora da Proposta, Deputada I vete Vargas, são abertos os trabalhos pelo Senhor Deputado Guida Moesch, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, que solicita nos termos regi!llentais a dispensa
da leitura da Ata da reunião anterior e esclarece que a
presente sessão destina-se à realização de palestra a ser
proferida ·pela parlamentar proponente, na condição de
Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB,
convidando-a a tomar assento à mesa.
Durante sua exPlanação, a Senhora Deputada !vete
Vargasjustifica e defende a apresentação de sua Proposta de Emenda Constitucional. Também fala sobre a
transferência do voto distrital e do aperfeiçoamento democrático,_
Após ouvir-se a explanação da Deputada, o Senhor
Presidente comunica que se passa aos debates, ficando a
palavra franqueada_.
No período dos debates, usam da palavra o Senhor
Deputado Nilsoo_ Gibson e o_ Senhor Senador Carlos
,
Chiarelli.
Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor Presidente
agradece a presença da Deputada Ivete Vargas e participa aos membros da Comissão de que jâ foram expedidos
convites aos Senhores Luiz Ignãcio da Silva, Presidente
do Partido dos Trabalhadores - PT, e ao Governador
Leonel de Moura Brizola, Presidente do Partido Democrâtico Trabalhista - PDT, a fim de comparecerem a
esta Coruissãó p"ara um forum de debates,
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 as~,nada pelo Senhor Presidente e irá à publicação,
jun.tanlénte corit' os apanhamentos taquigráfiCos dos debates.

ANEXO À ATA DA 2• REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO NACIONAL INCUMBIDA DE EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N•/2, DE 1983, QUE"DISPOE
- SOBRE A ALTERACAO DO ART. 217 DA
CONSTITUICÀO .DA REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL", REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 1983, ÀS DEZ HORAS E TRINTA
CINCO MINUTOS, INTEGRA DOS APANHAMENTOS TAQUIGRÁFJCOS, COM !'UBL!CAÇAO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO
SENHOR DEPUTADO GUIDO MOESCH.
VICE-PRESIDENTE NO EXERCIC/0 DA PRESIDENCIA.

i

O SR.. PRESIDENTE (Guida Moesch) - Havendo
número regimental, declaro aberta a reunião.
Esta Comissão Mista reúne~se hoje com a finalidade
de ouvir a Sra. Deputada I vete Vargas, autora da proposição que "dispõe sobre a alteração do art. 217 da Constituição da República Federativa do Brasil". S. Ex• foi
~onvocada pelo Presidente na condição de Presidente do
Partido Trabalhista Brasileiro.
Tenho, pois, o prazer de passar a palavra à nobre Deputada [vete vãrgas.
A SR• IVETE VARG~S- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, agrad-eço à Comissão a oportunidade que me
dá_de aqui comparecer, para justificãr a rilinhã: emenda.
Ela, parece-me, é claramente justificável, pelo fato de
que todos nós sonhamos voltar para uma democracia
plena. E um dos pressupostos de uma democracia plena
é a liberdade de __o_rganização partidária. Mesmo que nos
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deve prever coisas assim, básicas, elementares, e a vivênEstadQS Unidos, por exemplo, aparentemente exista o
cia prática, sob a suPervisão da Justiça J_;leito_r_~l, dEwe ir
bipartidarismo, existem cento e tantos partidos. Aí, se o
sUprindo as informações neceSsáriãs ao _pleno exercfcio
bipartidarismo resultar de uma efetiva opção do pOvo,
- _das atividades políticas, sobretudO das atividades partisem que antes sejam impostas restrições ou dificuldade à
dárüls-. Mas, a nossã Lei Orgânica, no momento, ê buroorganização dos partidos políticos, então só nos restará
crática, dificulta, tem exigências que tifam até -a seriedarespeitar a opção popular,
de da lei. Fica parecendo que, ao invés de uma lei, ela é
No Brasil, por lei, foi imposto o bipartidarismo. Cõmo é
natural, uma estrutura surgiu em função da vinculação
uma gincana. Das gincanas que se vêem na televisão, que
tem que caber em um Volkswagen 30 pessoas, ou coisa
com o própri~-q~verno; e uma estrutura surgiu normal~
parecida. Por quê? Existindo no Brasil 24 Estados, por
mente em termos 'd._e reação contra aquela.
que a exigência do percentUal de 9? Por que não de 12,
Quando veio a op~'r~nidãde de partidos novos, surgiou de 6, que é fração de 12?. Quer dizer, é uma coisa meio
ram três partidos novos;'Cfm mensagens característiCas.
Sein nexo e sem sentido. Acho que nós. que estamos viAcontece que os partidos, dada a sua carência- de recurvendo _com muita emoçãO e com o desejo de ver consolis-os, a dificuldade de viãjú nu'rn.pafs continental como o
dado este período de abertura democrática, devemos ennosso,-e toda uma série deprobie~as, já encontrariam
vidar esforços no sentido de facilitar c:-.da vez mais a
dificuldades. Mas a legislação foi-sé ~pertando cada vez
ação política e a participação de todos os cididãos braslmais e aumentando as suas dificu!dad.~. Chegou a um
l]eiros no processo.
determinado momento, talvez até no des"elo de preservar
Foi esse o intuito que me levou, e à Bancada do PTB, a
o pluripartidarismo, e dentro do projeto d'e abertura do
Presidente Figueiredo, que o próprio Goverd-o tomou a
apresentar a presente emenda constitucional.
6
SR. PRESIDENTE (Guida Moesch)- Após teriniciativa de abolir os percentuais exigidos de '3% em 9
mos ouvido a exposição da eminente Deputada Ivete
Estados e '5% a nível nacional. Mas a medida veiCúúde
Vargas, passamos ao debate. Não há oradores inscritos.
demais. Numerosos companheiros nossos, com perspectivas eleitorais, desligaram-se do partido, com o reCeio, A palavra estâ franqueada.
lógico, de que o partido, não atingindo os· percentuais, fiCom a palavra o nobre Deputado Nilson Gibson.
zessem um imenso esforço, mobilizassem o seu eleitorado, e depois, por falta de uma perspectiva nacional do
O SR. NILSON GIBSON- Apenas queria me refepartido, perderiam, apesar de eleito~ a oportunidade de
rir, ilustre Deputada Ivete Vargas, à proposta de V. ~x',
participar na vida política do País. Então, a inedida S-6-.
que, de acordo com a Lei n9 7.090, -em vigor desde abril,
teve como vantagem ter-nos permitido chegar aqui com
abriu-se realmente um caminho, a fim de que esta prouma pequena bancada de 13 Deputados Feperais.
pbsta de emenda constitucional tivesse evidentemente
Estamos convencidos de que se tivesse, no tempo háum' caminho para que pudéssemos atendê-la.
bil, sido retirada essa exlgênCia, as circunstâncias seríam
EX.' eStá lembrada perfeitamerlte que tambêm foi
totalmente outras. I:ntão, as condições seriam totalmenuma das sugestões do PTB ao projeto apresentado por
nós, en1-que_ dava ulna certa condição a que os partidos
te outras. Por isso nos apressamos em apresentar agora
essa emenda constitucional, confiantes na boa vontade
políticos deixasseffi de rt!?Hzar as suas COfi: venções à época, e também dentro daquelas exigências que hoje estão
do Congresso e do próprio GoVerriO~ objetivarido melhores condições, com mais tempo, inclusive, para a forsendo disciplinadas pela Constituição.
Perguntaria_se V. Ex~ acreditaria que seriam inseridas
mação de quadros novos.
na nossa Constituição algumas exigências para que i1ão
Simultaneamente, sugerimos a transferência do voto
distrital, porque, sendo uma medida nova e muito distenhamos partidos estaduais, apenas em termos naciocutível, ela poderia causar ·um verdadeiro trauma. Na
mi.is e não tenhamos partidos que fiquem dentro daquela
verdade, no Brasil, jâ estamos di_Vididos em grandes disantiga condição antes de 1976, em que· partidos, como o
tritos, pois somos um pafs contini!il.taf. Nós abrangeríaPL, existiam apenaS no Rio Grinde do Sul e na Bahia, e
mos, em nosso território, toda a Europa, com exceção-da
-outros partidos assim pequenos que ficavarrijungídos exUnião Soviética, e, ainda :assim, cabe.riá parte da União
-cli.r.sivainçnte a graride:s Estados.
Soviétici. E, de repente, adotar-se um distrito, à semeA SR• !VETE VARúAS- Confesso a V. Exdo seu
lhança do que foi adotado em países pequenos, criaria sipatriotiSmo- e das suas -.._,irtudes cívicas-, m-as pelo -contuações como essa. Em São Paulo, p-o-r eXemPlo, toffietrário. ACfiO qUe isso não houve no passado. entretanto,
mos o caso de Santo Amaro: o bairro provavelmente secautelosam~nte, nós não ·-propusemos de pronto uma
ria dividido em 2 ou 3 distritos. Então, alguém represenaboJi_ção_total disso, nós apenas propusemos um adiataria na Casa 1/2 ou 1/3 d-e um bairro de São Paulo, e almento que desse um espaço de tempo suficiente ou para
guém poderia representar na Casa toda uma reilão. Na
os partidos se enrijecerem, se .estruturarem, poderem se
prática, o que vimos no vofo distrital é que dois partidos
..afu:_mar, ou, então, se conVencerem da sua inviabilidade.
disputando e tendo' praticamente o mesmo- ni1mero --de
Embora eu volte a afirmar a V. -Ex• que não vejo inconvotos, e uma insignificante diferença, divididaS aii cãdeiven~e_nte de uma proliferação ainPia de paiiidos que faciras, fica -imensa essa d-irerença, Por caUsa d-Os- disiiitos.
~ _lite_ uma plega participação de todo.. o povo br~sileirq. E
Nós queremos o aperfei<;oamento democrâtícO, nós não
mesmo n9 passado, com os defeitos.que reconhecemos
queremos a farsa, impedindo a livre manifeStação do po_ da vida pública do Paí~ não-· acho que tenha sido pela favo. E, pulverizar em distritos, -num País continental,
cilidade de organização. Nós tivemos a"qui 13, nos Estapode criar até alguma coiSa de grave e séria. Uma das
dos Unidos existem mais 100, na Fr~nça'outros tantqs,
coisas que mais nos emPolga, e que quando olhamos
na Espanha democrática, q~ando surgiu; também a
para o passado e estremecemos em ver os riscos que corquãntidade era absurda, e na hora do p~vo se tQ_anifestar
remos, e nos orgulhamos de que, com o esforço conjunto
e votar, embora não existisse casulsmo prejudicando,
de todo o nosso povo, sofrido, humilde, modesto, e com
__ realmc;nte .<I:S vertentes de opinião se fixarii no rriáximo
a visão das elites, também, conseguimos preserVar a uni.em um, dois, ou três parüdo_s políticos.
dade brasileira. Em que medida? Se transformarmOs os
legisladores nacionais em vereadores nacionais, rião perO SR. NJLSON GIBSON -Nobre Deputada !vete
deremos esta perspectiva nacional da problemática braya_rgas, se ,me permite, Sr. _P_residente, apenas um ad~ndo
sileira, com eVidentes desvantageris e a-té mesmo com risà pergurlia; V._ Ex• não admitiria também uma reformucos, aquilo que é o património maiOr-do nosso povo que
-lãção na Lei Orgânica dos Pa~idos Políticos? Porque V.
é- a un"idã.de nacional.
Ex', se não me engano, )â no final da exposição, se refeA Lei OrgâniCa dos Partidos P_o{íticos· deve ser muito - :=____riU ao Pfobleina da burocracia da Lei Orgânica dos Parenxuta. Ela deve ser como a ConstitUição inglesa, ela
tidos Políticos.

v.-
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A SR• IVETE VARGAS- Ela é muito cartorial. Ela
exige provid~ncias_ quase inócuas ...
O

~R.

NJLSON GIBSON -

Exatamente.

A SR• IVE-TE VARGAS - ;.. que, para .pessoas
simples e humildes, como em geral são as que constituem
_? PTB, _aquilo -se transforma num exercício violentíssimo.
O SR. NILSON GIBSON- Inclusive, dentro desse
- ·problema que V. Ex• aborda, concernente à estruturação
dos partidos, a esse problema cartorial-administrativo,
também até, jâ após essa fase, sabe V. Ex• que exige a lei
que todas as Unidades da Federação tenham também representantes no Diretório. E: aquela discussão do art. 55.
Então, não acha V. Ex• que há necessidade de uma ação
complementar na conformidade do adiamento a vigorar
desse dispositivo Constitucional, também algumas modi~
ficações, digamos, complementares, dentro da Lei Orgânica dos Partidos Políticos?
A SR• IVETE VARGAS- Eu acho que a Lei Orgânica deveria ser revista, reexaminada, atualizada, moder~
nizada, apesar de ela ter apenas 2 ou 3 anos, e agilizada.
Acho ~sso realmente uma coisa muito impOrtante.
Quanto a essa exigência de ter um representante, pelo
menos, de cada Unidade da Federação, essa não acho
má, por que mesmo onde não se tenha estruturado o
Partido, ter alguém que represente um Estado dá um
sentido de unidade e marca uma presença nacional. Isso
corresponde até a uma certa defesa da unidade nacional,
que deve ser preocupação permanente nossa.
O SR. NJLSON GIBSON -Muito obrigãdo, nobre
Deputada.
O SR. PRESIDENTE (Guida Moesch)- Concedo a
palavra ao nobre Relator, Senador Carlos Chiarelli.
-o Sr. RELATOR (Carlos Chiarem- Sra. Deputada
I vete Vargas, Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, proponente n? I da presente Emenda à Constituição
n? 12/83, nós g0Stari3.ffi0s de, sobre a sua manifestação,
muito pertinente, fazer algumas considerações.
Em primeiro lugar, a sua emenda, na verdade, tem
doiS vetares e duas direções. No primeiro aSpecto, ela
tem o propósito, claro e definido, de viabilizar a preservação do pluripartidarismo, que também me parece, não
antecipando o relatório, mas apenas a título de uma eluCídaÇâo pessoal, pluripartidãrismo que me parece muito
pertinente para que possamos preservar, ampliar e aperfeiçoar o modelo democrático. Por isso, na medida e na
proporção que soubermos facilitar a atuação de todos os
partidos e pudermos postergar as exigências drásticas a
nível numérico de votos que lhes dêem garantia de continuidade legal de existência, me parece que estaremos agindo de bom senso, posto que, se em 1982 era bastante
precoce -para qUe se exigisse dos partidos então em
criação, talvez nem terminado ainda o processo de gestação, que mostrassem jâ condições adultas, acho que
também, em 1986, quando os partidos já estão mais sólidos do que estavam em 1982, mas ainda são extremamente jovens, ainda buscam uma dimensão nacional,
ainda procuram, afinal de contas, o espaço que lhes corresponde e ainda estão a trazer a sua mensagem na plenitude, para que o povo dela tome conhecimento e possa,
finalmente, fazer a sua opção, exigir, rigorosamente, estatísticas e percentuais talvez seja impedir um florescimento democrático que nós deVemos não vedar, mas estimular.
_ Ademais, há um r:;pisódio no entremeio que se chama
sucessão presidencial, que, evidentemente, traz para o
País_ um fato específico e inequivocadamente exige dos
partidos uma atiVidade interna e uma certa co·ntenção
externa, porque é uma sucessão por via indireta, ela exige preocupações significativas mas também - por que
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não dizer? - retarda o processo de mobilização até porque há uma expectativa de definição em torno dos alinhamentos e sentimentos que o assunto vai ter. Dai que ê
evidente que os partidos terão um certo paralisar na atividade, sobretudo aqueles partidos que não estão oferecendo dos seus quadros nomes presidenciáveis, para que
possam retomar a sua ativídaQe dinâmica. E como o processo sucessório vai até-março-de 1985. restará aos partidos quase que um ano e meio para uma próxima eleição,
onde terão que testar a sua capacidade de preencheressCs requisitOs.

Por isso, diria a V. Ex~ que até mesmo jâ ma-ntendo
conta tos com o PresidJ:nte çio nosso Partido, o PDS, sinto uma simpatia bastante significativa pela Sua propo·
sição, eu também vejo·a com grande satisfação e sobretudo como um produto do bom se_nso, e evidentemente
que, por isso mesmo, creio que poderei sobre ela
manifestar-me favoravelmente nesse particular.
Mas há um segundo aspecto que nós deveríamos também levar em conta, e no qual ela se distingue da Emenda Constitucional n"' 22, aquela Emenda que sobre a matéria apenas e tão-somente é uma transposição de prazo,
a Emenda que foi meramente pertinente às DispoSiÇões
Transitóri"as-. V. Ex', ademais de transferir as exigências
do inínimo de votação dos Partid_os para que eles possam
consolidar-se, V. Ex' também transfere, em decorrência
de que a Emenda que propõe aplica-se ao parágrafo único do art. 148, V. Ex• também retarda e posterga a vigência do sistema que foi implantado através da Emenda
Constitucional n9 22, de 1982, do sistema de escolha dos
integrantes das Assembléias Legislativas e Câmara Federal, através do sistema distrital, sistema distrital misto,
majoritário e proporcional. Redação que, de resto, me
parece _extremamente permissiva e estimulante de uma
série de interpretações não apenas acadêmicas conflitivas, mas prática e pragm"atiCã:fuente conflitivas. Então,
são dois pontos e dois vetares: a postergação da exigência partidária para preservar o pluripartidarismo e apreservação do sistema distrital para uma eleição ainda não
definida.
E aqui eu me questiono um pouco, nobre Deputado,
se não se trata um pouco de comodismo. Ao ouvir o seu
relatório, o seu parecer e a sua manifestação, onde faz
uma sêrie de incisões profundas, a respeito do sistema
distrital e onde mostra que ele não peria, exatamente a- _
quele que conviria no seu modo de entender., a realidade
política e social brasileira; por que simplesmente postergar aquilo que não se quer _adotar? Por que não rejeitar
aquilo que não se quer adotar'? Afinal de contas, se assim
for entendido como de bum alvitre, _em termos de econo~
mia processual, e se fo'r aconselhável, em termos de
opção politica, por que não se suprimir e não postergar
essa formulação do ,sistema -distrital misto'? Porque, sem
entrar no mérito da matéria,_e_u_dir~_que, de certa forma,
entrou na vida político-jurídico-constitucional brasileira
mei9 embutida, atravês de urna Emenda que tinha uma
série de característica_s divergentes, e lâ, num determina~
do escaninho trazia esse parágrafo (mico, que, depois
que foi implementado, sejamos honestos, é que começou
a ser discutido. Foi__urn processo inverso. Primeiro, nós
tivemos o efeito; depoiS nós fomos procurar a causa, a
justificativa, a razão. Até porq1,1~. Qa redação dada, fez~
se algo diferente do que foram as expliCações iniciaist
sobre o texto do parágrafo único do art. 148, porque tão
pronto foi adotada a Emenda, a explicação_ que se deu
foi a seguinte: que o sistema parlamentar passa a ser mis~
to, isto é, meiade dos parlamentares- 40 ou 60%.- serão escolhidos através da forma distrital e a outra meta~
de será escolhida aJravês do voto proporcional. Então,
pensava-se que no Brasil tinha~se instituído um sistema
misto eleitoral, quando, na verdade, aqui se implantou o
sistema distrital misto~ Basicamente, é o que a Constituição diz. E, a partir daí, ele cria duas fórrriulas: uma de
voto majoritãriO, sempre no distrito, e outra de voto pro~

porcional, também no distrito. OS candidatos serão sem- p~e distritais, e serão eleitos ou pela eleição majoritária,
dentro do distrito na competição vis a vis, ou atravfs de
percentuais de performance comparativas com candidatos de outros distritos, o que vai criar" uma espécie de
competição, de performance em que, um candidato de
um distritQ. "X" fez 39,3% e o outro fez 39~2% em outro
distritO, estâ eleito o primeiro.
Na verdade, sem entrar no mêrito do voto distrital, eu
lhe diria que nós criamOs um sistema que cómeça, que os
próprios eleitos - não falo dos eleitores - não entendem, para ser bem honesto, e que vai ser muito dificil,
porque é preCiso uma implantação prátlcã, víáilel, real
porque o sistema eleitoral deve ser feito para o povo entender, é para saber em quem está votando, porque está
votando, e a quem está elegendo. Não é para ser fOrmulação matemática, de fórmulas escabrosas, que depois
tem um resultado específico. Essa é a minha opinião antecipada.
A SR' !VETE VARGAS- Estou de pleno acordo
com V. Ex•
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Hoje, eu lhe
confesso, sou um pouco mais drástico, e nem chego a invalidar o voto distrital, não é isso que eu estou dizendo.
Eu estou discutindo a invalidade do parágrafo que está
no texto, Se quiser vamos discutir, introduzir o voto distrital, muito bem, se achar melhor, introduza-o, mas não
isto que foi introduzido, que é uma coisa intrínseca. Agora, eu tenho só uma dúvida, ilustre Deputada: é que o
art. 152, que trata justamente dos pré-r~uisitos percentuais, estabelece sobre a participação e o funcionamento
dos Partidos Políticos. E lâ estão todas aquelas exigências de regime representativo, personalidade jurídica,
-etc. Quando chegamos no § 29 que é aquele que V, Ex•
determina slr.ã F""menda, que fique com a aplicação postergada, § 29, inciso II, que é o número de votos, nós o temos seguido por um § 3Y que diz o seguinte;. "Não terá
direito a representação o Partido que obtiver votação inferior aos percentuais fixados no item II,§ anterior, hipótese em que serão considerados nulos". Eu sinto que
V. Ex• se inspirou na sua Emenda, na Emenda anterior
que jâ POstergou.
O que eu tenho é _uma certa dúvida, mais de técllfc-a
jurídica, é que a Emenda anterior, a Emenda Constitucional_n9 22, regia, naq~_ela época, sobretudo, o problema do funcionamento-e organização dos Partidos. En·
tão, ela realmente incidia sob~e ~ § 2"' que regula o funcionamento. Hoje nós estamos com os partidos em fun·
cionamento definido, articulados, os Partidos jã passaram por uma eleição, não se discute mais sobre o funcionamento e a organização. Discute-se a continuidade da
vida partidária e da viabilidade destes partidos que estão
funcionando, que estão organizados, de deter condições
de preservar o seu voto. Entà.Õ,_a- questão que eu coloco,
e coloco para mim,_ inclusive, a nível de debate,_ a possibilidade da conveniência -de que se faça illgum ajuste inten~
so, e :por isso querO me valer dos seus esclarecimentos e
dos demais companheiros componentes destil CoffiTsSão,
e que para haver segurança efetíva, nos termos de que se
quer, que ê amarrar a garantia de ter a preservação de todos partidos, não seria necessário, também, incluir como
-exigêiida-pOsti::rior, aquele artigo que agora vãi-se aplicà-r, que é ó que-regula o direito de validar os Votos obti-:
dos que_estejam num percentual inferior_ª-_~ ~isp_osto no
ínCis-o II. E não é conveniente que se diga que não apenas
o disposto no Item II, § 2Y do art. 152, ficá prórrogado
para m_~is adiante, mas que não é tambêm conveniente
dizer (inaudível) ser uma decorrência mais pode ser entendido isoladamente,· e nós teremos assegurado o fun-Cionamento do partido mas não teremos assegurado o
seu voto. A primeira vista, parece~ me que nós temos ainda largo debate pela frente, mas eu queria ouvir _a sua
manifestação a respeito disso, como umã exten~ão ·da
sua iniciativa.
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A SR• IVETE VARGAS--:- Efetivamente, me pare-ceu, e baseado inclusive na legislação anterior, que pura
e simPlesmente adiando a exigência dos percentuais, não
aderiu os ónus decorrentes para os· partidos do nãocumprimento desses percentuais.
Em segundo lugar, eu quero dizer a V. Ex• que nós te- fi:fó-s a esperança de atingir os percentuais. Estamos nos
esforçando para isso. E consideramos isso uma condição
imprescindível, nesse sentido não existiu exigência porque a exigência afasta dos quadros partidários pessOas
que gostariam de neles figurar. E público e notório que
quando eu me dediquei à tarefa de organizar o PTB, eu
tive ao·meu lado uma figura muito ilustre, de um companheiro mais indicado, que foi o atual Governador do Amazonas, Gilberto Mestrinho. Quando chegou em determinado momento, ele me disse, de uma forma até dramática,;. "Eu amo o PTB, eu ajudei a refazê-lo, estou convencido de que me elegerei Governador do Amazonas,
correria o risco, mas não posso arrastar para esse risco
os deputados estaduais, os deputados federais, os vereaM
dores que se elegerem dentro do Partido. Então, um homem de tão alto gabarito e significação na vida pública,
e de tão grande integração, com toda a justiça, não quis
correr esse risco. Logicamente que o caso deve- se repetir em oufras circunstâncias, sobretudo a nível municipal, que é onde é necessário estruturar-se efetivamente as
bases do Partido, não de uma forma cartorial, tendo um
diretório registrado no tribunal para cumprir apenas
-uma exigência, mas de ingente convivência e militância
politica, ou tradicional ou de renovação de quadros, que
vão até ao eleitorado com a sua mensagem. Então nós
estamos convencidos de:_que o adiamento nos dá uma
perspectiva, e quanto antes o adiamento, melhor, tendo
em vista o prazo exigido, para efeito_ de permanência no
Partido, para efeito de poder ser candidato. Agora, não
pensei, e acho que V. Ex' tem toda a razão, não pensei
no problema da conseqUência, que, como a outra lei não
previu isto, eu não tive, também, em vista que os Partidos estão funcionando com representatividade. E acho
que V. Ex' tem toda razão em que a emenda se tra_nsformaria numa coisa íi1ócua e sem sentido se corrêssemos o
risco de repente de poder haver essa sanção.
Quanto ao distrital, eu concordo com V ._Ex• No meu
ponto de vista pessoal e do meu Partido, nós somos cont~a o voto distrital. Porque a experiência.que nós temos
em países democrãticos, com larga experiência, é que as
grandes manifestações dõs grandes centros se diluem
perto das maniféstações dos pequenos distritos. Isso,
para um partido popular como o nosso; para um partido
que empolga sobretudo as massas nos grandes centros, é
uma evidência de que é uma marginalização da vontade
da maioria e facilitando, sobretudo, o poder econômico
se concentrar e levar vantagem a essa prática, cj_ue todos
nós assistimos, do Voto distrital na Europa. De modo
que, pessoalmente, eu sou contra o voto distrital, o meu
Partido ê contra o voto di:;trital, não achamos que o voto
dis_trital seja uma coisa moderna e que corresponda às
aspirações da massa, sobretudo da massa obreira e das
grandes concentrações populares. Agora, tiVemos a piecaução do adiamento, apenas para efeito assim de dar
tempo aos partidos populares e aos partidos novos de se
robustecerem e de se enriquecerem e, quem sabe, enfrentar até mesmo essa contingência se fosse impossível afastar a idéia do vpto distrital. Mas, com políticos pCrten~ndo ao partido majoritário e com urna visão panorâmica do problema político das mais profundas e das
mais justas e, sobretudo, com um homem como V. Ex•,
pfofunda-mente voltado para as aspirações das massas e
identificado com os trã.balhadores, com os simples e com
os humildes, nós esperamos realmente que a matéria, jogada à discussão por nós no Congresso, cOm a cautela e
a modéstia que tinha que caber a um partido pequeno e
com urna representação bastante modesta, possa, de repente, dar sugestão para uma melhoria, pafa alguma coisa -de mais amplO, que corresponda ao noss_o desejo, o.
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desejo- de todos os _brasileiros de ver esse projeto de abertura democrática finalmente transformar-se nci dCmocracia total, ampla, plena, segura e definitiva, qUe todos nós

e o povo brasileiro sonhamos.

O SR, PRESIDENTE (Guidó Moisch)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado Nilson Gibson.
O SR. NILSON GIBSON·:._ A péniS" Para registrar a
aula que nós recebemos aqui do nobre Senador Carlos

Chiarelli, dentro do estudo que fez da proposta encaminhada pela inteligente e_ Hustie--PreSRlente do PTB, Deputada Ivete Vargas. Eu acredito que ela atéjâ identificou o seu ponto de vista que concordada com um Substitutivo que poderia ser apresentado pelo nobre Sen-ador
Carlos Chi3relli.
- -A SR' IVETE VARGAS- Perfeito, só melhoraria a
nossa proposta.
O SR. PRESIDENTE (Guida Mo~ch)_- Não havendo mais quem queira debater, cumpre-me, em nome do
Presidente desta Comissão, Deputado Elquisson Soares,
e demos aqui as razões por que S. Ex• não se encontra
presente, pois, por mofivos imperiosos, teve que Viajar,
cumpre-me agradecer a gentil aceitação da Deputada
!vete Vargas, da convocação feita para fazer uma exposição sobre a Emenda à Const~tuição n"' 12, de 1983, da
qual a própria Deputada I vete Vargas ê a primeira proponente, visando alterar o art. 217 da Constituição da
República Federativa do Brasil.

Eu gostaria de particip-ar aos nobres membros desta
Comissão Mista de que já fo.ram expedidos convites,
para que também compareçam a esta Comissão, aos Srs.
Luiz Ignácio da Silva, Presidente Nacional do Partido
dos Trabalhadores., e ao Governador Leonel de Moura
Brizola, Presidente Nacional do PDT, e que, provavelmente, deverão comparecer no mês de agosto vindouro.
Agradecemos, por conseguinte, a presença de todos, e
declaro encerrada a presente reunião.
,
(Levanta-se a reunião às 11 horas e 13 minutOs.)
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n'i' 68, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-Lei n'i' 2.021, de 18 de maio de
1983, que "altera a legislação do imposto de renda
aplicável aos rendimentos de depósitos em cadernetas
de poupança do Sistema Financeiro de Habitação, e
dá outras providências".

I• Reunião (Instalação),
realizada em 31 de maio de 1983
Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e quinz~ minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, José Lins, João Castelo, Almir Pinto, João Calmoo, Hélio Giieíros, José Ignãcio, Mauro Borges, Mar- ceio Miranda e Deputados Augusto Trein, Wilson Falcão, Josê Thomaz Nonô, Siegfried Heuser, Sérgio.Cruz,
Ciro Nogueira, reúne-se a C::missão Mista incumbida de
estudo e parecer sobre a Mensagem n~' 68, de 1983-CN,
do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9
2.02b de 18 de maio de 1983, que .. altera a legislação do
imposto de renda aplicãvel aos rendimentos de depósitos
em cadernetas de poupança do Sistema Financeíro di
Habitação, e dá outras providênciàs".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senh<?res Senadores Gaivão Modesto, OctaviO Cardoso e

I:>IÃRIODO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Terça-feira 2 3051

Deputados Jaime Santana, Furtado Leite, Ronaldo
Campos, Eduardo Matarazzo SupUcy e Jos_é_ Frejat.

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Almir Pinto, que declara instalada a Comissão.

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre~
sidente esclarece que irá proceder à eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pio to convida o Senhor Deputado Óro Nogueira para funcionar como escrutinador.
Procedida a ~leiÇão, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
12 ~~tos
Senador Mauro Borges ...
03 votos
Senador Ma-rcelo Miranda ..
Para Vice-Presidente:
Senador João Calmon ..........•..... ~ 12 votos
Senador José Lins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 _votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Mauro Borges e
João Calmon.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Mauro
Borges agradece, em nome do Senhor Senador João Calmoo e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado José Thomaz Nonô
para relatar a matéria.
Nada mais_has_~,;:ndo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão,
a presenta Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irã a
publicação.

Para- Presidente:Senador Gastão MUller . . . . . . . . . . . . . . .
Em branco ..... -. . . . . . . . . . .
Para Vice- Presidente:
Senador Jutahy Magalhães
Em branco . . . . . . . . . . . . .

10 votos
2 votos
9 votos
3 votos

São declarados eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivat;nente, os ~enhores Senadores Gastão MUller e
iutahy Magalhães.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Gastão
Malter agradece, em nome do Senhor Senador Jutahy
Magalhães e no seu próprio, a honra com que foram distfriguidOs desi8;na o Senhor Deputado Saulo Queiroz
para relatar a matéria.

e

Nâda mafS h-avend-o a tratar, encerra-se a reuniã~ e,
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, de mais membros
da Comissão e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de _estudo e parecer sobre a Mensagem
n"' 75, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação dO Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n"' 2.026, de 1'i' de junho de
1983, que 40 proi-roga o- prazo-- previsto no artigo 6'i'
do Decreto-lei n"' 1.944, de 15 de junho de 1982".

COMISSÃO MISTA
Incubida de Estudo e parecer sobre a Mensagem n9
78, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República,
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o
texto do Decreto-lei n9 2.029, de .9 de junho de 1983,
que "altera a Legislação do Imposto de Renda das
pessoas jurídicas e dá outras. providências".
1~ Reunião (Instalação),
realizada em 21 de junho de 1983
Aos vinte e um dias, do mês de junho do ano de mil
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e quarenta
e cinco minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores
Virgílio Távora, Jutahy Magalhães, Lourival Baptista,
Pa~S9§. P_ôrto, Gaivão Modesto, Moacyr Dalta, Gastão
MUller, Alfredo Campos, Mauro Borges e Deputados
Mansueto de Lavor, Roberto Rollemberg e Aldo Pinto,
reúne-se a Coril1SSão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~' 78, de 1983-CN, do Senhor
Presidente da República, submetendo à deliberação do
Coilgfesso Naciónal o texto do Decreto-lei n"' 2~029, de
09 dejtinfio de 1983, que "altera a Legislação do lmpostO-Oe Renda das pessOas jurídicas e dá outras prOvidências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Raimundo Parente e José Ignácio e os
Senhore_s Deputados Saulo Queiroz, Adauto Pereira, Jo- sé ·carias Martinez, Fernando Magalhães, JesS6- Freire,
Fernando GOmes, Raul Ferraz e Haroldo Lima. '
De acordo com o que preceitua o· Regimento Comum,
ãssume a- Pre5idência, evenÜJ.almente, o Senhor Senador
Passos Pôrto que_declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irâ proceder à eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão~ Distribuídas as cêdulas, o Senhor Senador Passos Pôrto convida o Senho-r
Deputado Mansueto de Lavor para funcionar como escrutinador.

2• Reunião, realizada em 23 de junho de 1983
Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de mil
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta mi-nutos, na sala de reuniões na Comissão de Finànças, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Galvão Modesto, Gabriel Hermes, Almir Pinto, Lourival
Baptista,. Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, Guilherme
Palmeiras, José Fragelli, Affonso Camárgo e DePutado
Adail Vettorazzo, Figueiredo Filho, Emídio Perondi,
Ruy Côdo e Joaquim Roriz, reúne-se a Comissão Mista
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 75,
de 1983-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberaçã6 do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n'i' 2.026, de }9 de junho de 1983, que ..prorroga o prazo previsto no artigo 69 do Decreto-lei n9
1.944, de 15 de junho de 1982".
Deixam de comparecer, por motivo justificado os Senhores Senadores Severo Gçmes, Fernando H. Cardoso
e Deputados Maurício Campos, FernandO Magalhães,
José Ulisses, José Fogaça, Genebaldo Correia e Sebastião Ataíde.
Havendo núr::nero regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Deputado Joaquiffi Roriz, que
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
Ata _da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
-Sellad.Of Gãlvão Modesto, que emite parecer favorável à
Mensagem n"' 75, de 1983-C!:i,. nos termos do Projeto de
- Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
PoSto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
- Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e,
pãra constar, eu, Martinho José -dos Santos! -Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais mem~ros
da Comissão e irá à publicação.
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COMISSÃO DE SAÚDE
2• Reunião extraordinária

realizada em 26 de maio de 1983
Às dez horas, do dia vinte e seis de maio de mil nove-_
centos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão,

na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do
Senhor Senador Mário Maia, Presidente, presentes os
Senhores Sellãdores Almir Pinto, Claudionor Roriz, Lománto Júnior e Lourival B_aptista, reúne-se estraordinariamente, a Comissão de Saúde.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores S_enadores Marcondes Gadelha, Marcelo Miranda e a Senhora Senadora Eunice Michiles.
Havendo número regimental, o Senhor President~ SJe-clara abertos os trabalhos, e dispensa a leitura dà Atã-da
reunião anterior, que--é dada por aprovada. Prosseguindo, Sua Excelência concede a palavra ao Senhor Senador
Almir Pinto, para relatar o Projeto de Lei- da Câmara n9
4, de 1983, que "ii1stitui o salário mínimO profissional
dos farmacêuticos, e dá outras providências". Com a palavra, Sua Excelência- emíte parecer favorável ao projeto,
na forma da Emenda n~" l (Substitutiva), apresentada
pela Comissão de Legislação Social. Não há debates, e a
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. Ainda com a palavra, o Senhor Senador Almir Pinto, emite parecer fa-VóiáVet, ao Projeto de Lei da Câmara
n<:> 133, de 1982, que "altera dispositivos do Decreto-lei
n9 986, de 21 de outubro de 1969, que "institui normas
básicas Sobre alimentos". Não há debates, e a Comissão,
por unanimidade, aprova o parecer do Relator.
Esgotadas as matérias constantes de pauta, o Senhor
Presidente agradede a presença de todos, declarando
li:Umprida a finalidade da reunião.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assisterite
da Comissão, a presente-Ata, que lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.
Mário Maia.
3~ Reunião (extraordinária)
realizada em 9 de junho de 1983

Ás dez horas, do dia nove de junho de mil novecentos
e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala
Senad_or Alexandre Costa, sob_ a_ Presidência do Senhor
Senador Mário Maia, Presidente, presentes os Senhores
Senadores Almir Pinto, Jorge Bornhausen, e Mauro
Borges, reúne-se extraordinariamente a Comissão- de
Saú_de.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Claudionor Roriz, Lourival Baptista,
Marcondes Gadelha, Marcelo Miranda e a Senhora Senadora Eunice Michiles.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertas os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião anterior, que ê dada por aprOVada. Prosseguindo, Sua Excelência comuniCa que a reunião extraor-_
dinária -tem -por finalidade a apreciação- do Projeto de Lei
do Senado n"' 23, de 1983, que-ndispõe sobre a atualização e reajus1arilinTO contínuo do valor do s~lo a que se
refere a Lei n9 909-;-de 8 de novembro de 1949,--destinado
a obter recursos para à prole dos Hansenianos", que tem
como Relator, OSenhor Senador Almir Pinto. Dessa forma, concede a palavra a Sua Excelência, que emite parecer favorável ao projeto. Submetido o parecer a discussão, e não havendo quem queira fazer uso da palavra, é o
mesmo, colocado em votação, sendo aprovado por unanimícfade.
Nada mais havendo a tratar, encerrar-se a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida C3mpos, AsSiStente
da ComiSsão, a presente Ata, que lida e aprovada, serâ
assinada pelo Senhor Presidente.
M'rio Maia.

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
nl' 75, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberacão do Congresso Nacional
'o texto do Decreto-lei n" 2.026, de 19 de junho de
1983, que "prorroga o prazo previsto no artigo 61' do
Decreto-lei n9 1.944, de 15 de junho de 1982."
1' Reunião (instalação)
realizada em 15 de junho de 1983
Aos quinze dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala de reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os -s-enhores Senadores Gabriel
Hermes, Almir Pinto, Lourival Baptista, Passos Pôrto,
Jutahy Magalhães, Guilherme Palmeira, Severo Gomes,
José Fragelli e Deputados Adail Vettorazzo, Figueiredo
~ Filho, Emídio Perondi, José Ulisses e Joaquim Roriz,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 75, de 1983-CN, do Senhor
Presidente da República submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~" 2.026, de
}9 de junho de 1983, que "prorroga o prazo previsto no
artigo 6<:> do Decreto~lei n9 1.944, de 15 de junho de
1982".
Dri:íxani-ae-comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Gaivão Modesto, Fernando H. Car~
doso, Affonso Camargo e Deputados Mauricio Campos,
Fernando Magalhães, José Fogaça, Glbnebaldo Correia,
Ruy Côdo e Sebastiaào Ataide.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Lourival Baptista que declara instalada a Comissão.
- Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Lourival Baptista convida o Senhor Deputado Eri-.lidio Perondi para funcionar como escrutinador.
Procedida a .eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para presidente:
Deputado Joaquim Roriz , . . . . . . . . . . . .
Em branco .·................. ~······
Para Vice-Presidente:
Deputado Adail Vettorazzo .. , . . . . . . . .
Em branco ............ , .... , . . . . . . .

12 votos
1 voto

12 votos

1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
V ice-Presidente, os Senhores Deputados Joaquim Roriz
e Adail Vettorazzo.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Joaquim Roriz agradece, em nome do Deputado Adail Vettorazio e no seu- próPrio, a honra com que foram distinguidos, e desígfia o Senhor Ga~vão Modesto, -para relatar
a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerrar-se a reunião e,
para constar, eu, Martinho Josê dos Santos, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Corriissão e irã à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
79, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do _Decreto-lei n<:> 2.030, de 9 de junho de 1983,
que "altera a Legisla~ão do ImpOsto de Renda".
11'1

1• Reunião (Instalação),
realizadã-eht 21 de junho de 1983
Aos vin_te e um dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta e três. às dezessete horas e quinze mi-
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nu tos, na Sala da Comissão de Finança-s; no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Virgílio Távora,
Lourival Baptista, Jorge Kalume, Almir Pinto, José
Lins, Gabriel Hermes, Aderbal Jurema, Mário Maia, Pedro Simon, Alberto_Silva e Deputados Marcelo Linhares
e Aldo Pinto, reúne-se a Comissão Mista incumbida de
estudo e parecer sobre a Mensagem n<:> 79, de 1983-CN,
do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n<:>
2.030, de 9 de junho de 1983, que "altera a Legislação do
Imposto de Renda".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Marcelo Miranda e os Senho(es Deputados Jaime Santana, Ângelo Maganhàes, Augusto Trein,
Álvaro Gaudêncio, Olivir Gabardo, Aloysio Teixeira,
José Fogaça, Chagas Vasconcelos e Tidei de Lima.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Almir Pinto que declara instalada a Coinissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder à eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Senador Lourival Baptista para funcionar como escrutinador.
-~-Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Olivir Gabardo .. , ....... ._,.
Em branco ............. , .

IO_votos
2 votos

Para Vicb-Presidente:
Deputado Marcelo Unhares

11 votos

Em branco

I voto

S.ão declarados eleitos, Presidente e Vice-Presidente,
os Senfiores Deputados Olivir Gabardo e Marcelo Unhares, respectivamente.
Assumindo_ a Presidência o Senhor Deputado Marcelo
Unhares, Vire-Presidente eleito, agradece, em nome do
Senhor Deputado Olivir Gabardo e no seu próprio, a
honra com que foram distinguidos e designa o Senhor
Senador Aderbal Jurema para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constàr, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, tida e aprovada,
serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irâ à publicação.

COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de examinar c
emitir_ parecer sobre o Projeto de Lei n~" 3, de 1983CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Ju_s_tiça o crédito especial de Cr$
1.000.000.000,00 (hum bilhão de cruzeiros), para o
fim que especifica".

1• Reunião (Instalação),
realizada em 14 de junho de 1983

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala de
reuniões da Comissão de finanças, no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores Marcondes Gadelha,
Passos Pôrto, Gaivão Modesto, Lomanto Júnior, João
Lobo, Guilherme Palmeira, José Fr9-gelli, Mário Maia,
Alfredo Campos e Deputados Ronaldo Canedo, Sarney
Filho, Gomes da Silva e Raimundo Leite reúne-se a ComiSsão Mista do Congresso Nacional incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 3, dC
1983-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao·
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São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-:Presidente, os Senhores Senadores Mário Maia e
-Oalvão Modesto.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os SeASsunlirido a Presidência o Senhor Senador Mário
nhores Senadores Raimundo Pareitte, Fábio Lucena e
Mií8. agradece, _em nome do Senhor Senador Gaivão
Deputados França Teixeíia; Balthaziu de Bem e Cantá, Modesto e no seu próprio, a honra- com que foram distinguidos e desigfta o Senhor Deputado Ronaldo CaneBrabo de Carvalho, Artur Virgílio Neto, Cristina Tavado para relatar a matéria.
res, José Tavares e Osvaldo Nascimento.
---Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
De acordo com o que preceitua o Regimento ComUm,
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
de Comissão, lavrei a preSente Ata que, lida e aprovada,
José Fragelli que declara instalada a Comissão.
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre- da Comissão e irã à publicação.
sidente esclarece que irã proceder aeleição do Presidente
e do Vice-Presidente da COmissão; Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador José Fragelli, convida o Senhor
COMISSÃO MISTA
Deputado Gomes da Silva para funcionar como escrutiDo Congresso N :rcional, incumbida de estudo e panador.
recer sobre a proposta de emenda à Constituição n"'
Procedida a eleição, verifica-se o sé&uinte resultado:
10, de 1983, que "acrescenta item ao Art. 160 da
Constituição Federal".
Para Presidente:
12 votos
Senador Mário Maia
2' Reunião, realizada em 15 de junho de 1983
1 voto __
Em branco .................. _,-~ . . . . • •
Ministério da Justiça o crédito especial de até Cr$
1.000.000.000~00 (hum--bifhão de cruzeiros), para o fim

que especifica":

Para Vice-Presidente:
Senador Ga1vão Modesto
Em branco .................. _, . -· . • . .

12 votos
1 voto

Aos quinze dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala de reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, pre- sentes os Senhores Senadores José Lins, Virgílio Távora,
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João Castelo, Guilherme Palmeira, Hélio Gueiros; Pedro Simon, Severo Gomes e Deputados Albérico Cordeiro, Assis Canuto, Antônio Mazureck, Arnaldo Maciel e
Agnaldo Tim6te_o, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n"' lO, de 1983, que
••acrescenta item ao art. 160 da Constituição Federal''.
Deixam de -comparecer, por motivo justificado, os Se- nhores Senadores Lenoir Vargas, Gaivão Modesto, Carlos Alberto, Affonso Camargo e Deputados Vinght Rosado, Airton Rios, Sérgio Ferrara, Olivir Gªb~i"do, Miguel Arraes e Ralph Biasi.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Deputado Arnaldo Maciel, que
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
Ata da reunião anterior, que, logo após é dada como
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator da matéria, Senhor Senador João Castelo,
que emite parecer pela aprovação da Proposta de Emenda--à Cons-iiiuição il9 10, de 1983.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente
de Comissão, lavrei a presenti Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.
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CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 1983

Ata da 111• Sessão,
em 2 de agosto de 1983
1~ Sessão Legislativa Ordinária
da 4 7' Legislatura
Presidência dos Srs. Martins Filho
e Pedro Simon
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

SENADO FEDERAL
- SUMÁRIO
I .- ATA DA IUO SESSÃO,
EM 2 DE AGOSTO DE 1983

1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagem do Senhor
Presidente da República
N~>

155/83 (n~' 278/83, na origem), solicitando a retirada das
Mensagens n~'s 347, 348 e 358f82,
relativas aos pleitos da Prefeitura
Municipal de Rio Claro- SP, Deferida.
1.2.2- Avisos do Ministro Chefe
do Gabinete Civil da Presidência da
República
- N~' 274/83, encalninhando informações prestadas pelo Ministério da Marinha, em atendimento
ao Requerimento n"' 633/83, for-

mulada ,com o objetivo de instruir
o Projeto de L!!! çi_Çl SenadQ n~>
12/82.

- N., 281/83, encaminhando informações prestadas pelos Ministérios das Relações ExteriOres -e áaS
Minas e Energia, em atendimento
ao Requerimento n~' 661/83, formulado com o objetivo de ins_truir
-o-Projeto de Resolução n., 127/82.
2.9 N9 282/83, encaminhando informações prestadãs pelo Conselho
de Segurança Nací0tt!).l, em atendimento ao Requerimento n., 674f83,
formulado com o objetivo de instruir o Projeto de Lei do Seriado n.,
110/82.

Jorge Kalume- Odacír Soares- Aloysio ChavesAlexandre Costa -.Alinir Pinto - Virgílio TávoraCarlos Alberto - Martins Filho - Humberto Lucena
-Marco Maciel- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Luiz Viana- João Calmon- José Ignácio- Nelson Carneiro - Murilo Badaró --Alfredo CamPosFernando Henrique Cã:rdoso __:.Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Gastão MüllerJosé Fragelli - Marcelo Miranda - Affonso Camargo
- Álvaro Dias .:..:.... Enéas Faria- Jorge BornhausenCarlos Chiarelli - Pedro Simon - Octavio Cardoso
O SR. PRESIDENTE (Martins FilQo)- A lista de
.preseriÇa acUsa o.compai-ecimento d~ 3,1
Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. J9-Secretário procederá à leitura do Expediente.

s;s:

1.2.3- Avisos do Ministro de EstadQ das Minas e Energia
- N9 341/83, encaminhando informaç_ões daquele Ministério, atrayés do Requerimento n"' 661/83,
destinadas a instruir a apreciação
do Projeto de Resolução n9 127/82.

- N., 342/83, encaminhando informações d!).quele Ministério, através do Requerimento n"' 67lj83,
destinadas a instruir a apreciação
do Projeto de Lei do Senado n.,
304j79.
1.2.4. -- Ofícios do Sr. 1~'
da Câmara dos Deputa-

Se~etário

dos

- N~' 283/83, encaminhando informações_ prestadas pelo Minis-Encaminhando aut6grafo do setério da Fazenda, em atendimento guinte projeto:
ao Requerimento n., 676/83, for-- Projeto de Lei do Senado n.,
mulado com o objetívo de instruir
a Mensagem Presidencial n., llJ83 23f83 (n9 1.4~5/83, na Câmara dos
Deputados), que dispõe sobre a a-CN.
-

P. lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM N• 155, DE 1983
(n9 278/83, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Tenho a honra de _solicitar a Vossas Excelências a retirada das Mensagens n~"s 347, 348 e 358, de 24-8-82, e
26.8.82, relativas aos pleitos da Prefeitura Municipal de
Rio Clarõ (SP), no sentido de ser autorizada a contratar
operações de crédito nos valores de Cr$ 31.756.797,64,
CrS 33.283.700,00 e Cr$ 45.079.012,27, respectivamente,
junto à Caixa Econômica Federal, com recursos do Fun·
do de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, fendo
em vista as razões apresentadas pelo Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, na anexa Exposição de Motivos.
BrasHia, J9 de agosto de 1983. - Aureliano Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidência d(!fere a solicitação. Em conseqUê_!'lcia, as Mensagens
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tualização e reajustamento contínuo do valor do selo a que se refere
a Lei n~' 909, de 8 de novembro de

1949, destinado a obter recursos
para assistência à prole dos hansenianos. (Projeto que se transformou na Lei n'<' 7.113, de6 de julho
de 1983.)
..
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seg~j.intes___ prgjetos:
- Projeto de Lei da Cãmaia n9 _
90/83_(n'~_ 2.747/80, na Casa de origem), que acrescenta dispositiVo ao
art. 791 da Corisolidação das Leis
do Trabalho, aprovada_ pelo
Decreto-lei n~' 5.452, de 1"' de maio
de 1943, -dispondo sobre a constituição de procuradores.
- Projeto de Lei da CâmaJa n9
91/83 (n~' 2.498/79, na Casa de origem), que acrescenta parãgrafos ao
art. 477 da Consolidação das Leis
do Trabalhot aprovada pelo
Decreto~lei n9 5.452, de 19 de _maio
de 1943.
- Projeto de Lei da Câmara n9 ·
92/83 (n' 2.984/80, na Casa de origem), que acrescenta§ 39 ao art. 47
da Lei n9 5.764, de 16 de dezembro
de 1971, que define a polífica na~
cional de cooperativismo.
- Projeto de Lei da Câmara_ n9
93/83 (n9 3.47lf80t na Casa de ori~
gem), que altera a redação _do inciso lU do art. 89 da Lei n9 5.107, de
I3 de setembro de 1966, para permitir que o _empregado do sexo feminino possa, pór mOtivo de casamento, levantar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS; na vigência- do contrato de
trabalho.
-Projeto_ de Lei_da Câmara n9
94/83 (n' 3.496/80, na Casa de origem), que revoga o art. 11 da Lei n9
5.890, de 8 de junho de 1973, que
altera a legislação ·de previdência
social.
- Projeto de Lei da Câma-ra n9
95/83 (n' 2.580/80, na Casa de origem), que modifica dispoSitiVOs das
Leis n9s 4.594, de 29 de dezembro
de 1.964, e 6.435, de 15 de julho de
1977, dispondo sobre Corretores de_
Seguros.
-Projeto de LeLd_a Câmara n9
96/83 (n9 4.799/81, na Casa de origem), que modifica disposições da
Lei n" 5.108, de 21 de setembro de
1966- Código Nacional de Trânsito.
- Projeto de Lei da Câmara n9
97/83 (n' 2.881/BIJ; n-a Casa de origem), que acrescenta parãgrafo ao
art. 31 da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica· -dos
Partidos Políticos, definiildo o voto
cumulativo.
- Projeto de Lei da Câmara n'
98/83 (n9 3.485/80, na Casa de ori-
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gem}, que dã nova redação_ao § )9
do art. 5~ da Lei n9 3.807, de 26 de
agosto de 1960 - Lei Orgânica da,
Previdência SociaL
- Projeto de Lei da Câmara n_9
99/83 (n' 3.358/77, na Casã. de origem), que introduz alterações na
Lei n"4.737, de 15 de julho de 1965
:::;::- CódígO E(ei~pral, no quiSe fefç-re à composiçã-o dos Tribunais RegionaiS Elcilorais.

1.2.5 _'- PareCeres enciimlnhados
-à Mesa
1.2.6. dência

Comunicação da Presi-

Recebimen_to da_ Mensagem n9
15_6j83 (n9 279/83, n_a Casa de ori~
gem), pela qual o Senhor Presidente da República, solicita _autotização para que o Governo do Esta~
do do Rio Grande do Sul possa
realizar operação de crédito, para
os fins que especifica~

1.2.7- Requerimentos
- N9 733, de 1983, de autoria do
Sr. Senador M_auro Borges, solici~
tandO inforrn.âÇões ao- EXecutivo alusivo ao Projeto de Lei do Senado
n9 62/81. Deferido.
- N9 734/83, de autoria do Sr.
Senador Itamar Franco, solicitando ao Poder Executivo, documentos para instruir a apreciação d?
Projeto de Resolução n9 127 (82.
Deferido.
..:..... N9 735/83, de autoria do~
SrS. ·s-eõãdóres Alfredo Campos e
Murilo Badaró, solicitando home--n-ageris··ae-pesar pelo falecimento_
do ex-Deputado Simão da Cunha.
Aprovado, após usarem da palavra
no seu encaminhamento os Srs. Alfredo Campos e Murilo Badaró.

1.2.8 -

Discurso_ do Expediente

SENADOR HUMBERTO LUCENA, coi»O Líder- Apreciação
de medidas sócio-ecOnômicas ado·
tadas pelo Governo Federal no recesso parlamentar.
1.3 ~ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei da Câmara n9
11/83 (n9 72/83, na Casa de origem), que revoga o Decreto-lei n9
865, de 12 de setembro de 1969, restabe_!ecendo a autonomia do M unicípio de Santos, no Estado 4e
São Paulo. (Em regime de urgên~
cia.) votação adiada por falta de
..quorum"
- Projeto de Lei da_ Câmara o<::>105/81 --Complementar (n9
60/75, na Casa-de origem), que altera o -dispositivo da Lei Coni.Pie~
mentar n9 1, de 9 de novembro de

1967, que estabelece requisitos

mínimos de população e renda
pública e forma de consulta prévia
às popula~ões locais, para a ~riaçã()
_de novos munidpios. Votação adiada pÕr f<~:lta de "quorum": -- Projeto de Lei da Câmara n"
1 f83 (n' 80/83, na Casa de origem), de ipiciativa do Senhor Prç:si~
dente Qa República, que altera a
composição e a o.rganização inter~
na dos Tribunais Regionais do Trabalho que mencíona, cria cargos, e
dá outras providências. Votação adiada por falta dr;,"quorum".
~ Projeto de Resoiuçâo n9
161/81, que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa Agropecuári8 I0dustrfal e Colonizado_ra
Rio Candeias Ltda. a área de
33.000 :·hectares, no TerritóriO de
Rondón_ia, para a implantação de
projeto de bovinocultura. Votação
adiada por falta d((_"quorum".
-- _Projeto de Resolução n9
74/83, que auto!i~a o GoverrL_O do
Estãdo do Parâ a alienar à empresa
Maisa-Moju Agroindustrial S/A.,
uma área de terras devolutas doEstad_o~ com aproximadamente
30.000 ha (trinta mil hectares). Votação adiada por falta de.. "quo~
rum".
-:-Requerimento o~ 196/82, solicitando, nos termos dos arts. 75,
"A", 76 e 77 do Regimento Interno, a criação de uma Comissão Espectai Interna, composta de 7
membros, para, no prazo de 180
dias, realizar estudos sobre reformas tributárias. Votação adiada
por falta de "qum:um".
- Projeto de Lei do_ Senado n9
280/77 (Tramitando em conjunto
com o Projeto de Lei do Senado n9
233/79), de autoria do Senador Josê Sarney, que instítui o voto distrital e dá outras providências. Apreciação sobrestada por falta de
"quorum''.
- Projeto de Lei do Senado n5'
233j79 (Trami~ando ~m cOnjunto
com o Projeto de Lei do S."i:nado q9
280/77), de autoria do Senador
Tarso Dutra, que institui o sistema·
eleitorid misto e dá outras provi~
dências. ApreciaÇão sobrestada por
falta de "quorum".
1.4 - DISCURSOS APOS A
ORDEM DO DIA

SENADOR JORGE KALUME
- Bicentenário do nascimento de
Simón Bolivar.
SENADOR ALMIR PINTO Defesa da agroindústria Canavieira
e alcooleira do Nordeste.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Desvio de dotação orça-

n9s 172, 173 e 184, de 1982 (n9s 347, 348 e 358-382, na origem), serão definitivamente arquivadas.
Será feita a devida comunicação à_ Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Há ainda,
Expediente a ser lido pelo Sr. }9-Secretário.
E lido o seguinte
AVISOS
Do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da
República
N9 274/83, de 11 de julho do corrente ano, encami~
nhando informações prestadas pelo Ministério da Marinha, em atendimento ao Requerimento n9 633, de 1983,
do Senador Itamar Franco, formülado com o objetivo _d~
instruir o Projeto de Lei do Senado n' 12, de 1982, de sua
autoria, que dispõe sobre as atividades brasileiras no
Continente antártico e dá outras providências.
N9 281/83, de 21 de julho do corrente ano, encaminhando informações prestadas pelos Ministérios das Relações Exteriores e das Minas e Energia, em atendimento
ao Requerimento de ln(o_rmações n9 661, de 1983, de autoria do Senador Itamar Franco, formulado Com o objetivo de instruir ~o Projeto de Resolução o9 127, de 1982,
apresentado pela Comissão Parlamentar de Inquérito
instalada para investigar o Acordo Nuclear BrasilM
Alemanha.
N9 282/83, de 19 do corrente, encaminhando'informações prestadas pelo Conselho de Segurança Nacional,
em atendimento ao Requerimento n9 674, de 1983, do
Senador Itamar Franco, formulado com o objetivo de
instruir o Projeto de Lei do Senado n9 110, de 1982, de
sua autoria, que submete à apreciação do Congresso Nacional a exportação, reexportação ou trânsito pelo território nacional de equipamento bélico de qualquer natureza.
N9 283/83, de 11 do corrente, encaminhando infprmações prestadas pelo Ministério da Fazenda, em atendimento ao Requerimento n9 676, de 1983, de autoria do
Senador Itam_ar Fr;1nco, formulado com o objetivo de
instruir a Mensagem Presidencial n9 11, de 1983-CN.
AVISOS
Do Ministro de Estado das Minas e Energia

N9 341/83, de t5 de julho do corrente am:~, encaminhando informações daquele Ministério, sólicitad_as pelo
Senador Ita_.mar Franco através do Requerimento n9 661~
de 1983, destinadas a instruir a apreciação do Projeto de
Resolução n9 127, de 1982, apresentado pela Comissão
Parlamentar de Inquérito instalada para investigar o
Acordo Nuclear Brasil-Alemanha.
N9 342/83, de 15 de julho do corrente ano, encaminhando informações daquele Ministério, solicitadas pelo
Senador Álvaro Dias atrãvés do Requerimento n9 671,
de 1983, destinadas a instruir a apreciação do Projeto de
Lei do Senado n9 3_04, de 1979, de autoria do Senador
Henrique Santillo, que dispõe sobre a comercialização
dos produtos derivados de petróleo no territôrio riaCional.
OFICIO
Do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
N9 451/83, de 11 de julho do corrente ano, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei do Senado n9 23, de
1983 (n9 1.425(83, na Câmara dos Deputados), de autoria dos Senador Nelson Carneiro, que dispões sobre a
atualização e reajustamento contínuo do valor do selo a
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mentária destinada à implantação
do complexo portuário de Aracaju.

MT, alusivas à passa-

- Referente a instruções. para e-

mento do Senador Filinto Müllef.

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Adoção de uma política
de estímulo à produção de alim_entos para o abastecimento interno
do País.

nário- da instalação, no Brasil, da
Ordem Religiosa fundada por D.

3 - ATAS DE COMISSOES

Bosco e dos 25 anos d_a_ obra sate-

4 - MESA DIRETORA

Art. 29
cação.
Art. 39

O FI CIOS
-Do Sr. 1~'-Secretârio da Câmara dos Deputados encaminhando à revisão do Sen"ado autógrafos dos-s-eguintes projetas;

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 90, DE 1983
(n"' 2.747/80, na Cas-a de Qrigem)
Acrescenta dispositivo ao art. 791 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~lei n9
5.452, de 19 de maio de 1943, dispondo sobre a constituição de procuradores.
O COrigresso Nacional decreta:

Art. l"' O art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de 19 de maio
de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte § 39:
"Art. 791
... , .. _......•.. ····-~··-· •. ,_.,_ •. § 19
··"·······--~·--·-······--·· ~§ 29
.••••.•.••••.••••••••••.••••••• ,
§ 39 Qualquer das partes pode constituir- advogado mediante simples declaração feita perante a
junta de Conciliação e Julgamento, em audiência,
reduzida a termo e assi_nad_a pelo outorgante, ato
que conferirá ao procUrador designad_o todos os_ poderes gerais para o foro."
Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEISJ)Q_TRABALHO
(Aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452,
de }9 de maio de 1943)

5 LIDERES E VICELIDERES DE PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

SEÇÃO IV
Das Partes e dos Procuradores
Art. 791. Os empregados e os empregadOres pode-rãó fetlamar pessoalmente perante a Justiça d_o_ Trl.l.balho e acompanhar as suas reclam~ções até o final.

§ J9 Nos dissídios individuaiS os empregados e empregadores poderão fazer-se representar p-or intermédio
do sindicato, advogado, solicitador, ou provisionado,
inscrito na Ordem dos Advqgados_.?~ Bra~iL
§ 29- Nos dissídios coletivos é facultada aos inter((ssados a assistência por advogado.
Art. 792. Os-maiores de 18emenoresde2l ~nos e as
mulheres casadas poderão pleitear perante a Justiça_do
Trabalho sem a assistência de seus pais, tutores ou maridos.
Art. 793. Tratando-se de maiores de 14 e menores
de 18 anos, as reclamações poderão ser feitas pelos seus
representantes legais ou, na falta destes, por intermêdio
~da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Nos lugares
onde não houver Procuradoria, o Juiz ou presidente nomearã pesso~ habilitada para desempCilhar o cargo de
curador a lide.

.. .. . . .

~·.

....... ·- ..
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........"............. ;; .... ._.:. ~ .-~ ..... \. -
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...-

(Às COmiSsões de Constituição e Justiça-e-de Legislação Soclal.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 91, DE 1983
(n'~ 2.498/79, na Casa de origem)
Acrescenta parágrafos ao art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, aproVado -pelo DecretOlei n9 5.452, de 19 de maio de 1943.

-O Congresso Nacional decreta:
Art. {9 O art. 477 da Consolid_ação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'~ 5.452, de !9_de_ maio
__de 1943, passa a vigorar acrescido dos seguintes parãgrafos, numerados como § 69 _e § 7'~:

"Art, 477,-- . , , , , ...

TITULO VIII
Da Justiça do Trabalho
•

0 ,'

0
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•

•, •'

0

•

.~, ' ' 0 ' - " • - • • - • • r O o < --~---~•-• r o , o o _ •

TITULO X
Do Processo Judiciário do Trabalho

•

•

•

'

'

•

'

•' •'
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'

•'

•

•

•

•'
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§ 69 No caso de reclamação trabalhista em que
a empresa seja reclamada, não poderã esta fCSCíndir
O-confr3.to de trabalho antes de trans"itad·a emjulga.=do a sentenç<l, salvo por motivo de força maior ou
j~sta ca.usa (a-rts. 501 e 482):

se

CAPITULO II
Do Processo Geral
•

•

•

•

•

•

•

r

•

•

• • • • ' ' • .,-•

Revogam-se as disposições em contrário.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

LS- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA
SESSAO. ENÇERRAMENTO.

que se refere a Lei n9 909, de 8 de novembro de 1949, destinado a obter recursos para assistêncía à prole dos Hansenianos.
(Projeto que se transformou na Lei n., 7.113, de julho
de 1983.)

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

LEGISLAÇÃO CITADA.

s(ana nesta Capital.

SENADOR MARCO MACIEL
Solenidades, realizadas em

Art. 29
cação.
Art. 39

xecução Sráfica de trabalhos_ parlamentares e outros pelo CEG RAF.

SENADOR
GASTA"O
M VLLER -Transcurso docente-

gador Frutuoso de Aragão Bulcão.

pregado a impoitância reclamada, além de multa
em valor equivalente à indenização assegurada no§
39 do art. 499 desta Consolidação."

2- ATO DO PRESIDENTE

gein dQ 109 anivcrsárfo de faleci-

SENADOR NELSON CARNEIRO - Falecimento do Desembar-

-
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DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

§ 7'~
ocorrer rescisão, no curso dC reclamação trabalhista, com base no art. 483 desta. Consolidação, a empresa ficará obri8ada a pagar ao em-

Art. 417. É-assegurado a todo empregado, não exis·
tindo prazo estipulado para a terminação do respectivo
contrato, e quando não haja êle dado motivo para ces~
sação das relações de trabalho, o direito de haver do em~
pregador uma i"nderlização, p<i.gà na base da maior remu, neração que tenha percebido na mesma emprêsa.
§ I9 O pedido de demissão ou recibo de quitação de
rescisão do-_contrato de trabalho firmado por empregado
com mais de um ano de serviço só será válido quando
feito com a assistência do respectivo sindicato ou perante
a autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência
Sodal.

§ 29 O instq:tmento de _rescisão, ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução
do contrato, deve ter especificada a natureza de cada
parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor,
sendo __yá(ida a quitaçã_c;>l. apenas, relativamenJ.~ à~ mesmas parcelas.
§ 39 Quando não existir na localidade nenhum dos
órgãos previstOS neste artigo, a assistência será prestada
pelo Representante do Ministério Público ou, onde houver, pelo Defensor Público, e, na falta ou impedimento
dêste, pelo Juiz de Paz.
§ 49 O pagamento a que fizer jus- o empregado, será
efetuado no ato da homologação da rescisão do contrato
de trabalho, em dinheiro ou cheque visado, conforme acordem as partes, salvo se o empregado fôr analfabeto,
quando o pagamento somente poderã ser feito em dinheiro.
§ 59 Qualquer compensação no pagamento de que
trata o_§ anterior não poderá exceder o equivalente a um
mês de remuneração do __empregado .
-~--

--

.. ... ~· ~ .; .·--~""""''""• ......

•'•

.. ............
-.·~

~-

· (Às Comissões de Constituição e Justiça -e deLe~
gis/ação Social.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 92, DI;; 1983
(n9 2.984/8:0, na Casa de origem)
Acrescenta§ 39 ao art. 47 da Lei n9 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, que define a política nacional de
cooperativismo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Acrescente-se ao art. 47 da Lei nl' 5.764, de
16 de dezembrQ de 1971, o seguinte§ 3~>:

"Art 47
.. , ... , , .... , •........ , ....•..
§ I•
,.,,.,.,.,.,.,., ...... co . . . . . . .
§ 29
, ,-,, , r, •, • , ~, • • • • • • • • ~ • • • • ' • • .._. • ' • •
§ 39 O pi-esidente de cooperãtiva de- eletrifiCaçãÕ-rural--serã, obrigatoriame-nte, produtor rural
filiado a sindicato de produtores rurais e o imóvel
de que s_eja proprietário, titular do domínio útil ou
possuidor a qualquer título e por ele explorado esteja devi_damente cadastrado no Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agráriã --INCRA."
Art. 29 Esta lei entra em vigor
data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as dispo~ções em contrário.

na
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971
D~fine a politica nacional de cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá
outras providências.

CAPITULO IX
Dos Órgãos Sociais
SEÇAO IV
Dos Órgãos de Administração
Art. 47. A sociedade.serâ administrada por uma Direteria ou C_onselho d~ Ad.m_igistração, composto exclusivamente de associados eleitos pela Assembléia Geral~
com mandato nunca superior a 4 (quatro) anos, sendo
obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço)
do Conselho de Administração.
§ li' O estatuto -poderã criar outros orgãos neCessários à administração.
§ 21' A posse dos administradores e conselheiros_ fiscais das cooperativas de crédito e das agrícolas mistas
com seção de crédito e habitacionais fic_a__ sujeita à pr~ia,
homologação dos respectivos órgãos normativos.
( Ãs Comissões de Agricultura, de Minas e Energia
e de Legislação Social.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 93, DE 1983.
(N~> 3.471/80, na Casa de origem)
Altera a redação do inciso III do art. ~ da Lei n~>
5.107, de 13 de setembro de 1966, para ~rmitir que o
empregado do sexo feminino possa, por motivo de casamento, levantar o seu Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS, na vigência do contrato de trablho.

O COngresso Nacional decreta:
Art. I'<' O inciso III do art. 8~> da Lei n"' 5.l07, de 13
de setembro de 1966, passa a viger com a seguinte redação:
"Art. 81' ................................--"-·-·III- durante a vigência do contrato de trabalho, a conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas nas alíneas b, c e e do
inciso II deste artigo."

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãoiJ)

II- No Caso de rescisão, pelo empregado, sem justa
causa, ou pela empresa com justa causa, a conta poderá
ser utilizada, parcial ou totalmente, com a assistência do
Sindicato da categoria do empregado, ou na falta deste
com a do representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) nas seguintes situações, devidamente comprovadas:
a) aplicação do capital em atividade comercial, industrial ou agropecuãria, em que se haja estabelecido individualmente ou em sociedade;
b) aquisição de moradia própria nos termos dO art.
10 desta Lei;
c) necessidade de grave e premente, pessoal ou ~ami
liar;
d) aquisição de equipamento d_estinado a atividade
de natureza autônoma;
e) por motivo de casamento do empregado do sexo
feminino.
III- Durante a vigência ·do contrato de trabalho a
conta somente poderã ser utilizada na ocorrência das hipóteses preVistas Uas letras b c do item II deste artigo.

e

Art. 10,

A utilização da conta.: vinculada, para o fim
4e ~quisição_de moradia própria, é assegurada ao erripre-gado que completar, depois da vigência desta Lei, 5 (cinco) anos de serviço na mesma empresa ou em empresas
diferentes, de acordo com as disposições da lei n~' 4.380,
de 21 de agosto de 1964, por intermédio do Banco Nacional da Habitação (BNH), de conformidade com as
instruções por este expedidas.
§ 1~> O BNH poderá, dentro das possibilidades financeiras do Fundo, autorizar, para a finalidade de que
trata este artigo, a utilização da conta vinculada por empregado que tenha tempo menor de serviço que o ali
mencionado desde que o valor da própria conta, ou este
complementado com poupança pessoal, atinja a pelo
menos 30% {trinta por cento) do montante do financiamento pretendido.

§ 2'<' O BNH poderá instituir, como adicional, nos
contratos de fillanciãmento de que trata este ãrtigo, um
seguro especial para o efeito de garantir a amortização
do debito resultante da· operação em caso de perda ou r~
dução do salãrio percebido pelo empregado.
Art. 11. Fica criado o "Fundo de Garanti?. do Temp-o de Serviço" (FGTS), constituído pelo conjunto das
contas vinculadas a que se refere esta Lei, cujos recursos
serão aplicados com correção monetária e juros, de
modo a assegurar cobertura de suas obrigações, cabendo
sua gcitã~ ao_ Banco Nacional da Habitação.

......... ·-· .... •........... ·-· . .- ...• . -...... ··: .
~

Art. 29
cação.
Art. 39

mente, ingressar na previdência social, portador de molêstia ou tesão que venha, posteriormente, a ser invocada
como causa de _concessão de benefício.

(Às Comissões de Legislação Social e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 95, DE 1983
(n~> 2.580/80, na Casa de origem)
Modifica dispositivos das Leis n9s 4.594, de 29 de
dezembro de 1964, e 6.435, de 15 de julho de 1977,
dispondo sobre Corretores de Seguros.
O Congresso Nacional decreta:

Art. l'<' O art, 4'<' da Í.ei n'<' 4.594, de 29 de dezembro
de 1964, que disciplina o exercício da profissão de Corretor de Seguros, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo únicO:
~
,,"Art. 4~> •. , , . , ..•..•.•••••••••••••.•••••
:Parágrafo único- O exercício da profissão de
Corretor de Seguros por mais de 2 (dois) anos em
qualquer ramo, inclusive o de seguro de vida, com a
respectiva inscrição no Departamento Nacional de
Seguros Privados e C:apitalização, habilitará o profissional à obtenção do título de registro das demais
especialidades."

Art. 2'<' O§ 2'<' dp art. lO da Lei n'<' 6.435, de 15 de julho de l977,_que dispõe sobre as entidades de previdência
privada, passa a viger com a seguinte redação;
.. "Art. 10. . . , ·~·~····-· ........••.....•....
§ I• ...........••...•.•.•..•...•..•.•.•. ·~
§ 2~> Aos corretores de planos previdenciávrios
de entidades abertas aplica-se o disposto na-Lei n•
4.594, de 29 de dezembro de 1964, e nos arts. 122 e
128 do Decreto-lei n9 73, de 21 de novembro de

1966."
Art. 3'<' _ Ficam revogados o art. 32 da Lei n'<' 4.594, de
29 de dezembro de 1964, e as demais disposições em contrário.
Art_- 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5'<' Revogam-se as disposições em conti-ário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.435, DE IS DE JULHO DE 1977

~

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevoga-se as disposições em contrãrío.

Agosto de 1983

(Às cdmi$Sões -de Constituição ~Justiça ~deLe

Dispõe sobre as entidades de previdência p;lvada, e
. dá outras p-rovidências.

gislação Social.)

CAPITULO II

LEGISLAÇÃO CITADA
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 94, DE 1983
LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e
dá outras providências.

··············································

Art. 89 O empregãdõ poderá utilizar a conta vinculada, nas seguintes condições conforme se dispuser em
regulamento:
1- Rescindindo o contrato de trabalho, seja sem jus~
ta causa, provada esta pelo pagamento dos valores a que
se refere o art. 6'<' ou por declaração da empresa, ou ainda
por decisiio da Justiça do Trabalho, seja por justa causa
nos termos do art. 483 da CLT, seja por cessão de atividade da empresa ou pelo término do contrato de trabalho por prazo estipulado, ou ainda no caso de aposentadoria concedida pela Previdência Social, a conta poderá
ser lívrc:mentc movimentada.

Das Entidades Abertas

(n'<' 3.496/80, na Casa de origem)
Revoga o art. 11 da Lei n'<' 5.890, de 8 de junho de
1973, que altera a legislação de previdência social.
O Congresso Nacional decreta:_

Art. li' Fica revogado o art, 11 dlil Lei n~> 5.890. de 8
de junho de 1973.
Art. 2'<' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
· Art. 3'<'

Revogan-se as disposições em contrário,

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973
Art. 11. Não será concedido auxílio-doença ou apo·
sentadoria por invalidez ao segurado que, comprovada-

SEÇÃO III
Da Legislação Aplicável

Art. 10. As entidades abertas serão reguladas pelas
disposições da presente Lei e, no que couber, pela legislaÇão aplicâvel às- entidades de seguro privado.
§ I'<' Aplica-se às entidades abertas com fins lucrativos
o disposto no art. 25 da Lei n~> 4.595, de 3 de dezembro
de 1964, com a redação que lhe deu o art. l'<' da Lei n'<'
5.710, de 7 de outubro de 1971.
§ 2~> Aos corretores d~ Planos previdenciârios de entidades abertas aplica-se a regulamentação da profissão de
Corretor d~_ Seg~~os de Vida e de Capitalização

Agosto de 1983

l)IÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

DECRETO-LEI N• 73, DE 21 DE NOVEMBRO DE
1966

Dispõe sobre o sistema nacional de seguros privados, regula as operações de seguros e resseguros, e dá
outras providências.

sões de Corretor de Seguro de Vida e Capitalização, obedecidos os princ[pios estabelecidos na presente Lei.
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Art. 21'
cação.
Art. 39

(Às Comissões de Coitstituição e Justiça e deLegislação Social.)

3~59

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

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 5.682, DE 21 DE JULHO DE 1971
PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 96, DE 1983
(n9 4.799/81, na Casa de origem)

CAPITULO XI

Modifica disposições da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966 --Código Nacional de Trânsito.

Dos CorretoiiS -de Seguros

Art. 122. O corretor de seguros, pessoa física- ou
jurídica, é Cdnlúmediãiiõ Jegalmcnte autorizada a angariar e promover contratos de seguro entre as Sociedades
Seguradoras e as pessoas físicas ou jurfaícas de Direito
Privado.
Art. 123. O eXercício da profissão-de coáetor de Seguros depende de prévia-habilitação e registro.
§ }'i' A habilitação será feita perante a SUSEP, mediante prova de capacidade técmco-profissional, na forma das instruções baixadas pelo CNSP.
§ 29 O corretor de seguros poderá ter prepostos de sua
livre escolha e designará, dentre eles, o que o substituirá.
§ 3~" Os corretoreS e prepostos serão registrados na
SUSEP, com obediência-aos reQuisitOS estibelicidos pelo

CNSP.

. ....

Art. 124. As comissões de corretagem só poderão
ser pagas a corretor de seguros devidamente habilitado.
Art. 125. Ê vedado aos corretores e seus prepostos:
a) aceitar ou exercer emprego de pessoa jurídica de Direito Público;
b) manter relação de emprego ou de direção com Sociedade Seguradora.
Parágrafo único. Os JmPedimen-fos deste artigo
aplicam-se também aos sócios e diretoie"S de empresa-S de
corretagem.
Art. 126. O corretor de seguros resp-onderá civilmente perante os segurados e as Sociedades Seguradoras
pelos prejuízos que causar, por omissão, imperícia ou negligência no exercício da profissão.
-· ·
Art. 127. Caberá responsabilidade profisional, perante a SUSEP, cio corretOr que deixar de cuinj)rír as leis,
regulamentos e resoluções em vigor, ou que der causa
dolosa ou culposa a prejuízos às Sociedades Seguradoras
ou aos segurados.
Art. 128_.. O Corretor de seguros estará sujeit:ó às penalidades seguintes:
a) multa;
b) suspensão temporária do exercício- da profissão;
c) cancelamento do registro.
Parágrafo único. As PC:nalidideS s6fáo ai)Iíc'adis pela
SUSEP, em processo regular, na forma prevista no art.
119 deste decreto-lei.

LEI N• 4.594, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1964
Regula a profissão de corretor de seguros.
Art. 41' O cumprimento da exigência da alínea e do
artigo anterior poderá consiStir na observância cotnpiovada de qualquer das seguintes condições:
a) servir há mais de dois anos como preposto de corretor de seguros para os ramos requeridos;
b) haver concluído curso_(Vetado) técnico-profissional
de seguros, oficial (Vetado);
c) apresentar atestado de exercício profisSioilal anterior a esta Lei, fornecido pelo sindicato de~clasSe_ou
Departamento Nacional de Seguros Privados e caPitalização.

peJO

Art. 32. Dentro de noventa dias, a contar da vigência desta Lei, o Poder Executivo regulamentará as profis-

O Congresso Nacional decreta:

Art. 11' O art. 16 da Lei n9 5.108 de 21 de setembro
de 1966, que."institui o Código Nacional dC Trânsito",
passa _a viger com a seguinte alte~ação:

"Art. 16

----;

........... ............ ; ·-· .........-....... .

Art. 31. Nas Convenções, as deliberações serão tomadas por voto direto e secreto.
Parágrafo único. E proibido o voto por procuração e
permitido o voto cumulativo nos termos desta Lei.

(À

Comissão de Constltu_ição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 98, DE 1983
(nl' 3.485/80,_ na _Ca_sa de o~igem_)

~

§ 5~;~ A velocidade dos veículos, se as condições
técnicas das vias de trânsito rápido e das vias preferenciais o permitirem, poderá atingir até 100 Km
(cem quilômetros) horários."

Dtí nova redação ao§ 1' do art. 5~;~ da Lei n"' 3.807,
de 26 de ~gosto de 1960 -Lei Orgânica da Previdência Social.
O CongresSo Nacional decreta:

Art. 29
cação.
Art. 3~"

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

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI W 5.108, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966

Das regras gerais para a circulação

-Art. 16 As -vias públicas de acordo com a sua utilização serão assim classificadas:
a) vias de trânsito rápido;
b) vias preferenciais;
c)- vias secundárias;
__d) viaS-locais.
§ }I' Via de trânsito rápido é aquela caracterizada
por bloqueio que permita trânsito livre, sem interseções e
com acessos especiais.
§ 21' Via p-referencial é aquela pela qual os veículos
devam ter prioridade de trânsito, desde que devidamente
sinalizada.
§ 3~;~ Via secundária é a destinada a interceptar, coletar e distribuir- o tráfego que tenha necessidade de entrar
_nas yi_as_de trânsito rápido ou preferenciais, ou delas sair.
§ 41' Via local é a destinada apenas ao acesso de
áreas restritas.

Art. }I' O§ l~"do art. S~"da lei n<;~3,807, de26deagosto de 1960, passa a viger com a seguinte redação:
§ 1~> São equiparados aos trabalhadores autó-nomos os_ empreg~dos.de representações estrangeiras e dos- organismos ofichiís estrangeiros ou interna?ionais que funcionam no Brasil, salvo se obrigatorianifmte sujeitos a regime pr"óprio de previdência,
assim como as donas-de-casa maiores de dezoito
anos que não exerçam atividade renumerada.
Art. 29
cação.
- Art. 3~;~

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

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE !960
Lei Orgânica da Previdência Social.
(Com as alterações iiitroduzídas pela legislação posterior.)

TITULO II
Dos segUrados dos Oe"plmdentes e da Inscriçio

CAPITULO I
(Às Co~issões de con-stituição e Justiça e de
Tranipoi'tes, Comunicações e Obras Públicas.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 97, DE 1983
(n"' 2.881/80, na Casa de origem)
Acrescenta parágrafo ao a.rt. 31 da Lei n~;~ 5.682, de
-21 de jul~o de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos
Políticos, definindo o voto cumulativo.
O -CongresSo -NaCional decreta:
Art. r~;~ O art. 31 da lei nl' 5.682, de 21 de julho de t
1971- Lei Orgânica dos Partidos Políticos passa a vigorar a~rescido do seguinte parágrafo, numerado como §
_ 2<;~, alterando-Se_para § 1<;~ seu atual Pará~:rafo único:
''Ã-rt. 31 ........................-~ ..-.-·---·-·§ I•
.•............ ············-·······
§ 2<;~ Entende-se como voto cumulativo aquele
dado por um mesmo convencional credenciado por
mais de um título."

__ Dos Segurados
Ai"t. 5~> São obrigatoriamente segurados, ressalvado
o disposto no art. 3<;~:
I - os que trabalham, como empregados, no território nacional;
I I - os brasileiros e estrangeiros domiciliados e contratados no Brasil para trabalharem como empregados
nas sucursais ou agências de empresas nacionais no exterior;
III - os titulare~ de fuma individual e os diretores,
sócios-gerentes, sócios-solidários, sócio-quotiStas,
sócios-de-indústria, de: -qualquer empresa;
JV- os trabalhadores autônornos.
§ 1" São equipados aos trabalhadores autônomos os
empregados de representações estrangeiras e os dos organiSmos oficiais estrangeiros ou internacionais que fundonam no Brasil, salvo se obrigatoriamente sujeitos aregíffie próp-ri? de previdência.

(Às Comissões de Legislação Social e de Finanças.)
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 99, DE 1983
(n~'

3.358/77, na Casa de origem)

Introduz alterações na L~i n9 4.737, de IS de julho
de 1965- Código Eleitoral, no que se refere à composição dos Tribunais Regionais Eleitorais.
O Congresso Nacional decreta:

Art. {9 O art. 25 eocaput doart. 26da Lein94,737,
de 15 de julho de 1965, passam a vigorar com a SegUinte
redaçào:
,."Art. 25. Os_ Tribunais Regionais compor-seilo:
I - mediante eleição, pelo voto secreto:
a) de 2 (dois) juízes dentre os desembargadores
do Tribunal de Justiça;
b) de 2 (dois) juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;
II - de jUiz federal e, havendo mais de um, do
que for escolhido pelo Tribunal Federal de Recursos; e
III- por nomeação do Presidente ela República,
de 2 (dois) entre 6 (seis) cidadãos de notável saber
jurídiCo-e idoneidade moral,_indicados pelo Tribunal de Justiça.
Art. 26. O Presidente do Tribunal Regional será eleito por este, dentre 2 (dois) desembargadores
do T(ibunal de Justiça, cabendo ao OJ,ltro a VirePresidência; o Correge-dor-Regional da Justiça Eleitoral será escolhido dentre os demais juízes togados.
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D!ARJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

corrido o prazo do parágrafo anterior, não se der substituído, desde que O seu nome conste da lista tríplice.
§ 89 Não podem fazer parte do Tribunal Regional
pessoas que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 49 grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se neste caso a que tiver sido escolhida
por último.
§ 99 A nomeação de que trata o n9 II deste artigo não
poderá recair em cidadão que tenha qualquer das incompatibilidades mencionadas no art. 16, § 49
Art. 26. O Presidente e o Vice-Presidente do Tribu~
ria! Regional serão eleitos por este, dentre os três desembargadores do Tribl!nal de Ju-stiÇa; o terceiro desemóargador será o Co"iregedor Regional da Justiça Eleitoral.
§ l9 As atribuições do Corregedor Regional serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e, em caráter supletivo ou complementar, pelo Tribunal Regional Eleitoral perante o: qual servir.
§ 29 No desempenho de suas atribuições o Corregedor Regional se locomoverá para as zonas eleitorais nos
s_egui_ntes casos:.
I - por determinação do Tribunal Superior Eleitoral
__ ru!-dO~-Tribunal Regional Eleitoral;
II - a pedido dos juizes eleitorais;
III - a requerimento de Partido, deferido pelo Tribunal Regional;
IV - sempre que entender necessário.

(À Comissão de Constituição e Justiça.)

PARECERES

provação do projeto, adotado o texto aprovado pela Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, 22 de junho de 1983.- Murilo
Badaró, Presidente - Passos Pôrto, Relator. - Hélio
Cueiros -José Ignácio - Alfredo Campos- Marcon·
des Gadelba - José Fragelli - Guilherme Palmeira
PARECER N• 708, DE 1983
Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador João Calmon
O projeto sob exame, originário da Câmara dos Deputados e de autoria do então Deputado, e hoje nosso ilustre colega, o Senador Carlos Chiarelli, objetiva disciplinar o exercício da profissão de Economista Doméstico,
para abrigar aqueles profissionais formados nos cursos
de CiênCias Domésticas mantidos, atualmente, por 12
instituições universitárias, que já graduaram cerca de
2.500 prOfiSsióriã.is.
Da brilh'ante justificação apresentada pelo ilustre autor da proposição consta a informação de que
,.A'Co_m a implantação do serviço de Extensão Rural no Brasii, em f948, sentiu-se necessidade de profissional qualificado, _para atuar junto às famflias
rurais, desenvolvendo atividades de natureza edUcativa nas seguintes áreas: alimentação e nutrição,
saúde, vestuário, habitação, administração do lar e
outras correlatas."
Através da Portaria n9 -191/66, o Ministério da Educação. e Cultura homologou o curriculum mínimo e a du·

Art. 211 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO-CITADA

PARECERES N•s 707, 708 e 709, de 1983
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 57, de 1983,
(n9 5.816-C, de 1981, na Casa de origem), que "dispõe sobre o exercício da profissão de Economista Doméstico, e dá outras providências.,.

LEI N• 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

TITULO II
Dos Tribunais Regionais
Art. 25. Os Tribunais Regionais conipol'-se-ão:
I - mediante eleição em escrutínio secreto: _____ _
a) de três juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça
dentre os seus membros;
b) de dois juf~es es·cºlh_idos pelo Tribunal de Justiça
dentre os jufzes de direito;
II - por nomeação do Presidente da República de
dois dentre seis cidadão_s de notável saber jurídico e reputação ilibada, que não sejam incompatíveis por lei, indicados pelo Tribunal de Justiça.
§ 111 A lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça será enviada ao Tribunal Superior Eleitoral.
§ 29 A lista não poderá conter nome de magistrado aposentado há menos de cinco anos.

§ 39 Recebidas as _indicações o Tribunal Superior divulgará a lista através de edital, podendo os partidos, no
prazo de cinco dias, impugná-la com fundamento em incompatibilidade.
§ 49 Se a impugnaçãô for julgada procedente quanto
a qualquer dos indicados, a lista será devolvida ao Tribunal de origem para complementação.
§ 59 Não havendo impugnação, ou desprezada esta,
o Tribunal Superior encaminhará a lista ao Poder Executivo para a nomeação.
§ 69 A nomeação pelo Presidente da República de
juízes da categoria de juristas deverá ser feita dentro dos
30. dias do recebimento da lista.
§ 79 Respeitado o direito d~ recusa, previamente manifestado, Consíderar-se-á reconduzido o juiz a quem, de-

PARECER N• 707, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Passos Pôrto
O projeto sob exame, originário da outra Casa do Legislativo e de autoria do então Deputado, e hoje nosso ilustre colega, o Senador Carlos _Chiarelli, objetiva disciplinar o exercício da profissão de Economista Domésti-co, para abrigar aqueles profissionais formados nos cursos de Ciências Domésticas mantidos, atualmente, por
12 instituições universitárias.
A oportunidade da criação dessa categoria profissional, segundo aprendemos na brilhante justificatiVa do
autQr, decorreu da implantação do serviço de extensão
rural no Brasil, em 1948, quando verificou-se a "necessidade de profissional qualificado para atuar às famílias
rurais, desenvolvendo atívidades de natureza educativa
nas seguintes áreas: alimentação e nutrição, saúde, vestuário, habitação do lar e outras correlatas".
A matéria foi aprovada na Câmara, com pareceres favoráveis das doutas Comissões de Constituição e Justiça,
de Trabalho e Legislação Social, e ainda da Comissão de
Educação e Cultura, na forma das emendas inodificativas apresentadas pelo Relator às alíneas c e d do art. J9,
ao item III do art. 29 e o art. 49
As referidas emendas cingem-se, como exposto no Re-I8.tórío à necessídade d~...alguns ajustàmentos no proje~
to, dentro da orientação geral que tem prevalecido na
E~eposiÇã_o de leis dessa _natureza, mantidas os seus objetivos essenciais, ou de mérito.
Diailte do exposto e como inexistem óbces quanto ao
aspecto jurídico-constitucional nosso parecer é pela a-

ração dos cursos de licenciatura plena em Economia Doméstica, reconhecendo, com base no Parecer n~' 352f66,
do Conselho Federal de Educação o Ensino Superior de
Economia Doméstica.
Na forma do art. 29 do projeto, ao Economista Doméstico compete:
.. "I- planejar, elaborar, programar, implantar,
dirigir, coordenar, orientar, controlar, supervisionar, executar e avaliar estudos, trabalhos 1 programas, planos, projetas e pesquisas de educação e orientação em Economia Doméstica ou concernentes
ao atendimento das necessidades básicas da família
na comunidade; nas instituições públicas e privadas;
II- planejar, elaborar, implantar, difigíf,-coór- - denar, orientar, controlãr, supervisionar, executar,
analisar e avaliar estudos, trabalhos, programas,
planos, projetas e pesquisas de educação_ e orientação do consumidor para aquisição e uso de bens
de consumo e serviços utilizados pela família;
III -lecionar no 39 grau as disciplinas específicas do curriculo de forinação do Economista DomésticO, observadas as disposiçêies legais vigentes."
No que concerne à atividade d_o Economista Doméstico nas instituições de Ensino Superior, público ou privadas compete-lhe, ainda, exercer os seguintes cargos: Direter, Chefe de Departamento e Coordenador de cursos
de Economia Doméstica.
Na Câmara, o projeto recebeu pareceres favoráveis
das doutas Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação Social, e ainda da Comissão de Educação e Cultura, na forma das emendas modificativãs apresentadas pelo Relator às alíneas c e d do artigo ]9, ao
item III do art. 29 e ao art. 49.
As refüidã.S emendas cirigeni-se, como exposto no Relatório do ilustre Deputado Rômulo GaiVão à necessidade de alguns ajustamentos no projeto, dentro da orien·
tação geral que tem prevalecido na preposição de leis
d_essa natureza, mantidas os seus objetivos essenciais, Ou
de mérito.
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Diante do exposto, e tendo em vista o elevado propósito do autor da proposição o nosso parecer é pela sua aprovação, na forma do texto aprovado pela Câmara dos
Deputados.

·ae

Sala da Comissão, 23
junho de 19.83. - Gâstão
Müuller, Presidente. -Joio Calmon Relator.- Eunice
Michiles- Álvaro Dias- Fernando Henrique Cardoso.
PARECER N• 709, DE 1983
Da Comissão de Legislação Social

Relator: Senador Jutahy Magalhães
Apresentado à Câmara dos Deputados pelo ilustre SeR
nadar Carlos Chiarelli, o projeto em exame viSa a disciplinar o exercício da profissão de Economista Doméstico.
Tal atividade, cujas origens remontam ao tenlpo da
criação do Serviço de Extensão Rural, em 1948, ê exercida, preponderantemente, junto às famílias rurais,
Juvando~lhes conhecimentos e orientação nas áreas da
nutrição, da sat1de, do vestuârio, da habitação, da <ldmi~
nistração do lar e outros, com vistas a integrá~Jas ao de~·
senvolvimento tecnológico e sócio~cultural da comuni~
dade brasileira.
A expansã-o dessa atividade, impulsionada pelos pro~
gramas de Estensão Rural, deu margem à criaçãO de numerosos curso nas universidades rurais de quase todos os
Estados do País, motivando o Conselho Federal de- EdUcação a fixar, em 1966, os cuiriculOs minimos da licenciatura.
Atualmente, segundo esclarece o eminente autor do
projeto ascende a mais de 2.500 o número de prófissionais diplomados, tornando-se, assim,-lriipericisa ã regUlamentação da atividade, de modo a deliniitif seu campo
de atuaçào e a evitar, como tem acontecido com outras
profissões não regulamentadas, sua interferência em
áreas afins.
O projeto, a bem dizer, é símptes, pois, cfnge-se a especificil.r o campo- de atuação profissional do Economista
Doméstico e a prever a criação das respectivos Cons_elhos de Fiscalização da categoria. Deixa, desse modo, na
forma do artigo 69, à regulamentação da lei a tarefa ~e
detalhar e especificar as particularidades do exercício
profissional.

Ante o exposto e corroborando os pareceres das doutas Comissões de Constituição e JustiÇa e de Educação e
Cultura, também opinamos pela aprovação do projeto,
na forma do texto aprovado pela Câmara dos Deputa~
dos.
S<Lia das Comissões, 30 de junho de 1983. - Hélio
Gueiros, Presidente eventual. - Jutahy Magalhães, Relator. - Gabriel Hermes - Jorge Kalume - João Calmoo - Álvaro Dias - Eunice Mfchiles.

$ã_o lidos e deferidos os seguin.!es

REQUERIMENTO N• 733, DE 1983
- Sellhor Presidente,
Nos termos do art. 239, do Regimento Interno, solicito ª" V. Ex' encaminhar ao Senhor Ministro Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, o seguinte pedido de informações alusivo ao Projeto de Lei do SenadQ,
nQ 62 de 1981, em tramitação no Senado Fedeial:
1) Existe em vigor fornecimento subsidiado de energia elétr[ca ou tarifas especiais para as empresas privadas
que operam no territóriO brasileiro, que redundem em
diminuição do custo normal dessa energia?
2) Em caso aírrmativo, quais os tipos de subsídios e
tarifas e as empresas beneficiârias'l
Sala das Sessões, 30 de junho de 1983.- Mauro Borges.
REQUERIMENTO N• 734, DE 1983
Senhor Presidente,
Na confo~midade do que faculta o artigo 239, item I,
letra b, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitados ao Poder Executivo os seguintes
documentos para instruir:. "a apreciação do Projeto de
Resolução n9 127/82, apresentado pela CPI instalada
para investigar o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha" em
tramitação.
1) Cópia ~o instrumento jurídico que consubstoocit?u a ne:gociação visando a transformar. " ... _o contrato
pOr idministração para execução das obras civis de An·
gra 2 em contrato por preços unitários e verbas ... ", na
conformidade do estipulado no item 2 a Resolução n9
Il/82 do Conselho de Administração da NUCOM, bem
como do texto primitivo que veio a ser modificado.
2)"- Cópia· do contrato firmado com a Construtora
Andrade Gutierrez S.A. tendo em vista a autorização
concedida pelo intem 2 da Resolução l0/82 do Conselho
·de Administração da NUCOM:,

Justificação
Recentemente foram solicitadas cópias dos docuffientos relativos 3,_ ••concorrência para execução das obras
civis de Angra 3". O material enviado não inclui os contratos resultantes da referida concorrência, peças indispensáveis para a apreciação global do processo. Impõese, por conseguinte, a remessa desses documentos complementares a fim de que a Casa possa analizar a matéria
sob os mais diversos aspectos.
Sala das Sessões, 30 de junho de 1983.- Itamar Fran~

co.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Serão requeridas as informações solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário.

E lido o seguinte
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) O Expediente
,lido vai à publicação.
REQUERIMENTO N• 735, DE 1983
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- a Presidência recebeu a mensagem ni' 156, de 1983 (n" 279(83, na oRequeremos, na forma regimental, e de acordo com as
rigem), de 19 do corrente, pela qual o Senhor-Presidente
·- tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo falecida República·, nos termos do dispos"to- no art. 42, item
mento do ex-deputado ·Simão da Cunha:
VI, da ConstituiÇão, e de acordo com o item IV do artigo
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
29 da Resolução n9 62/75, modificada pela lei n9 93/76, __
b) apresentação de condolências à família e ao Estaambas do Senado Federal, solicfta autõrizaÇão para que
do·
o Governo dQ Estado do Rio Grande do Sul possa realiSala: das Sessões, 2 de agosto de 1983. -Alfredo Camzar operação de crédito, para os fins que especifica.
~POs - -Murllo Badaró.
A matéria será despachada às Comissões de Economia
e de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Este requeO SR. PRESIDENTE (Martins FíffiO) --SObre a merimento depende de votação, em cujo encaminhamento
sa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 19poderão fazer uso da palavra os Senadores que o desejaSecretário.
tem.

O Sr. Alfredo Campos palavra.
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Sr. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Alfr~do Campos.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Para
encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Trago ao conhecimento do Senado Federal a notícia
do falecimento do Senador Suplente, Siinão Vianna da
Cunha Pereira, ocorrido em Belo Horizonte no dia 12 de
Julho.
Na qualidade de seu sobrinho, correligionário, amigo
e admirador, faço-o com o sentimento de profundo pe·sar, mas com a confortadora certeza de que, assim como
os seus parentes e amigos, nossa terra sofreu irreparável
perda. A força avassaladora ~a mágoa pelo seu prematuro desaparecimento não consegue abalar o enorme orgulho que me arrebata neste instante, cedendo espaços para
que eu possa reverenciar sua memória neste augusto recinto, onde pretendia ele trazer a sua ú.ltima cooperação
para a completa redemocratização de nosso País.
Grandes são os homens cujos feitos conseguem, em
nossa recordação, suplantar a dor de os haver perdido.
Simão da Cunha foi um deles. Bravo na defesa de seus ideais, severo na apreciação da conduta dos eventuais detentores do poder, veemente em relação aos que, pretextando .defender valores mais duráveis em que se assenta a
nacionalidade, usaram da força para calar a razão. Simão da Cunha honrou grandemente os diversos mandatos que o povo de Minas Gerais lhe conferiu. Mas, talvez
em nenhum momento de sua longa trajetória política, o
mêrito e o senso da história brilharam mais nesse notável
homem público .do que em seu ú.ltimo mandato parlamentar. Colocou-se destemerosamente ao lado daqueles
que, em dezembro de 1968, num rasgo de ousadia, abnegação e ídealismo, aceitaram enfrentar o arbítrio, que se
avolumara e já se tornara incontrolável, evitando que o
Congresso Nacional se transformasse em instrumento
prejulgador de cassações de mandatos de seus próprios
membros. O Poder Legislativo, resiStindo, não se prestou à coonestação do arbí~rio, preferindo permanecer ao
lado da legalidade, contrârio à força e ao despotismo.
Simão di CUnha, filho do Deputado Federal Edgardo
da Cunha Pereira e D. Alda Vianna da Cunha Pereira,
descendente, pelo lado materno e paterno, de Deputados
Federais e Senadores_ do Estado de Minas Gerais, nasceu
em Abaetê no dia 19 de setembro de 1919. Bacharelou~se
eti:l Direito pela F-aculdade de Direito da Universidade
de Minas Gerais, colando grau na Secretaria da Escola
por negar-se a comparecer com seus colegas à sessão solene em que o paraninfo da turma· foi Getúlio Vargas,
cujo Governo ditorial vinha sendo por ele contestado
pOr todos os modos possíveis. Combateu o regime ditoria[ emanado do golpe de lO de novembro de 1937 por
meio de discursos, panfletos, comícios relâmpagos e pelo
· jornal Liberdade, que editava clandestinamente. Preso
diversas vezes, em nenhum momento teve arrefecido seu
grande culto pela liberdade e seu amor pela democracia.
Foi um dos poucos brasileiros, em todos os tempos, que
jamais compactuou com governos ditatoriais.
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex'- um aparte?

O SR. ALFREDO CAMPOS- Com o maior prazer,
Líder Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex•, neste instante, fala
não só em seu nome mas por toda a Bancada do PMDB,
nesta homenagem justa à memória do 8rande companheiro que foi o Deputado Simão da Cunha. Quero dar a
V. Ex•, neste aparte, o meu testemunho pessoal do seu
desempenho parlamentar na Cârilara dos Deputados.
Tive a honra e o prazer de ser seu companheiro durante
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algumas legislaturas e sempre encontrei Simão da Cunha, na linha de frente do nosso Partido, defendeOdo
com ardor, com coragem, com altivez os princípios programáticos voltados, sobretudo, para o processo de redemocratização plena do País. E não foi por outro motivo
que Simão da Cunha foi alcançado pelos atas institucionais. Teve o seu mandato cassado e os seus direitos políticos suspensos.
No momento, portanto, em que V. Ex• faz o seu necrológio no" "Senado Federal, asso_cio-me inteiramente às
suas palavras e quero registrar, neste instante, a grande
saudade que todos temos daquele inolvidável companheiro.

O SR. ALFREDO-CAMPOS- V. Ex', meu Líder,
Senador Humberto Lucena, engrandece o meu pronunciamento, ao fazer com· que ele represente a homenagem
do PMDB nesta Cas·a,- ã. homenagem maior ao exDeputado e suplente de Senador, Simão da Cunha. Eu,
como seu sobrinho, como representante do seu Estado,
daquele mesmo Estado que ele tantas vezes dignificou e
honrou, fico orgulhoso deste seu aparte e insiro-o no
meu discurso com muita alegria e Com muita satisfa_ção.
Continuo, Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Foi o verbo candente e inspirado da memorável evitoriosa campanha que recolocou_Minas Gerais em seu verdad~iro lugar em IS de novembro úhimo. Neste momento em que. meu Estado se reencontra no compromisso
histórico comoã. liberdade, o desaparecimento de Simão
da Cunha nos deixa a todos nós... que nos retemperávamos em seu idealismo, tristes e saudosos. O povo de minha terra amou em SimãO da Cunha a liberdade, o destemor, a integridade de homem público, o cidadão que fez
da cassação terrivelmente injusta de seu mandato não
um motivo de vingança e revanchismo, mas um est[mulo
para redobrar os esforços na procura de meios que pudessem recuperar a Liberdade e a Democracia para a
Nação brasileira.
Por suas virtudes cíVicas, pela crença inabalável nos
valores democráticOs, pela coerência de suas atitudes em
diversos instantes decisivos d·e nossa história nos últimoS
cinqUenta anos, SimãO da Cunha tem o respeito e a admiração de seus pares e amigos e a lembrança carinhosa
de todos o que o conheceram. Foi um daqueles vultos
que Minas Gerais gera·, ena· e-admira com orgulho e afeição. Foi um parlamentar que em momento algum permitiu fossem achincalhadas as instituições parlamentares. Honrou o parlamento como poucos brasileiros souberam fazê-lo e, por isso, somente por isso, teve seu mandato cassado. Morreu pobre de bens materiais, mas legou à familia, aos amigos, à gente mineira e ao povo brasileiro um património moral de valou inexced(vel. Por
sua devoção à institUição parlamentar, pela preservação
de sua independência, estou ConVencido de que o Congresso Nacional deverã render à sua memória as homenagens especiais que os políticoS sinceros, OS genuinamente puros de intenção e bravos na ação, merecem de
seus pares. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, para encaminhar a votação.
O SR. MURILO BADARO (PDS- MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr..._Presidente e Srs. Senadores:

Ontem, nós aqui homenageávamos a memória do Deputado Renato Azeredo. Hoje, novamente aqui estamos,
agora para reverenciar a memória do ex-Deputado Simão da C.unha, nosso bravo e leal companheiro da poHtica mineira, que durante largo tempo exerceu atividade
política, toda ela marcada por uma firme posição de defesa dos postulados democráticos. Pç~tura essa que foi a
marca indelével da sUa personalidade desde os tempos
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em que, como líder estudantil de nomeada, atuou na
vida universitária mineira.
Tive a honra, Sr. Presidente, de ser companheiro .do
Deputado Simão da Cunha na Assem]:)léia.Legislativa
do .E.st<~.do, ainda que em partidos diferentes; ele, da antiga União Democrática Nacional, eu, do Partido Social
Democrâ'tico. Não raro co.mbatemos em trincheiras diversas, mas sempre pude prestar sobre ele o depoimento
que me parece revestido de inteira e proCedente justiça,
-eis que, durante todo esse período, seu comportamento
seguiu, de forma indesviâvel, uma coerente linha de defesa dos mais sadios princípios democráticos~ -que era a sua
maior e principal crença.
Simão da Cunha teve, na sua yida, as agruras de um
exílio, ainda que nesta terra, mas longe de Minas Gerais,
imposto pelo desgosto de uma cas:iaçã9 dos seus. direitos
políticos.
Na oportunidade em que permaneceu no ostracismo,
não desertou de suas crenças e de seus ideais, e tão logo a
oportunidade se fez surgir eis de novo o combat~nte de
todas as horas na liça, postulando o mandato popular
diante das multidões mineiras.
Simão da Cunha foi esse democr;g.a de todas as horas,
que Minas soube admirar e respeitar. Sua morte, pranteada por todos, veio deixar uma impreenchível lacuna
nos quadros do seu Partido, principalmente por causa
das caractefísticas singulares que ele imprimia à ati vidade política militante que exerCia.
No momento em que, a requerimento do Sr. Senado.r
Alfredo Campos, por mim subscrito, o Senado reverencia sua memória, des.ejo, em nome dos meus companheiros do PDS com assento no Senado, principalmente em
nome de quantos colegas seus que tiveram a oportunída~
de de com ele conviver, em nome do povo ~ineiro, deixar consignado o nosso mais profundo pesar pelo seu
passamento. Assinalamos, também, o luminoso exemplo
de político, de parlamentar e de combatente da demQcracia que ele deixou em Minas Gerais. ConsignamOs aqui,
·extensivamente à sua família, os nossos votos de mais
profundo pesar e a nossa imorredoura saudade. (Muito
bem!)

O SICPR.ESIDENTE (Martins Filho)- O requerimento será submetido à votação imediatamente.
_
Leffibramos aos Srs. Senadores que o quorum exigido é
de onze Srs. Senadores.
-E.Di votaÇão O requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A Mesa associa-se às homenagens, e fará cumprir a
deliberação da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedq a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, Uder do
PMDB.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCiA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação.
Em conseqUência, as matérias da pauta de hoje Projeto de Lei da Câmara nl's 11/83, 105/81- Complementar e 7/83, Projetes de Resolução n~"s 161/81 e
74/83, Requerimento n11 196f82, e Projetas de Lei do Senado n~'s '2$0f77 e 233J79- pendentes de votação, deixam de ser submetidos ao Plenário, ficando sua apreciação adiada para a próxima sessão.
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O Sr. Pedro Simon - Sr. Presidente, eu solicitaria a V,
Ex•, gue acionas.se as campainhas para que os Srs. Senadores.pudessem comparecer a este plenário.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nobre SenadOr, 31 Srs. Senadores na Casa é o número.que nos fo"i
for.necido pe_la relação portaria. Só estão presentes J l
Srs. Senadores.
O Sr. Pedro Simon.:..._ Por onde anda o PDS, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Katume.

O SR. JORGE KALUME (PDS- Acre. Pranuncia o __ _
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs, Senadores, falo
em nome do Estado do Acre ç_falo também em nome da

Maioria desta Casa, incumbência que me foi dada pelo
nobre Líder Aloysio Chaves, para saudar Simón Bolivar.
As.boas e sentimentais relações existentes entre o Brasil e os países americanos, especi~tmente os lindeiros,
que tiveram na figura de Simón Bolivar o seu emancipador, levam-me a exaltar a personaljdade desse militar e
estadista, nesta ano do bicentenário de seu nascimento,
ocorrido no dia. 24 .de julho de 1783.
Figura desse escol, que contribuiu para libertar Coló:rnPia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia e Panamá,
tem _que continuar a ser retratada, como homenagem a
seu..d~scortino e sua bravura, aplicados numa época difí~
cil.
Uma frase de sua autoria, grafada no museu próximo
à casa em que nasceu, bem define a sua determinação e a
sua liderança:. "Sise opone la natti.raleza lucharemos contrã elia Y la haremos que nos obedezca",
Bolivar, ao nascer, jâ trazia o signo da sua grandeza,
pois até o seu nome longo antecipara o que seria para o
continente americano- José Antônio de la Sant(ssima
Trinidad Slmón Bolivar e Palacios. Orfâo quando ainda
criança, fora criado por Hipólita, mulher humílde e de
cor, à qual se afeiçoara por considerâ-la sua mãe.
No mundo são raras· os homens, se considerados os
mais complexos e intrincados problemas, devotados à
-causa ànsiada por uma coletividade, porque a muitos falta a sensibilidade, o desprendimento pessoal e ã·coragem
de ellfrentar os óbices que se lhes antepõem. E no caso
Presente me vem à lerill:irança Camões, quando escrevera
que. "A disciplina militar prestante não se aprende, Senhor, na fantasia, sonhando, imaginando ou estudando,
senão vendo, tratando e pelejando".
É'is aí Simóri-Bolivar, o soldado disciplinado que mantinha no pensamento o amor ao seu continente e aos povos oprimidos pelos colonizadores da época, vivendo o
seu dia-a-dia, assimilando seus sofrimentos e particípando ativamente das suas agruras e cQmandando todos os
movimentos irredentistas.
Dotado de uma vontade Ierrea, conheçendo primeiramente vários países da Europa, ali bebeu lições doutri-nárias de Rousseau, Montesquieu, Voltaire e Alexander
Von Humboldt, que estivera em estudo científico na sua
América. E ouviu, desse sâbio; depoimento que veio robustecer ainda mais a idéia emancipacionista. Sua personalidade marcou tanto seus aficionados, que um deles
num brado de justiça proclamou;. "Retirai Bolivar e as
repúblicas se despedaçarão", E com mais ênfase adiantou qu~ "Bolivar significava para·o Peru o homem único,
caUdilho formidável, o supressor de ambições, o ordenador, o criador".
Vale a pena recordar pequena frase do seu discurso de
Angostura, porque. poderia servir de base para os dias
que atravessamos e de exemplo a ser seguido. Disse o incomparâvel Libertador:
"Senti-me com audácia para criar tJ.m poder moral,
tirado do fundo da obscura antigUidade e daquetas
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esquecidas leis que sustentaram algum tempo a virtude entre os gregos e romanos."

O destino o preparou para a grande e ârdua tarefa de
libertar os povos, dando-lhe estoicismo, bravura, di:sprendimento, espírito público e político. Certa Vez, na
Colômbia, deu o exemplo do seu caráter ao_ afirmar; de-pois de vencer um momento difícil;, "A obrigação de ser
mais piedosos que valentes, pois que fieióiOOs já o eram
em alto grau", e acrescentava;, ..mesmo que os inimigos
violem o tratado, nós devemos cump-ri-lo, para que a
glória da Colômbia não se manche de sangue".
Seu acendrado patriotismo levou-o certa vez a proclamar que
"Me es tan natural preferir-la salud de la Re-.
pública a todo que cuanto mais dolor:: sufro por ella
tanto mas placer interior recibe mi alma."
E nestes dias tristes e tumultuados para as nossas Amêricas, quando irmãos se entredevoravam, tenho certeza de que os ensinamentos de Bolivar poderiam servir
para atenuar a luta fraticida em marcha, como muito
bem lembra Autragésilo de Athayde:_
.. "Convocando o Congresso Pan-AmericanO do
Panamá, em 1826, Bolivar pode ser considerado um
dos criadores do ideal da convivência psnamericana. O gue-rreiro demonstrou as suas altas
qualidades de estadista na previsão de que só peta
harmonia, pela livre cooperação, pelo entendimento
polítiCo no culto da liberdade, os povos deste Novo
Mundo poderiam erigir a paz e a mútua compreensão em objetivos superiores do seu destino. Mais de
sêculo e meio passados, subsistem vivas ·na consciência das nações deste Continente, as grandes
lições de solidariedade continental, no magistéi1o
político sabiamente desempenhado por Bolivar em
nosso Hemisferio".

E o pensamento do Presidente Aureliano Chaves não
foi diferente, ao saudar os seus colegaS bolivarianos, através do Presidente Herrera Campíns:
"Não há ideal americanista, hoje, cuJa vertente primeira não sejam as instifi.ííções, a ruitevisão do futuro e a
defesa intransigente da liberdade, presentes no p'en~-a- -menta e na ação de Símón Bolívar'.
Contagiando os povos amantes da liberdade que têm
em Bolívar a figura tutelar de um obstinado patriota, carãter inatacável~ personalidade de verdadeiro condottiere, onde quer que estejamos hã uma lembrança de sua legendária figura.
E a Capital brasileira não ficou indiferente, criaildô,
em boa hora, a Sociedade Bolivariana de Brasília, instalada no dia 25 de maio deste ano, em solenidade de que
participei com especial júbilo, mesmo porque se propõe,
homenageando-o~. "propagar as doutrinas e nobres ideais do General Simón Bolívar, o Libertador e precursor do Pan-Americanismo, no sentido de fortalecer asolidariedade Pan-Americana".
A nove! sociedade teve como animadores e inspiradores Carlos Fernando, Mathias de Souza, seu Presidente;
MinistrO Conselheiro José Napoleon Paredes; Aristeu
Melo e Esaú de Carvalho, Secretário-Geral.
O Sr. Aderbal Jurerila- Permite-me V, Ex• um aparte?

O SR. JORGE KALUME- Vou ouvir V. Ex' com
muito prazer, nobre Senador.
O Sr. Aderbal Jurema - Quero, numa ligeirã intervenção ao discurso que V. Ex• pronuncia neste instãnti,
exaltando a figura do libertador das Américas, Simôn
Bolivar, dizer a V. Ex• que em Pernambuco esteve presente nas ações de Simón Bolívar, sObretudo na Vene-

zuela através do General Abreu Lima, que lá comandou
--tropas pela libertação daquele país. Ainda agora, um
pernambucano da estirpe do Professor Valmireh Chacon
foi convidado pelo Governo venezuelano para fazer um
estUdo sobre a participação do Brasil nas arranCadas libertárias de Sirnón Bolívar. De maneira que V. Ex•, ao exaltar a figura daquele hispano-americano, o fai no melhor momento, em que todos nós exaltamos essas figuras
tutelares que devem servir de exemplo à mocidade de
nosso País.

0-SR. JORGE KALUME- Mu-ito obrigado a V. Ex•
Agradeço também a lembrança do imortal General
Abreu Lima, cujo nome está esculpido num monumento
da principal praça de Caracas. E efetivamente é de nosso
dever, aliás um sagrado dever, recordarmos de quando
em vez, esses nomes tutelares das pátrias dos nossos vizinhos e do mundo inteiro, e em particular do nosso País.
Saudando alegremente todos os países bolivarianos
pela data de seu insigne e emêrito Libertador, sinto-me,
como representante do EStado do Acre, limítrofe da
Bolívia e do Peru, também beneficiãrios de Bolívar, recompensado ante esta feliz oportunidade de exalçar a
sua grandeza, com votos de que o seu ideal, baseado na
continentalidade, cresça fortalecido pelos anos,
formando-se um bloco independente, porém sempre harmônico, longe das exageradas ambições, execrando as idéias exdrúxulas que somente servem para escravizar e
ferir o ideal de Bolívar.

E_g he,tói que emanCipoU Seis ·nações americanas morreu a 17 de dezembro de 1830, com apenas 47 anos de idade. Pelos serviços prestados perpetuou-se, tornan4o-se
figüi-ã da humariidade cuja glória crescerá com--os Séculos, como cresce a sombra quando o sol declina. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Almir Pinto, por cessão do
nobre Senador Oda_çir Soares.

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR·
SO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORA·
~DOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
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Em face disto, levantaria para V. Ex• a seguinte questão, baseado no art. 340 do Regimento Interno do Senado:
Art. 340 Ocorrendo falta de número para as
deliberações, PaSsar-se-á à matéria em discussão. (*)
§ ]9 Esgotada a matéria em discussão e persistindo a falta de número, a Presidênc.ia poderá, no
caso _de figurar na Ordem Qo Dia -matéria que pela
sua relevância o justifique, -suspender a sessão por
prazo não superior a 1 (uma) hora, ou conceder a
palavra a Senador que dela queira fazer usO.
§ 29 Sobrevindo, posteriormente, a existência
de número, voltar-se-á à matéria em votação,
interrompendo-se o orador que estiver na tribuna,
salvo se estiver discutindo proposição em regime de
urgência- e a matéria a votar estiver em tramitação
normaL
Eu indagaria a V. Ex• se não seria o caso de em havendo no momento quorum para a Ordem do Dia, V, Ex' se
valer do § ~9 do art!_)~. para voltar à matéria em votação. A Mesa, antes do início da Ordem do Dia, declarou que havia na Casa apenas 30 Srs. Senadores. Como
já se passou mais de uma hora, quase duas, daquele momento, é possível que, neste instante, haja o número legal
de 35 Srs. Senadores para a votação da Ordem do Dia.

Caso não seja possível a votação, ainda hoje, nesta sessão por persistir a falta de número, perguntaria a V. Ex•
se não seria possível a Mesa, de ofício, ·convocar uma
sessão extraordinária para às 18:30 horas ou 19:00 horas
de hoje, quando já deverão estar em Brasília mais de 35
Srs.. Senadores, contanto que possamos votar o projeto
que restabelece a autonomia de Santos.
O SR. PRESIDENTE (Pe<iro Simon) -Com relação
à primeira parte da questão de ordem de V. Ex•, a informação que a Mesa iecebe é que na Casa, até agora, estão
presentes 31 Srs. Senadores.
Com relação à segunda parte da solicitação de V. Ex•,
devo dizer que o Congresso Nacional está convocado
para uma sessão às 18 horas e 30 rriinutos. O que poderíamos fazer, atendendo à primeira parte da solicitação de V. Ex•, é continuarmos a discutir até às 18 horas
e JO minutos,- para ver se teremos número na Casa: e as
campainhas possam ser acionadas, convocando os Srs.
Senadores a virem ao Plenário.
(O f,úblico, de pi. entoa o Hino Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para uma
-questão de ordem.
·
O SR. HUMBERTO LUCENA (Para uma questão <ie
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
en_contra-se na Ordem do Dia de hoje_, como primeiio ite~.-em regime de urgência, de acordo com o art. 371, C,
do Regimento Interno, o Projeto de Leí da Câmara n"'
. II, de 1983, que revoga o Decreto-lei n9 865, de I 2 de setembro de 1969, restabelecendo a autonomia do Município de Santos, no Estado de São Paulo, tendo pareceres
sob n9 642, de 1983 e 9rais, favoráveis, das Comissões d~
Co~stituição e JuStiça; de SegUrança Nacional e de Municípios.
Como sabe e vê V. Ex•, houve uma afluência muito
- grande da comunidade santista a Brasflia e as ~uas liderançaS enchem as galerias desta Casa, na expectativa da
apredã.Ção pelo senado, -hOje, desta- importante- propo·
_siçãQ que restabelece a autonomia_Q!'_Santos e, por via de
_cons_eqüência, abre caminho para o restabelecimento
também da autonomia de dezenas de_o~tros I!!Unicfpios
q~~- ai~da se encontram, Úúelizmente incluídos em áreas
de segurança nacional, tendo os seus prefeitos nomeados
como Sirilples interventores.

O SR. HUMBERTO LUCENA peço a palavra, pela ordem.

Sr. Presi<iente,

O SR. PRESIDENTE (Pe<iro Simon) -Com a palavra V. Ex•, pela ordem.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela
ordem.) -Diante da resposta de V. Ex• à minha questão
de ordem, resta-me, como Líder do PMDB nesta Casa,
apelar ao Líder da Maioria do PDS, Senador Aloysio
Chaves, e aos Líderes Nelson Car-neiro, do PTB, e Roberto Saturnino, do PDT, para que na sessão ordinária
de amanhã pudéssemos assegurar a presença, aqui, de
todos os Srs. Senadores, a fim de deliberarmos sobre essa
importante matéria.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - &tã assegurado para amanhã, como primeira matéria da Ordem do
Dia, exatamente o Projeto de Lei da Câmara n9 11, de
83, que trata da autonomia de Santos.
O SR. PRESIDENTE (Pe<iro Simon) - Conce<io a
palavra ao noPre Senador Lourival Baptista.
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS - Se pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOK

res:
No elenco dos empreendimentos prioritários reconhe-cidamente urgentes e imprescindíveis à consolidação e
fortalecimento do desenvolvimento econômicoKsocial de
Sergipe, -destaca-se, sem sombra de dúvida, a implantação do complexo portuário de Aracaju, integrado no
contexto mais amplo do sistema de projetas já definidos,
e em ritmo acelerado de execução nos setores da mine-ração, da industriaHzação e do escoamento da produção
agropecuáiia do Estado.
A construção de um Terminal Portuário - no estuário ou em mar aberto - tounou-se imperativa como
decorrência da expansão das indústrias instaladas para o
aproveitamento das matérias-piitTiãi básicas que- caracterizam Sergfpc!-cõffió--um-a~das Unidades da Federação
mais privilegiadas pelas suas excepcionais põtencialidades em termos de recursos minerais.
Basta mencionar, de passagem, as unidades de Amónia e Uréia, os ProjetaS relativos ao aproveitamentO do
potásio, do enxofre, do gás natural, do magnésiõ, dO cloreto de sódio, do calcár'iõ~ as duas fábricas já definidas
de cimento e barrilha, cujos produtos industrializados atingirão, a médio prazo, mais de um milhão de toneladas
anuais.
Atento às exigências da exploração racional das suas
reservas minerais, bem como da _necessidade de constituição de um pólo de desenvolvimento integrado, o Governo do Estado antecipou-se, como era do seu dever, ao
promover a realização dos estudos de viabilidade
técnico-econorilica e do ante-projeto para implantação
de um terminal portuário em condições de assegurar o
escoamento da produção obtida.
Convém registrar qUe as gestões pioneíias, -VísandO
dotar Sergipe de uma porta à altura das necessidades de
sua economia e do escoamento da sua crescente produção, tiveram inicio na gestão do Governador José
Rollemberg Leite.
Além disso, dentre as diversas providências oportuna-mente tomadas para mais rápida consecução dos objetivos colimados o então _Governa-dor Augusto Franco dirigiu, a_o_ Presidente João_Baptista Figueiredo, a 21 de novembro de 1980, Exposição de Motivos solicitando o indispensável apoío ao Governo Federal no sentido de
concretizar a construção do Porto de Sergipe, Nesse veemente e histórico documento, subscrito pela totalidade
dos Senadores e Deputados Federais, pelo Prefeito de Aracaju, e pelos Presidentes da Federação das indústrias,
do Comércio, e da Associação Comercial de Sergipe.foi equacionada e justificada, com objetividade, embora
consisamente, aquela reiVindicação fundamentaLdo
povo sergipano.
Posteriormente, o Presidente da PORTO BRAS (Empresa de Portos do Brasíl S. A.) Arno OsCãr Markus, en~
caminhou ao Governador Augusto Franco, no dia 2 de
junho de 1981, carta em que reafirmou-o apoio técnico
da PORTOBRAS, acentuando que essa Empresa havia
optado pela construção de um porto do tipQ, "offshore",
a localizar-se a cerca de 16,5 km ao norte da foz do Rio
S.ergipe, a 3 km da costa, protegido por dois quebra~
mares e ligado à terra por uma ponte de acesso.
A PORTO BRÁS justificou a sua opção em face das
conclusões a que chegou com relação aos estudos de localização do porto, baseados, entre outros parâmetros,
nos exames do meio natural, dos fluxos de cargas, tamanho dos navios que freqUentariam o portá; nos custos de
iinplantação das facilidades e de manutenção das pro~
fundidades.
Esclareceu, ainda, o Presidente da PORTOBRÁS, haver remetido o RelatóriO- Final do_s Estudos ao Ministro
dos Transportes, Eliseu Rezende, a fim de possibilitar a
decisão final do Ministério -e; sobretudo, a alocação dos
recursos necessários, no orçamento da Empresa, para a
r-ealizaçãO das obras de construção do Porto dr; Sergipe.
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É oportunO acresCentar algumas informações perti~
ri.entes que demonstram a J?ermanente e tenaz preocupação dos governos e lideranças políticas de Sergipe,
convergindo para concretízar a exeqiiibiHdade do empreendimento.
As desapropriações para construção da estrada de acesso ao porto foram pagas pelo Governo do Estado.
Essa estrada já está pronta, tendo sido custeada pelo
Governo Federal, com um investimento de cerca de dois
bilhões de cruzeiros, valendo a pena acrescentar que iriiciada no Governo Augusto Franco, prosseguiu no Governo Djenal Tavares Queiroz e foi concluída no Governo João Alves Filho.
Diante do exposto, não me seria lícito silenciar no
concernente aos rumores veiculados pelos pessimistas,
(Jue não acreditam na concretização do magno empreendimento e alegam uma suposta omissão das lideranças
políticas e empresariais, acusando-as de inoperantes e incapazes de acionar a partiCipação comunitária.
_Na verdade, ocorre precisamente o contrário: o povo
sergipano, pela unanimidade dos seus representantes,
tanto no_Senado Federal, como na Câmara dos Deputad_os, tem se manifestado em todas as ocasiões oportunas,
apelando para as autoridades responsáveis do Governo
Federal, no sentido de ser acelerada a construção do
Porto de Sergipe, principalmente nesta hora de dificuldades conjunturais, em que se impõe ampliar os investimentos produtivos e a oferta de empregos em nosso Estado, como providência básica contra os perigos da re.
cessão e da cr_ise gerada pela calamidade das secas que
poderiam estrangular ou anular o processo do desenvolvimento auspiciosamente iniciãdo.
Os Anais do Ser_tado Federal registram os pronunciament.os que já formulei a respeito dos problemas vitais
do Estado, dentre os quais o Terminal Portuárlo avulta
como uma das grandes aspirações do povo sergipano,
nesta fase dificil que o nordeste está vivendo.
_Tive, ·aliás, Oportunidade de acom-panhar, algumas veies, o Governador Augusto Franco, quando desenvolvia
. "démarches" sobre o assunto junto ao então Ministro
dos Transportes, Eliseu Rezende.
Mas o assunto que me leva, hoje, a esta tribuna,
refere-se, especificamente, ao desvio de Cr$
1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de cruzeiros) de uma dotação global consignada no Orçamento
Geral da União para o corrente exercício fi_nan~i_ro de
1983, no montante de Cr$ t .400.000.000,00{um bilhão e
quatrocentos mHhões de cruzeiros), que deveriam ser integralmente aplicados na execução das obras do Porto de
Sergipe.

O pretextO invocado parajustifiCár O desvio da mencionada verba para outro Estado, consistiU -na alegação de
que o Projeto de Viabilidade Técnica e Econômica do
empreendimento ainda não fora concluído, e, por isso, a
verba destinada a obras-do Porto de Sergipe foi ericaffiinha(lã par3. -outro Estado,
- O ·r-a(o prOVOcoU, com-õ era' natUi:oaf, uma: o rida de insatisfação, desgosto e inconformismo em tódoS.os segmentos da população sergipana.
Além da revolta geral em fase da espoliação que atin_gi!'l interesses_ vitais do Estado,_ o d~svjo_ da aludida verba
gerou uma grande celeuma, traduzida em críticas veementes~ -n-OS- ór&ãos da imprensa Tocai.
Por outroJado, seria, também, inadmissível cometer a
inomináver injustiça de responsabilizar o Governador
João Alves Filho que, à semelhança das lideranças politicas e empresariais de Sergipe. jamais se Omitiram.
Ao contrário do que, malidosameOtC, se propalou, o
Governador João Alves Fi!Po não pode ser acusado de
omissão, porquanto a solução do problema depende,_ exclusivamente, de decisões e recursos do Governo Feperal, através dos órgãos técnica. administrativa e financeiramente responsáveis, na órbita da PORTOBRÁS, do
Ministério dos Transportes e da SEPLAN.
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Comeihãó é do meu feitio endossar acusações apressa~
das, admiro, de boa fé, a superveniência de possíveis ra·
zões técilicas que porventura ocorressem.
Mas não me conformo, nem aceito, a inominável protelação das obras de construção do Porto de Sergipe,
mesmo porque estão em jogo interesses nacionais impostergáveis e do próprio Governo F~eral.
Basta acentuar que os investimentos da PETROBRÁS, no planejamento e construção do complexo
indllstdã.l de Sergipe, taís como as fábricas destinadas ao
aprOveitameri_to dos recursOs minerais já mencionados,
as un_idades de Amônía, de Uréia e do gãs natural, além
do sistema das obras de acesso ao futuro porto, e dos serviçOs de abastecimento dágua, para citar, apenas, alguns
empreen-dinlentás de vulto, seriam irremediavelmente
prejudicados na hipótese em que fossem postergadas as
obras do Terminal Portuário de Sergipe.
O Go'!LernO Federal, que já efetuou investimentos
substanciaíS na- instalação do pólo de desenvolvimento
industrial de Sergipe; é, certamente, o maior interessado
na conclusão desse empreendimento destinado a assegu~
rar o escoamento da produção das unidades já instaladas.
Seria mais do que uma contradição, um erro de proporções inconcebíveis, retardar a construção daquele
Terminal Portuário.
São estas as razões pelas quais entendi ser do meu dever apela-r para os Ministros dos Transportes e do Planejameino no sentido de que a PropoSta do Orçamento Geral da União para o ano vindouro, não somente restabe·
teça as dotações inadequadamente desviadas, como inclua recurs-os adicionais no montante proporcional às dimensões do problema.
O povo de Sergipe acredita nas providências do Governo Federal a este respeito, e tem a certeza de que o
Presidente João Baptista Figueír'edo,- a quem Sergipe
jamaíS faltou com a irrestrita solidariedade, - determinará as autoridades competentes, na esfera daqueles Ministérios, a execução das providências que estou solicitando, neste instante, no que tange à alocação de recursos orçamentários suficientes para o Porto de Sergipe.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Concedo a
pali:tvra ao nobre Senador Nelson CarnetrO.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr, P{esidente, Srs. Senadores:
Durante o recesso faleceu no Rio de Janeiro o Desembargador Frutuoso de Aragão Bulcão. Baiano de nascimento, iniciou a s_ua carre_ira naquele Estado, onde contraiu casamento_ com a Sra. Margarida Muniz Bulcão de
Aragão, filha do saudoso governador Antônio Muniz.
Vindo cedo para o Rio de Janeiro, ali instalou seu escritório de advocacia, e quando os fados me levaram, em
1932, àquela_ cápital, foi no seu escritório que iniciei a
minha -cãrreira-=profissíonal. Não tinha sequer retirado
ainda o diPloma de bacharel, porque àquele tempo, mo·
desta advogadO, modesto jornalista, apenas tinha o recurso suficiente para sobreviver e, àquela data, a retirada
çieste diploma custava um conto de réis.
._ Mas, foi no seu escritório que corriecei a minha carreira profissional e me lembro de que durante _os longos
anos que ati vivi, juntamente com os seus companheiro
de escritório, o Deputado Manoel Reis; antigo Oficial de
Gabinete do Seabra e seu devotado amigo atê a morte, e
de Mãrio Guimarães que seria depois Deputado Federal
pelo Estado do Rio, tambêm filho de baiano. Naquele
escritório, durante muitos anos, eu pude acompanhar a
trajetória daquele advogado consciencioso, honesto,
bravo, capaz. Com ele aprendi a perlustrar os corredores
do Forum e cicupar a tribuna judiciária. Seu alto conceito moral, sua grande respeitabilidade, levou-o a ocupar a
Testamentaria e Consultaria Judic_ial, cargo que para ele
criado pelo inolvidável procurador Geral, de então,
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Goulart de Oliveira, depois Ministro do Supremo Tribunal Federal. Tinha, em suas mãos, o patrimônio de órfãos e de interditos e, por mais de dez anos, exerceu de
maneira modelar a sua função; de tal sorte que o Tribunal o foi buscar para fazê-lo um dos seus Desembargadores. Também no Tribunal de Justiça exerceu com exemplar capacidade, com pontualidade digna de registro- e,
prinCipalmente, com as larguezas de seu coração, "O
exercício difícil da Alta Magistratura.
Aposentado, faleceu no mês de julho, aos 84 anos.
Baiano, ligado índissoluvelmente à terra_, aonde ia sem-

pre que-possível, ao morrer levava consigo, amarrado no
braço direito, uma medida de Nosso Senhor do Bonfim.
Era a última mensagein que a Bahia enviava a seU filho,
que tanto a estremecera e tanto a dignificara no Forum
do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, este registro se imp-unha a quem começou a sua carreira profissional à sombra de Frutuoso
de Aragão Bulcão e, hoje, registra com pesar o seu falecimento. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (J?edro Simon) _:_ Concedo ii
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.

em relação aos produtos alimentares destinados ao mercado interno.
Se o Governo não adotar uma política que venha a estimular sobretudo a produção de alimentos para o- abastecimento interno, o PaJs correrá" o sério risco di amargar drástica falta de alimentos e uma disparada de
preços, com- insuportáveis sacrifícios aos trabalhadores
brasileiros, principalmente os quase 2/3 da população
econámiCamente ativa que ganha até 2 salários m!nimos;
cuja_ proporção d_a r~nda comprometida_ com a alimentação chega a atingir 60%.
Em nome dos agricultores braSileiros, Taça che&ar ::ias
ouvidos das autoridades federais a necessidade urgente
de _definir-se valores básicos de custeio corretos, principalmente para os produtos destinados à alimentaçãci-ín..:
terna, a redução das taxas de juros_ aos pequenos e médios produtores e a ampliação dos financiamentos no_s_li- mites anterior:es, ou seja, 100% para os mini e pequenos
produtores, 70% para os médios e 50% para os grandes
produtores rurais, bem como maiore~ reãjustes dos
preços mínil:nos para os produtos de mercado interno,
- cOrO indeXação pelas ORTNs até marçojabril de 84 (ao
invés de fevereiro), e maior cobertura do PROAGRO~
(Muito bem 1)

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presideil.te, Srs. Senadores~

O Brasil está correndo o sério -risco de enffeniai umi
grave crise alimentar, a partir de 1984. O desestimUlo à

ativídade agrícola, sobretudo em relação às culturas de
produtos básicOs, como ·o ai'roz, o feijão e·a iiiaridioca, Se
dã principalmente, pelo aumento exagerado dã.s taxas de
juros e as limitações exCeisiva:s ao Crédito rúral. ,._.&
Das taxas de 45% ao ano pagas PeloS produtoreS que
fizeram- contratos até dezemb!O de 82 e de 60% ao aito
nos contratos do corrente ano, a taxa de juros dos financiamentos para crédito e investirriento passou para SS%
da variação das ORTNs mais 3%-ão ano. Estíin3.tiVáS dO
Banco Central "garantem" qUi a- taxa anual não deverâ
superar os 109%. Os qU:C -não se habituam aos enganos
oficiais, riO entii.Oto, sabem que-atingirá a não menos Que
130%.
Além dos custos de financiamento, O di::sestímulo ao
plantio tem origem também nas maiores limitações ao
crédito agrícola, além do estabelecimento de valores básicos de custeio (VBCs)__defasados em relação à realidade
dos custos da produção agrícola. Os mini e pequenos
produtores, ao contrário de 100% do VBC, terão- apenas
90% de suas lavouras financiadas. Os médios produtores
viram reduzida sua parcela de 70% para 60%, e os grãn..:
des de 50% para 't-0%.
Nossa preocupação aumenta quando se sabe que, de
1977 para câ, a produção interna de alimentos básicos
por habitante caiu 14%. Só no ano agrícola de 1982/83, a
área plantada com produtos agrícolas destinados ao
mercado interno sofreU um decréscimo de If.7%, cOrrespondentes a 3.145.064 hectares.
Tambéin em fetação aos produtos destinados à exportação houve uma queda na área de plantio de 0,79%. Só
o plantio da cana-de-açúcar teve aumento de 14%
(434.812 hectares). Dessa forma, já em 1983 O-País assíste a um fato que poderá tornar-se comum no futuro, Se
medidas sérias não vierem a Ser tomadas: escassez de alimentos, abastecimento comprometido, maiores preços
reais dos alimentos, ao lado de um tra-ilqüilo supiimenio
de âlcool subsidiado para a faixa pOpulacional de inaiOres rendas.
Sobretudo, o aumento dos custos financeiros da produção e as restrições impostas ao crédito c_om as medidas
tomadas pelo Conselho Monetário Nacional, em junho
último, estabelecendo taxa de 85% da vaiiação da correção monetária em 1983,95% em 1984 ecorreçãO-plena:
em 1985, estão levando a drástico e eXtremamente perigoso desestímulo às atividades agrícolas, principalmente

O SR. PRESIDENTE (Pedr9 Simon) -: Conçedo a
palaVr-a aci" nObre Senador Marco Maciel. _ _

O SR. MARCO MACIEL (PDS-- PE: Pronu0cia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tive a oportunidade dé,- repTesentandÕ_ esta Casa por honrosa delegação d~ Presidente Nilo Coelho -,
p-artiCipar das solenidades realiza"das em Cuiabá Qçla
passagem dos dez anos da morte do Senador Filinto

Maffer-.-

----

- -

-

Além dos eventos patrocinados pelo Governo do Estado, atravéS Oe sua Secretaria de Educação e Cultura, a
ASsembléia LegjslatiVa de Mato Grosso, -presidida pel~
Deputado UbÚatam Spinelli, promoveu a Instituição da
Comenda "Filinto Míilter'' destinada a agraciª"r ilustres
pessoas que, pela relevância dos serviços prestados, se fizeram merecedoras de reconhecimento.
Na ocasião, foi Outorgada a destacadas pessoas a re-fe~
rida condecoração, valendo mencionar - ao lado do
Governador Júlio Campos, políticos e parlamentaresas duas filh-as daquele qUe emprest; o nome à coinenda:
Rita Müller Braga e Maria Luiza JY~ül_ler de Almeida.
Durante a citada ·sessão tive o ensejo de expressar o
sentimento do Senado Federal em exaftar a me~ória- óe
Filinto Mtiller, faZendo -cOm -qu~ o- seU -p~nsamento e
ãÇãO não caíssein no esquecimento.
A memória, Sr. Presidente, é, cofio se sabe, õ grande
d_om do espírito e u_m dos mais nobres aii·ib.~tos humanos.
Cõmo tão bem assinalou Chesterton, o 8niiide escritor
inglês, "todos os homens na história que fizeram algumã
coisa pelo futuro tinham os olhos postos no passado.( ... )
O porvir é uma nledUsa; o homem- só o pode ver espelhadO no -brilhãllte espelho do outrora.:~·
Da nobrez~ di ~emÓria se_gue-se ~ víi-tude da fidelidade - esse fio, tênUe e fortíssimo, que se urde e se tece na
inemória dos hOtnens. t uma lei moral básica, inserida
no próprio âmago da transcendência humana.
Tendo me tornado seu amigo, inobstante a distância
das nossas gerações, ~ Senador Fil~nto M ülte_!', que a!J..rriirei intensa e extensarriente, era pOlítico Integral, diria
melhor: político brasileiro integral, voltado inteiramente
para os pro_blemas do no~so Pais; imbuído profunda. mente dos valores da brasilidade, e ao ~esmo tempo, dotado de uma consçiência telúrica e "do _mais viVo sCntímento da sua terra natal.
- EfeitO- Deputado à Câmara Federal por Pernaffi:buco~ _
viril a conhecê-lo prestes a empossar-se presidente do
meu partido, Senador novamente reeleito, já em pleno
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meio-dia da sua brilhante carreira, personagem de grande vulto no cenário político nacional, protagonista legendário de muitos episódios cruciais da nossa história
recente.
Tt!stemunho cOrnovfci"o o ·acolhiffiento magnânimno e
cordial dado pelo Líder experiente e vivido ao parlamentar recém-chegado, de uma outra -geraçãO~ oriundo de
um outro quadrante brasileiro, muito distante do seu
rincão. Do convívio partldãrío, que se transportOu-para
o_plano afetivo e familiar, pude haurir lições preciosas.
Político afeito à rigorosa disciplina partidária, tinha
·~o senso grave_ da oróem"- para evocar a cónhecida
fórmula- sem que lhe faltasse "o anseio irreprimível da
liberdade".
Não deixa de ser -significativa a- participação-corajosa
de Filinto Müller, jovem militar idealista, em 1922 e
1924, em dois movimentos revolUcionários, que culminatapl por levá-lo em retirada paia os sertões do Pruaná (iJlÓspítos naquela éPoCã.)"e depois para o exnio na Argentina.
Dã.tari-:ltm de então as suas primeiras e agudas preocupações políticas e, toda evidência, a sua vísão primordial
se polariZav-a por uma modificação -profunda do statu
quo sócio-político-econômico da primeira rej:lública.
O seu "tene"ntismo" o faria participar ativamente da
-revolução de 1930 e é, a partir da vitória do movimento
qiif:- então effipolgara toda a nação brasileira, que com_eçará a Vida pública desse mato-grossense que se batia
por ideais dé- renovação do nosso País.
..:;_EJJtr~twtQ, a sua carreiri;L política propriamente dita
se Iniciaria- assim penso- em 1945, quando seria eleito senador por seu estado, na legenda do Partido Social
Democrático, de cuja formação partíCipou.
Yiria a eleger-se semtdor em ma_ndatos quase todos
consecutivos; e integraria as mais díversas comissões do
Senado, ao· qual presidiria em mais de uma ocasião, em
legislaturas diversas, ao longo da sua profícua e brilhante passagem pelo Congresso Nacional.
Por quase trêS décadas de ãtiva, diuturna, infatig-ável
vivência no Parlamento br<~sileiro, ele seria, até o seU
- -brUS:Co e dramático desaparedmento em acidente aeronáutico em Paris, um político integral, arquetípico, iilcansavelmet1te dedicado ao seu múnus público, dchrucad~ por inteir~ sobre ~~ problemas da vida nacional:
Ch_ama_vam os __antigos actas plena it idude cm que o
homem terminou o seu ~rescimento ~pode reger-se por
seu próprio .~onselho. Aquele que, já em plena posse de
seu poder e Sua menS:ágem:é capaz de viver e pt.!nsar por
Si:S6,- Pode, se_&undo a irilagem de Horácio, "nadar sem
cortiça"- sine _cortice nare. É quando se está, em via de
regra, na fase-~:nltonitl,_ noa est~ção das frutas _madur:.:_s.
Filinto Miille(, se quisermos usar essa metáfora, era
um desses políticos em aetas plena, sa~onado_ por_ u_ma
larga experiência vivida, dos homens e dos fatl>S. _
Daf que o p_rimeifo- sentím-e~to do parlamentar rcrnambucano qlle se iniCiava -nas lides federais, nuquclc já
tão d_istante e.aind_a tão próXimo 1971, tenha sido o da
admi_ração:.... g_ue.Iogo se_desdobraria em reconhecimento pelas atenções com_ que lhe cumulava, pela reccptivi·
c!a_de com que acofhiª -o nordestino impregnado du lição
de ~abucci, para quem a política, rio serifidõ autêntico
do termo, é uma ativiçl_i:lde missionária-.
___ _
Nele sempre admirei o dom da objetividade que é tão
indispensável a quem aspira fazer obra fecunda e d!Jru·
doura.
Asua inteligêi1ci~ se ~ilcerçava eth urila base sólida de
P~nderaçãQ ~e de certo modo a ponderação é a c~sén
cia do pensamento, já qu~ o p~nsur somente udql.lire consistência no sopesar dialético das oposições, dos tcmpen~meritos, das alternativas.
Ante uma situação concreta, dessas que soem <~correr
n; vida partidária e nas -lides políticas, mormente em
~o~so País (face ~s drcunstáncías notoriamente conhecidas da nossa história rC:cente) era sugestivo contemplá-
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o Arcebispo D. José Newton de Almeida consagrará a Igreja D. Basco, na 702 Sul, às 21 horas, no Santuáriõ
Dom Basco, recital pela Banda do Centenário Colégio
Salesiano Santa Rosa de Niterói. No domingo, às 10 horas, missa solene, concelebrada e presidida pelo Cardeal
Salesiano do Chile D. Raul Silva Henriquez. Nesta missa
estará presente o Padre Egídio Vigan6, 7<~ sucessor de D~

PARECERES, sob n' 642, de 1983 e orais, FAVORÁVEIS, das Comissões:
~ de ConstituiçiÔ e JustiÇa;
- de Segurança Nacional; e
- de Municípios.
2

Basco, SuperiO-r Maior dos Salesiarios. E ta-mbém amanhã e domingo estará aberta para visitação pública uma
exposição sobre a obra salesiana no Brasil.

A PROFECIA
No dia 30 de agosto de 18.83, um mês depois de ter enviado o primeirO grupO de"Sãle5ianos para o Brasil, Dom

Basco teve um sonho, que relatado na época a seus discípulos, encontra-se no volume 16 das memórias biográficas sobr~_"A Vida de Dom Basco", uma obra com 19
volumes.
No sonho, o padre irriaginOU construir uma viagem na
América, onde nunca estivera. Essa viagem começoU em
Cartiige-na, na Colômbia, e, caminhando pelo centro do
Continente, só terminoU em Punta Arena, no extremo
Sul do Chile._ E nessa travessia, Dom Basco via imensas
florestas e grandes rios, um dos quais cortava o continente correndo do Ocidente para o Oriente. E via no
subsolo desse mesmo continente, possíveis riquezas em
metais preciosas,, "e que, no futuro, haveria de sedescobrir_ um ambh:nte d~ progresso e riqueza nas proximidades de um lago".
As estatísticas informam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que os Salesianos são 980, com 112 institutos, aos
quais estão anexas 8"9 paróquias. Há no Episcopado 3
Arcebispos e 12 Bispos. As Salesianas, Filhas de Maria
Auxiliadora, são 1379, com 120 institUtos. Os Salesianos
estão distribuídos em 6 provínCiãs e as Salesianas em 7.
A atividade específica de Salesianas e Salesianos é a educação, a assistêitcia à juVentude pobre, com atividades de
assistência e promoçãO humana. Têm aos seus cuidados
Missões na AmaZOnfa,- sobretudo no Rio Negro,· em
Rondônia e no Mato Grosso. O ensino é ministrado em
todos os graus, incluindo-se o ensino profissional e agrícola. A Primeira Casa no Brasil foi o Colégio Salesiano
Santa Rosa, em Niterói (14-7-1883). A Sede do Governo
Geral está em Roma.
Nossas homenagens, portanto aos seguidores de D.
Basco, as populares irmãs e padres Sifesianos a quem o
Brasil tanto deve, na área da educação.
Faço votos que os Salesianos, cada vez mais, contribuam para o desenvolvimento da educação, dando como
sempre o fazem, total assistência à JuVentuàe-e a todos
que aspiram a aprender.
Que o exemplo de D. Basco esteja sempre vivo para
todos nós.
Acho que neste momento, Sr. Presidente Srs. Senadores, exprimo os sentimentos de todos os Srs. Senadõres~
Era o que tínha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) -Não M mais
oradores inscritos. Nada mais havendp a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA

(Em tegime de urgência- Art. 371, C, do Regimento·
Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' li, de 1983 (n' 72/83, na casa de origem), que revoga o Decreto-lei n' 865, de l2 de setembro de 1969, restabelecendo a autonomia do Município de Santos, no Estado de São Paulo, tendo

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 105, de 1981 -Complementar (n~' 60/75, na cãSa
de origem), que altera dispositivo da Lei Colnplementãr
n' I, de 9 _de_novembro de 1967, que estabelece requisitos
míflimõs de população e renda pública e a forma de consulta prévía às populações locais, para a criação de novos municípios tendo
PARECER, sob n' 1.362, de 198"1, da Comissão
- de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto, com
emendas -_~e n~'_s 1 e 2-CCJ, que apresenta.

Votação, em segundo turno, do Projeto de l_..ei da Câmara n~' 7, de 1983 (n~" 80/83, na casa de origem), de iniciativa do Sephor Presidente da República, que altera a
composição e a organização interna dos Tribunais Regionais do Trabalho que menciona, cria cargos, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n~' 619, de 1983, da ComisSão
--:-_ d~ Redaçio, oferecendo a redação do vencido.

VotaÇão, em turno único, do Pfojeto-de ResOlução n'
161, de 1981 (apresentado pela Coinissão de Legislação
Social como conclusão de seu PareCer n~" 993, de 1981,
com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montara, e voto vencido -do Senador--HUmberto Lucena), que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa
Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias
Ltda., a área de 33.000 hectares, no Território de Rondônia, para a implantação de projeto de bovinocultura,
tendo
PARECERES, Sob n~>s 994 e 995, de 1981, das Comissões:
--de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade
e·j-ti-fididda-de; -e
___,. de Agricultura, favorável, com vo!O vencido do Se-- n_ado~ Lei.te Cha,ves.

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n'
74, de 1983 (apresentado pela Comissão de Legislação
Social como conclusão de seu Perecer n9 561, de 1983),
que autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar à
empresa Maisa-Moju Agroindustrial S.A., uma área de
terras devolu!as do ~tado, com aproximadamente
30.000ha (trinta mil hectares), tendo
PARECERES, sob n~>s 562 e 56_3, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
ejuridicidade, com emenda que apresenta de n~ 1-CCJ; e
- de Agricultura, favorável.
6

Votação, em turno único, do Requerimento n~" 196, de
1982, de autoria do Senador Murilo Badaró, solicitando,
nos termos dos arts. 75•. "A", 76 e 77 do Regimento Interno, a criação de uma Comissão Especial Interna, composta de 7 membros, para, no prazo de 180 dias, realizar
estudos sobre reforma tributária.
(Dependendo de parecer oral, da Comissão de Finanças, a ser proferido em plenário - art. 76, § 2'1, do
- - Regimento Interno).

Quarta-feira 3

3067

7
DiscuSsão, erri-p-dmeiro turno, do ProjetO:-de Lei do
Senado n~' 280, de 1977, de autoria do Senador José Sarney, que institui o voto distrital e dá Outras providências, tendo
PA~~ÇE~.! sob n~ 182, de 1983, da Comi~são
-d-e Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao mérito, tavorável, nos termos
de substifutivo q-ue oferece, coffi voto vencido dos Senadores Pedro Simon, José lgnácio e Alfredo Campos.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 718, de
1983, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da
discussão, nos termos do art. 310, alínea. "c", do Regimento Interno.)

-Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 233, de 1979, de autoria do Senador Tarso
Outra, que institui o sistema eleitoral misto e dâ outras
providências, tendo
PARECER, sob n' 182, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela c_onstitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao mêrito, favorável, nos termos
de substitutivo que oferece, com voto vencido dos Senadores Pedro Sirilon;- José lgnádo e Alfredo -Campos.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 718, de
1983, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da
discussão, nos termos do_art. 310, alínea_."c", do R.egi_ll!ento Interno.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 50 minutos.)
O Presidente do Senado Feder~l, no uso de suas atribuições legais -reso[ve baixar as seguíntes
INSTRUÇOES PARA A EXECUÇÃO GRÁFICA DE TRABALHOS PARLAMENTARES E
OUTROS PELO CENTRO GRÁFICO DO SEN~DO FEDERAL - CEGRAF.
Por decisão da Cornlssão Diretora, em reunião de 253-83, CO!].Stante da Ata da 3• Reunião_ Ordinária, que estUdou o Sistema de CustoS do CEÚRÀF, fica determinado o limite de quota anual de Cr$ 1.000.000,00 para trabalhos gráficos de cada Senador, intransferível e não cufriUiailva COm- o ano s-tibseqüe-nte e sujeita, airida, a um
reajuste anual. Os pedidos devem ser dirigidos diretamente ao CEGRAF, que fará o controle dos gastos, den~
tro das quotas fixadas.
Impõe-se criterioso acompanhamento desse plano de
custos, cujo objetivo 9entral é o de atender às necessidades gráficas do Poder Legislativo e de seus membros, de
forma mais racional e equânime.
L- Trabalho Parlamentar
1.1- O frabalho assim considerado, por decisão _da
Comissão Diretora,_ern 25-3~83, para efeito de encomenda ao CEG RAF, definido como sendo o de autoria do
SenadOr.
1.2-- AS-quotaS ãnuã:is, atribuídas -a cada Senador,
são de caráter pessoal e em nenhuma hipótese Poderão
ser utilizadas ou transferidas a terceiros.
2 - Serviços Gráficos de Parlamentares
2.1 - Cartões - são considerados tão-somente os
destinados à-apresentação pessoal, formulação de_ cumprimentos, avisos e convites e agradecimentos, todos sem
exc.eção, vinculados ao nome parlamentar do Senador.
2.2 ~-A impressão de livro·s- e separatas serão reservadas às atividades parlamentares do Senador.
2.3- A impressão de tablóides ou publicações assemelhadas só sêfà admissível em caráter excepcional, cOndiciollada à disponiblidade de tempo e material do parque gráfico. A Publicação terâ tiragem limitada a cinco

e
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mil exemplares de quatro páginas, e dimensão máxima
de 25x32 cm, sendo um úriico irúmero em cada semestre,
contendo matéria -estritamente relacionada COm- a atuação parlamentar do Senador ou Deputado Federal.
2.4 - O CEG RA F não executará encomenda para
fins eleitorais e de interesse individual, a exemplo de cartazes, folhetins ou calendários etc.
3.- Serviços de Terceiros
3.1 -Partidos Políticos - são admitidas as confecções de programas, estatutos e materiais para Convenção, nos limites da capacidade técnica do parque gráfico, quando encomendadas pelo Presidente da Agremiação mediante orçamento a custo reaf e PréviO pagamento, ficando impedida a utilização de quotas de parlamentares, devendo ainda ter a expressa autorização_ da
Presidência do Senado.
3.2- Os trabalhos parlamentares dos Senhores Deputados, que não fárem encaminhados através do CenR
tro de Documentação e Informação da Câmara dos DeR
putados, ficarão süjeitos- à regulamentação da presente
norma.
3.3- Úrgios dos Poderes Executivo e Judiciário poderão encomendar serviços de impressão, ficando
condicionados à capacidade do parque gráfico, mediante
orçamento a custo real e autorização prevista nestas ín-struções.
- 3.4- Entidades sem fins lucrativos - igualmente, na
dependência de disponibilidade de tempo e material, poderá o CEGRAF atender a essas instituiÇões; mediante
orçamento prévio, pagamento antecipado e autorização
do Presidente do Senado, quando a matéria seja de interesse púbHco.
3.5 - Convênios, Ajustes e Contratos - poderão ser
realizados pelo CEGRAF, em caráter exepcional, mediante orçamento a custo real, dentro das disponibilidades e programação industrial.
3.6 - Prazo de entrega - afora os trabalhos regulares de interesse do Senado Federa], da Câmara dos De~
putados e do próprio Congresso Nacional, os demais estarão sujeitos ao planejamento e programação das atividades industriais do CEGRAF, sem que tenha o órgão
de adotar medidas especiais de prorrogação da jornada
diária de trabalho, inclusive convocação para sábados,
domingos e feriados.
4. - Os casos não previstos nestas normas serão estudados isoladamente e decididos pelo Presidente do Senado.

Senado Federal, 20 de jUlho de 1983.- Nilo Coêlho,
Presidente.

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre Mensagem n~'
70, de 1983 - (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o
texto do Decreto-lei n\" 2.023, de 18 de maio de 1983, que
"autoriza a con,.·ersão dos créditos que específica em
ações de sociedade de economia mista ou empresas púbU~
cas"-1
]9 Reunllo (Instalação),
realizada em 8 de junho de J983

Aos oito dias do mês de junho do ano de mil noveccin- tos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Fin<i.nças, no Senado Federal, Presentes os Senhores Senadores José Lins, Raimundo Pa-.
rente, Ciaudionor Roriz, João Lobo, Jutahy Magalhães,
João Calmon~ Severo GorÍles, Gastão MUller e Deputa-·
dos Saulo Queiroz, José MoUra. Sérgio Philomeilo, Odilon Salmoria, Aníbal Teixeíra
Jacques n'Oriíellas,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e pare-

e

cer_sobrea Mensagem-n~" 70, de 1983- (CN), do Senhor
Presidente da RepúbUca, submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9"2.023, de
18 de maio de !983, qu~ "autoriza a-conversão dos créditos que especifica em ações de sociedades de economia
mista ou empresas públicas".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Milton Cabral, Fábio Lucena, Itamar
FranCo e Deputados Pratini de Morais, Luiz Fayet, PaulO -MiCa"rone;virgildásio de Senna e WilSon Vaz.
De acordo com o que preceitua o Regimento COmum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Gastão -Milller, que declara instalada a Comissão.~Em obediência a dispositivo regimental, o Se"nhor Presidente e_s~arece que irá proceder a eleição <;to Presidente
e Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas,
o Senhor Senador CiStão Müller convida o Senhor Senador Raimundo Parente para funcionar como escrutiR
nadar.
Proc_edida a eleição, verificaRse o segi.J.irite resultado:
Para Presidente:
Senador Severo Gomes .. ,_, ~· ...... ~ ·:--:-.
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 v-otos
I voto

Pafi VlC-e-PreSidente:
Senador Jutahy Magalhães . . . . . . . . . . . .

14 Votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
ViceMPresidente, os Senhores Senadores Severo Gomes e
Jutahy Magalhães.
Assumindo a Presidência- o Senhor Senador Severo
Gonies agradece, em nome do Senhor Senador Jutahy
Magalhães e no seu próprio, a honra com que foram distingüidos e designa o Senhor Deputado Luiz Fayet para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião -e,
Para coriSiar, eu, F-rede"ric Piiiheiro Barreira, Assisfente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Gabriel Hermes, que declara instalada a Comissão.
Em ob&ência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder à eleição do Presidente
e do Více-Presidente da Comissão. Distribuídas as céduIãS, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor
Deputado Sé-r&iO LOmba para funcionar como escrutinador.
Procedida ã. eleição,- verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Severo Gomes .........-.-.-..... 14 votos
Senador Affonso Camargo . . . . . . . . . . . . . 1 voto
Para Vice-Presidente:
Senador Jorge Kalume ....... , ....... , 14 votos
Senador Almir Pinto_ ............... ,.. 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Severo Gomes e
Jorge Kalume.
Assumindo a- PreSidência o Senhor Senador Severo
G~Orli.es- igradece,- ein- noine do Senhor Senador Jorge
Kalume e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado José Lourenço para
relatar a matéria.
Nada mais h:iVendo -a- tratar, encerra-se a reuriião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão,
a presente Ata que, lida e aprovada·, será assinada pelo
Senhor Presidente, demais membros dil. COriiissãO, e irá à
publicação~-

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
rP' 77. de 1983~CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n~ 2.028, de 9 de junho de 1983,
que ..altera as tabelas do imposto de renda incidente
na fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado e
niio assalariado".
Ata da l' Reunião (Instalação),

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre à Mensagem
n9 76, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República, submentendo à deliberação do COngresso Nacional o texto do Decreto-lei n~ 2.027. de 9 de junho de
1983, que "altera a legislação do imposto de renda
sobre rendimentos de aplicações financeiras de curto
prazo e dá outras providên~ias".
1~ Reunião (lnstalaçio)
realizada em 21 de junho de 1983,
Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala da
Comissão de Finanças, no Semido Federai; preSentes os
Senhores Senadores José Lins, Virgílio Távora, Joige
Kalume, Almir Pinto, Gabriel Hermes, Severo Gomes,
Affonso Camargo, José Fragelli e Deputados Mação Tadano, José Lourenço, Renato Johnsson, Herbert Levy,
Marcondes Pereira, Leopoldo Bessone e Sérgio Lomba,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre à Mensagem n~' 76, de 1983-CN, do Senhor
President~ da República submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nl' 2.027, de 9
de junho de 1983, quç, "a1tera a legislação do imposto de
renda sobre os rendimentos de aplicações financeiras de
curto prazo e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motívo justificado, os Senhores Senadores Aderbal Juremà, Lomanto Júnior,
Fernando Henrique Cardoso e Deputados Sebastião Rodrigues, Luiz Baptista e Juarez Bernardes.

realizada em 21 de junho de 1983.
Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e trínta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, rio Senado Feçleral, presentes os Senhores Senadores João Castelo, CãrM
los Alberto, José Lins, Passos Porto, Gaivão Modesto,
João Lobo, Almir Pinto, Itamar Franco, Hélio Gueiros,
Álvaro Dias e Deputados Celso Barros, Antonio Farias,
Juarez Baptista, Carlos Vinagre e Sérgio Lomba, reúnese a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer
sobre a Mensagem nl' 77, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Con~
gresso Nacional o texto do DecretoRiei n~' 2.028, de 9 de
junho de 1.983, que "Altera as tabelas do imposto de
renda incidente na fonte sobre rendimentos do trabalho
assalariado e não assalariado".
Deixam dC: comparecer, por motivo justifiCado, os Senhores Senadores Pedro Simon e Deputados Rubem
Medina, Israel Pinheiro, Sérgio Philomeno, Pedro Sampaio, Hélio Duque e José Eudes.
De acordo com _o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, even-tualmente, o Senhor Senador
Almir Pinto1 que declara instalada a Comissão.
Em Obediência a dispositivo regimental, o Senhor p'res_idente esclarece que irá proceder à eleição do Pr~sidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuidas-ãs cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto c_onvida o Senhor Deputado Sérgío Lomba para funcioriar como escrutinador.
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Procedida a eleição, verifica~se o seguinte reSultado:
Para Presidente:
DepUtado Hélio Duque_..
ISvotos
Para Vice-Presidentc:

Deputado Celso Barros-.,

14votos

Deputado Antonio Farías . .
1vaio
São declarados eleitos, respectivamente, Presiderite e _
Vice-Pres1dente, os Senhores Deputados Hélio DuQue e
Celso Barros.

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Celso
Barros, Vice-Presidente -da ComiSsão, agradece,- em
nome do Senhor Deputado Hélio Duque e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador José Lins para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, eriCêfni.-se a reunião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sã, ASSiStente da Comissão,
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
emitir relatório sobre a Mensagem nl' 82, de 1983~
( CN ), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, integralmente, o Projeto de Lei
do Senado n~ 133, de 1979 ,nQ 2.036/79,, na Câmara
dos Deputados), que "'altera dispositivos da Lei nQ
5.682, de 21 de julho de 1971, modificados pelas Leis
n<:>s 5.697, de 27 de agosto de 1971,5.781, de 5junho
de 1972, e 6.444, de 3 de outubro de 1977 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), e dá oUfraS providências".

Ata da I' Reunião (Instalação),
realizada em 28 de junho de 1983
Aos vinte e oito dias do mês de junho do"-lm-() de-mil novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas, -ria Sala da
Comissão de Finanças, no Senado -Federal, presentes os
Senhores Senadores Murilo Badaró, Helvídio Nunes e
Pedro Simon e o Senhor .Deputado Nilson Gibson,
reúne-se a Comissão Mista do Congresso NaciOnal,-incumbida de examinar e emifif relatório sobre a Mensa~
gem n<:> 82, de 1983-(CN), pela qual o Senhor Presidente
da República comunica-liãVer vetado~ integralmente, o
Projeto de Lei do Senado oJ 133,_de 1979 (n~' 2.036/79,
na Câmara dos Deputados), que "altera dispositivos da
Lei n~' 5.682, de 21 de julho de 1971, modificadoS pelas
Leis n~'s 5.697, de 27 de agosto de 1971, 5.78 I, -de 5 de junho de 1972, e 6.444, de 3 de outubro de 1977 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), e dá outras providências11 •
Deixam de comparecer, por motivo justif'ic<iâo, oS Senhores Deputados Antônio Dias e Jo_ão _Gilberto.
De acordo com o que preceitua o Regímen to COmUm,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
HelvfdiO Nunes, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre·
sidente esclarece que irá proceder à eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Disffibufdas as cédulas, o Senhor Senador Helvídio Nunes convida o Senhor
Deputado Nilson Gibson para funcionar como escrUtinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Pedro Simon .....•........ ·-. --~ 3~votos
Em branco
··~·~~··-~ -=1 voto
Para \'ice-Presidente:
Deputado Nilson Gibson
...... -.... 3 votos
Em branco .
1 voto
São declarados eleitos Presidente e Yice~Presidente,
respectivamente, o Senhor Senador Pedro Simon e o Senhor Deputudo Nilson Gibson.

ur

A$sumindo a Presidência, o SÇnhor Senador Pedi-õ SI-=mon agradece, em nome do Senhor Deputado Nilson
Gibson e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Murilo Badaró para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para_constar, eu, João Hélio carvalho Rocha, ASsisiellte
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
Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 4, de 1983 (CN), que "'dispõe sobre rescisão de contratos de trabalho e seus feitos; modifica normas sobre a greve
motivada por atraso no pagamento de salários, sobre
dissidio coletivo em caso de greve, sobre jornada de
trabalho, horário extraordinário, e dá outras providências".

P Reunião (Instalação),
realizada em 14 de junho de 1983
Aos quatorze dias do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala de
Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores Carlos Chiarem, Aderbal Jurema, Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, F,rnando
Henrique Cardoso e Deputados Edme Tavares, Guida
Moesch, Nilson Gibson, Djalma Bessa, Nelson Wedekin, Francisco Amaral, lrma Passoni e S-ebastião Ataíde,
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o ProjetO de
Lei n9 4, de 1983- (CN), que "Dispõe-sObre rescisão de
contratos de trabalho e seus efeitos; modifica normas
SObre a greve motivada por atraso no pagamento de salários, sobre dessfdio co!_etivo em caso de greve, sobre
jornada de trabalho, horário ex.traordinãrio, e dá outras
providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se·
nhores Senadores João Lobo, Raimundo Parente, LomantoJ_únior_,José lgnácio, Hélio Gueiros, Pedro Simon
e- Deputados Fernando Bastos, Marcelo Gato e Júlio
Costamilan.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Aderbal Jurema, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente es.clarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuída as cédulas, o Senhor Aderbal Jurema convida o Senhor deputado Sebastião Ataíde para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
__ _-Para Presidente:
Deputado Francisco Amaral
12 votos
Em branco ..
I voto
Para Vice-Presidente:
Deputado Guida Moesch
Deputado Marcelo Gato
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COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição !1'1 17, de 1983, que "acrescenta às Dlsposi~ões Transitórias para introduzir o regime de Go-verno Parlamentarn.
I~ Reunião (Instalação),
realizada em 29 de junho de 1983

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de mil
novecentos e oitenta e três, às dezesseís horas, na Sala da
Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os
Senhores Senadores José Lins, Virgílio Távora, Jorge
Bornhausen, Aderbal Jurema, Jorge Kalume, José Fragelli, Alfredo Campos e Deputados Edison Lobão, Celso
Barros, Nilson Gibson, Argilano Dario e Marcelo Gato,
reúne-se a ComissãO Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir p"arecet sobre a Proposta
de Emenda à Constituição n~> 17, de 1983, que "Acrescenta às Disposições Transitórias para introduzir o Regime de Governo Parlamentar".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores -Carlos Alberto, Guilherme Palmeira,
Pedro Simon, Enéas Fa-ria e-Deputados Jorge Arbage,
Djalma Bessa, Jorge Vianna, Luiz Guedes, Sete Mendes
e Matheus Schmidt.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Virgílio Távora, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositiVo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-PreSidente da CorillsSão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Virgflío Távora coii.vida o Senhor
Deputado Marcelo Gato para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Jorge Vianna
Em branco

..

Para Vice-Presidente:
Deputado Celso Barros . . . .
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II votos
1 voto

11 votos
i voto

São declarados eleítos, respectivamente, Presidente e
V ice-Presidente, os Senhores Deputados Jorge Vianna e

Celso Barros.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Celso
Barros, Vice-Presidente, agradece, em nome do Senhor
Deputado Jorge Vianna e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jorge Bornhasen para relatar a·matéria:
Nada maís -havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, seiã assinada pelo Senhor Presidente,
demais Membros da Comissão e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
11 votos
2 votos

São declarados eleitos, respectivamen_te, Presidente e
Více-Presidente, __ os Senhores DePUtados Francisco
Amaral e Guida Moesch:
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Francisco Amaral 3.gradece, em nome do Senhor Deputado
Guida Moes_ch e no seu próprio, a honra com que foram
distinguidos e designa o Senhor Senador Carlos Chiarelli
para relatar a matéria.
Nada mais -havendo a tratar, encerra-se a reunião, e,
para constar, eu. Frederic Pinheiro Barreira, Assistente
_de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
_Serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais -inembros
da Comissão e úl à publicação.

InCumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n<:> 68, de 1983- CN, do Senhor Presidente daRe-púb_Jica submetendo a del_ibera~ão do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei 2.021, de 18 de maio de
1,83 que •'Altera a legislação do imposto de renda
apl!cávE!I aos rendimentos de depôsitos em caderneta
de. poupança do Sistema Financeiro de Habitação, e
dá outras pro~idências".2' Reunião, realizada em 16 de junho de 1983.
Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de mil no·
vecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores. Senadores José Lins, João
Castelo, Almir Pinto, Hélio Gueiros, José Jgnácio, Mau- -
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ro Borges e Deputados Augusto Trein, Wilson Falcão,
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado,
por unaníiTI1dade.
Josê Thomaz Nonô. Siegfried Heuser, SérgiO Cruz e
Nada- mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
Ciró Nogueira, reúne-se a- Com-issão Mista illcumbida de
estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 68, de 1983 para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente
CN, do Senhor Presidente da República submetendo à
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
delibreração do CorigresSá Nacional o texto do Decretoserá assinada pelo Senhor Presidente, demais membroS' lei n~' 2.021, de 18 de m:iio de-l!TSJ,- que "Altera a legisda ComiSsão e irá à publicação.
lação do imposto de renda aplicável aos rendimentos de
COMISSÃO MISTA
depósitos em caaerneta de poupança do Sistema Financeiro de Habitação, e dá outras providências>~,
Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Seemitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 03, de 1983
nhores Senadores Jutahy Magalhães, Gaivão rM.odesto,
- CN, que "'autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Octávio Cardoso, JoãO Cã.lmon, Marcelo Miranda -e DeMinistério da Justiça o crédito especial de até Cr$
putados Jaime Santana, Fu,rtado Leite, Ronaldo Cam1.000.000.000, (hum bilhão de cruzeiros), para o fim
pos, Eduardo Matarazzo Suplicy e José Frejat.
que especifica''.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Mauro Borges, qUe So2• Reunião, realizada em 28 de junho de 1983.
licita, nos termo"S- reSiineiltais, a dispensa da leitura da
Aos vi~te e oito dias do mês de junho do ~no de mil
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
novecentos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala de
aprovada.
reuniões, na Comissão de Fir;~.anças, no Senado Federal,
Em seguida, o Senhor _Presidente concede a palavra ao
presentes os Senhores_Senadores Raimu~do_ Parente,
Relator da matéria, Deputado JOsé ThOmaz Nori.ó, que
Passos Porto, Gaivão Modesto, Guilherme Palmeira, Joemite parecer favorável à Mensagem n9 68, de 1983 sê Fragelli, Mário Maia, Alfredo Campos e Deputados
CN, nos termos de Projeto de DeCreto Legislativo que
Ronaldo Canedo, Brabo de Carvalho, Raimundo Leite,
oferece como conclusão.
Artur Virgílio Neto, Cristina Tavares e José Tavares,
Posto em discuss~o e votaçã-o, é o parecer aprovado,
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, invotando, vencido, os Senhores Senadores Hélio Queiras,
cumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de
José Ignácio e Deputados Sérgio Cruz e Siegfried HeuLei n9 03, de 1983- CN, que "autoriza o Poder Executiser.
---- vo-a abrir ao Ministé-rio da Justiça o crédito especial de
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, laatê Cr$ 1.000,000.000,00 (hum bilhão de cruzeiros), para
vrando eu Mauro Lopes de Sã, Assistente da Comissão,
fim que-eSpecifica".
a presente Ata qÜe, lida e aprovada, será assinada pelo
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os SeSenhor Presidente e irá à publicação.
- nhores Senadores Marconde Gadelha, Lomanto Júnior,
João Lobo, Fábio Lucena e Deputados Sarney Filho,
COMISSÃO MISTA
Gomes da Silva, França Teixeira, Balthazar de Bem e·
Càfito e Osvaldo Nascimento.
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
n9 70, de 1983- (CN), do Senhor Presidente daRepelo
Senhor Presidente, Senador Mário Maia, que solicipública, submentendo à deliberação do Congresso
ta,
nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata
Nacional o texto do Decreto-lei n9 2.023, de 18 de
da reunião anterior, que, logo após, ê dada como apromaio de 1983, que "autoriza a conversão dos créditos
vada.
que especifica em ações de sociedades de economia
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
mista ou empresas públicas".
ao Relator, Senhor Deputado Ronaldo Canedo, que
2• Reunião, realizada em 21 de junho de 1983.
emite parecer favorável ao Projeto de Lei n~" 03, de 1983
Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de mil no- CN, nos termos apresentado.
vecentos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala de
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado,
votando, em separado, os Senhores Deputados Artur
Reuniões da Comissão de Fir,tanças, no Senado Fe~eral,
Virgílio Neto, Cristina Tavares e José Tavares.
presentes os Senhores Senadores Jos~ Lins, Raimundo
Parente, Claudionor Roriz, João Lobo, Jutahy MagaNada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e,
para
constar, eu, Martinho José dos SJJ,ntos, Assistente
lhães, João Calmon; Severo Gomes, Gastão MUller
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
Deputados Saulo Queiroz, José Moura, Luiz Fayet e
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
Aníbal Teixeira, reúne-se a Comissão Mista incumbida
de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 70, de 1983da Comissão e irá à publicação.
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decretolei nQ 2.023., de 18 de maio de 1983, que "autoriza a con~
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versão dos créditos que especifica em ações de sociedades de economia mista ou empresas públicas".
Do Congresso Nacional, incumbida de estudo e paDeixam de comparecer, por motivo justificado, os Serecer 'sobre a Proposta de Emenda à Constituição n~'
nhores Senadores Milton Cabral, FáJ:tio Lucena, Itamar
13, de 1983, que uacrescenta dispositivo à ConstiFranco e Deputados Sérgio Philomeno, Pratini de Motuição Federal".
rais, Paulo Micarone, Virgildásio de Senna, Wilson Vaz,
2'" Reunião, realizada em 28 de junho de 1983.
Odilon ~almoria e Jacques D'Ornellas.
Aos vinte.e oito dias do mês de junho do ano de mil
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
novecentos e oítenta e três, às dezessete horas, na Sala de
pelo Senhor Presidente, Senador Severo Gomes, que soReuniões da Comissão de Fil}-anças, no Senado Federal,
licita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
presentes os Senhores Senadores Aderbal J urema, OctáAta da reunião anterior, que, logo após, é dada como
vio Cardo"so, Gaivão Modesto, Odacir Soares, Guilheraprovada.
me Palmeira, Alfredo Campos, Mário Maia, Enêas FaEm seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
ria e-Deputados Antônio Gomes, Mirthes Bevilácqua,
Relator, Deputado Luiz Fayet, que emite parecer favoWall Ferraz e Dionísio H:age, reúne-se a Comissão Mista
rável à Mensagem n'9 70, de 1983- (CN), nos termos do
incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de
Projeto de Decreto Legislativo que oferece comó conclu~
Emenda à Cônstituição n~' 13, de 1983, que "acrescenta
são.
diSPositivo à ConstftuiçãO Fe~eral'',
-

e
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Deixam de comparecer, por motivo justificido, os Senhores Senadores Gabriel Hermes, Moacy-r Dalla e Deputados Fernando Bastos, Edme Tavares,_José Lins de
Albuquerque, José Penedo, Marcondes Pereira, Djalma
Bom e Oswaldo Nascimento.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Alfredo Campos, que
solicita, nos termos regimentais, a dispença da leitura da
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Relator que emite parecer favorável à Proposta.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado,
sem restrições.
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 membros
da ComiSsão e írá à publicação.

COMISSÃO DE FINANÇAS
9• reunião, realizada em 23 de
junho de 1983
Ás dez horas do dia vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta e três, na Sala de reuniões da Comissão,
presente os Senhores Senadores Itamar Franco, Presidente, Guilherme Palmeira, Carlos Lyra, Affonso Camargo, Jorge Bornhausen, Gabriel Hermes, José Fragetli, Severo Gomes, Jutahy Magalhães, Lourival Baptis~
ta e Pedro Simon, reúne~se a Comissão de Finanças.
Deixam_ de comparecer, por motivo jUStificado, os Senhores Senadores Amaral Peixoto, Amaral Furlan, Albano Franco, João Castelo, Roberto Campos, Virgflio
Távora, José Lins, Fábio Lucena, e Roberto Saturnino.
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.
Em seguida, o. Sr. Presidente comunica o recebimento
do Ofício n9 805/83, do Sr. Presidente em exercfcio do
Banco Central do Brasil, Dr. Hermann WagncrWey, encaminhando o texto distribuído por aquele Banco aos representantes de bancos europeus credores do Brasil, presentes à reunião realizada em 18-4~83 em Londres, bem
como as cópias, com tradução para o idioma nacional,
dos documentos referentes aos empréstimos contraídos
junto ao Tesouro Americano, Banco de Compensações
Internacionais (BIS) e Fundo Monetário Internacional
(FMI)~ e do Ofício n9 1.281, do Secretário de Economia e
Finanças, Dr. Reinaldo Mustafa, encaminhando 2 (dois)
exemplares da revista Finanças do Brasil - volumes
XXIII e XIV. Continuando, o Sr. Presidente informa a
expedição do Ofício n"' 14/83 ao Dr. Carlos Geraldo
Langoni, Presidente do Banco Central do Brasil, solicitarido os textos firmados com o Fundo Monetário Internacional (FMI), denominados. "empréstimo ponte" e o
"acordo de crédito ampliado" de 28~2-83.
A seguir, são apreciadas as seguintes proposições: I)
Projeto de Resolução do Senado n~" 63, de 1983, que
"cria a categoria funcional de Adjunto Legislativo e dá
outras providências". Relator: Seriador Jutahy Magalhães. Parecer: Favorável ao projeto e à Emenda n• 1, de
Plenário. ConClusão: O Senador Affonso Camargo manifesta dúvidas quanto ao projeto, por entender que o
nível de escolaridade exigido" para a nova categoria não
poderia ser dispensado no primeiro provimento, pois a
seu ver, beneficiaria os funcionários sem o nfvel superior,
em detrimento dos que jã possuem a escolaridade exigida. Ju_stificando o seu parecer, o Senador Jutahy Maga·
lhães alega que os funcionários que serão beneficiados já
exercem atividades de nível superior, não havendo assim
nenhum empedimento para a aprovação do referido projeto. Com a palavra, o Senador Jos~ Fragelli discordado
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Senador Jutahy Magalhães, entendendo S. Ex• que a
nova categoria é inerente de portadores de nível superior
e que nem no primeiro provimento_ se deveria- dispensar a"
escolaridade exigida. Encerrada a discussão -dã -matéria é
a mesma aprovada tendo votos com restriçõeS dos Sena~
dores Aff~:mso Camargo, José Fi'agell~ e _Pedi-o ~~mon. 2)
Projeto de Lei da Câmara n"' 55, de 1983~ qUe''reàTusta =-

MiChiles, está ausente, mas Sua Excelência solicitou _a
esta Presidência pa~a (lvocar o seu_p·arecer, em· dccort!l).cía de" nãO poder estar Presente a esta reunião e gostaria
que a mãterhi tivesse sua tramitação normal. A Presidência adia;lemporariamente, a apreciação da matêria e
concede a p~lavra ao Senhor Senador Helvidio Nunes
que emite o seu parecer sobre o item dois -_Projeto de
os valores de vencimentos, salários e proventos dos .serviteTCf3. Câmara n9 062, de 1981, que. "Altera a redação da
dores da Câmara- dos Deputados e dá outras providênalínea "f'' do art. 482 da CL T". Não há 9ebates, e a Cocias". Relator: Senador Gabrie[ Hermes. Parecer: FavomisSão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator,
rável ao projeto. Conclusã.o: Aprovação do parecer.
que conclui favoravelmente ao projeto. Prosseguindo, a
Ê retirado de pauta, a pedido do Relator, Senador
Presidência adia para a próxima reunião a apreciação do
Virgílio Távora, o Projeto de Lerda Câmar-a fl9 55/83.
item três- Projeto de Lei da Câmara n9 104, de 1982Na~a mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, laem decorrência da ausênda do Relator da matéria. Con~
vrando eu, Carlos GuHherme Fonseca, Assistente da Cotinuando, a Presidência concede a palavra ao Senhor Semissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinana<!or Gabriel Hermes para emitir o seu parecer sobre o
da pelo Senhor Presidente.
Projeto de Lei do Senado n9 257, de 1980, qu~.-·•oi.Spõe ·
sobre atividade do Médico Residente, fixa seus direitos
COMISSÃO DE FINANÇAS
trabalhistas, e dá outras providências". Não há debates,
lO• reunião extraordinária,
e a Comissão aprova o parecer do Relator, tendo votado
realizada em 29 de junho de 1983
vencido os Senhores Senadores Fernando Henrique Cardoso e Pedro Simon. Em seguida, com a ausência do ReAs onze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de
lator do item cin-co_- Projeto de Lei da Câmara nY 150,
junho de rriil novecentos e oitenta e três, na Sala de reu:de [982- a apreciação do mesmo é adiada para a pró?<i"niões da Comissão, preséntes os Senhores Senadorés Joma reunião. Prosseguindo, a Presidência concede a p-aiasé Lins, Vice-Presidente, no exercício da Presidência,
Carlos Lyra, Lourival Baptista, Virgflio Távora, José - vfa ao Senhor senador Gabriel Hermes para emitir o Set:Z
pare-cer sobre o Projeto de Lei da Câmªfâ _n9 045, de
Fragelli, Roberto CampoS; Jorge KalUme, Affonso Ca-f983, qu~. "Considera insith..ibres as atividades do pe.ssoal
margo e Severo Gomes, reúne-se a Comissão _de Fiempregado nos serviços de limpeza urbana e coleta de
nanças.
.lho e dá outras providências". Depois de ouvir os SeDeixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Hélio Gueiros, Pedro Simon e Helvínhores Senadores Amaral Peixoto, Jorge Bornhausen,
dio Nunes, o Relator da matéria solicita .que a mesma
Amaral Furlan, Albano Franco, Gabriel Hermes, João
seja retirada de pauta para que ele possa reformular o
Castelo, Guilherme Palmeira, Jutahy Magalhães, Itamar
seu parecer. A seguir, para que possa emitir os seUs pareFraric6, Pedro Simon, Fábio Lucena e Roberto Satuiniceres sobre as demais matérias de pauta, o Senhor Presino,
dente, Senador Jutahy Magalhães, solicita ao ViceAo constatar a existência- de número regimental, o SePresidente da Comissão, Senhor Fernando Henrique
nhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a
Cardoso, para assumir os trabalhos da Presidência. Asleitura da ata da reunião anterior, que é dada como a--SUmindo a Presidência, o Senhor Senador F'ernando
provada.
Henrique concede a palavra ao Senhor Senador Jutahy
Em seguida. o Senhor Presidente passa a palavra ao
Magalhães que lê o parecer da lavra da Senhora SenadoSenador Severo Gomes que emite parecer favorável ao
ra Eunice Mlchlies-, avocado por Sua E-xCelêrlcia, sobre O
Projeto de Lei do Senado-n9 32;-de-1983, que reüfica, sem
Projeto de Lei da Câmara n9 105, de 1982, qu~ "DiscipHónus, a Lei n9 7.054, de 6 de dezembro de 1982, que ..estina o exercício da profissão de enfermeiro de nível supema a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o
tíOT", anteriormente adiada a sua -ap-recição. NãO há deExercício Financeiro de 1983". Não -há d.Cbates, e i Cobates,_e a Comissão, po_r unanimidade, aprova o parecer
missão por unanimidade, aproVa o parecer do Rel3iCT.
-do
Relator, concluindo favoravelmente ao projeto, na
Ficam adiadas para a próxima reü-nião; as SegUinteS
forma d-o Substitutivo que apresenta: Continuando com
proposições: PLC nY 55/83, PLC nY 55/81, AVISO N9
a· palavra, o Senhor Senador Jutahy Magalhães emite o
355-SP/83 e AVISO n• 08S-SPj83~,seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 042, de
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a re_união, la_l_982,_ que "Altera dispositivo da Lei n.,.. 5.772, de 21 de
vrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da Codezembro
de 1971, que instituiu o Código da Propriedamissão, a presente ata, que, lida e aprovada, será assinade Industrial, estabelecendo a competência da Justiça do
da pelo Senhor Presidente
T_xabalho nos casos que específica". Não há debates, e a
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Rela9~ Reunião, realizada em 9 de
tor, concluindo contrariamente ao projeto. Prosseguinjunho de 1983
do, Sua Excelência emite o seu parecer sobre o Prójeto
de
Lei da Câmara n9 051, de 1983, que, "Revigora, com
Ãs onze horas do dia nove de junho de mil nov~ntos
nOVa edição, o art. 278 da CL T, aprovada pelo Decretoe oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala
lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, dispondo sobre a jorSenador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor
nada de trabalho dos estivadores". _Não há debates, e a
Senador Jutahy Magalhães, Presidente da Comissão,
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relapresentes os Senhores Senadores Fernando Henrique
tOr,
conduiiido favoralvelmente ao projeto. Em seguida,
Cardoso, Gabriel Hermes, Helvídio Nunes, Jorge Kaluo Senhor Senador Jutahy Magalhães lê o seu parecer
me, Hélio Gueiros e Pedro Simon, reúne-se a Comissão
sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 !O?l de 1981_, que
de Legislação Social. Deixam de comparecer, por motivo
"Acrescenta parágrafo ao art. 791 da CLT". Aberta a
justificado, os Seilhores Senadõfes Carlos Chiarelli, AldiS:cussào da matéria, manifestaram-se contra o parecer
tevir Leal, José Ignãcio e a Senhora Senadora Éunice
do relator os Senhores SeOadoE-e~ Pedro Simon, Hélio
Michiles. Havendo número regimental, o Senhor PresiGueiros e Helv!dio Nunes e, favoravelmente_, o Senhor
dente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura
da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
Senador Gabriel Hermes. Colocado em votação, a Comissão rejeita ·o p .. recer contrário dO_ Relator, e~ -PieSiA seguir, a Presidência esclarece que o Relator do item
um da pauta - Projeto de Lei da Câmara n9 105, de
dê!Jcia designll: o Senhor Senador Pedro Simon para rela1982, que:-. '"Disciplina o eXerCício da P-rofissão de enfertar o Vencido. A seguir, para relatar o óltimo item da
n:teiro de nível superior" - , Senhora Senado!a Eunice
pauta- Projeto de Lei da Câmara nQ 048, de 1983, que
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"Dispõe sobre a criação do Tr"ibunal Regional da 13•
R~ião, c-om sede em João Pessoa- Estado da Paraíba,
e dá outras pr_ivid~ncias_" - a Presidência concede a palavra ao Senhor Senador Jutahy Magalhães que lê o seu
parecer, concluindo pÕr audiência prévia da Comissão
de Constituição_ e Justiça, que ê aprovado, por unanimi-dade, pel<l. ('omissão. Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a reunião, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito,
_AsSistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, Sérâ assinada pelo Senhor Presidente.
Senador -Jutahy Magalhães.

COMISSÃO UE LEGISLAÇÃO SOCIAL
Déci~a Primeira Reunião, Realizada
em 23 de Junho de 1983
As onze horas do dia vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão,
na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência- do
Senhor Senador Jutahy Magalhães (Presidente da Comissão), presentes os Senhores Senadores Fernando
Henrique Cardoso, Helvídio Nunes, Hélio Gueiros,
Gal,riel Hermes, Cúfos Chiarelli e a Senhora Senadora
Eunice Michiles, reíiiie-se a Comissão de Legislação Social. Deixani. de comparecer, por motivo justificado, os
Senhores Senadores Altevir Leal e José lgnácio. Haven-do número regimental, o Senhor Presidente Qeclara ãbertos os trabalfws, dispensa~ do a leitura da Ata da reunião
anterior, que ê dada c_omo a' provada. A seguir, passa~se à
apreciação das matérias constantes da pauta e como os
Relatores dos itens um e dois da pauta não se encontram
no plenário da Comissão, a Presidencia concede a palavra ao Senhor Senador Helvídio Nunes! Relator do item
três _da pauia ...:..... PfO}eto de Lei di Câmara N9 045, de
1981, qu~ ...Altera dispositivo da Lei N.,.. 6.032, de 30 de
abril de 1974, que dispõe sobre o Regimento de Custas
de Justiça Federal, para o fim de determinar o prevalecimento dos arts. 789 e 790 da CLT, sempre que se tratar de litígio decorrente de relação de trabalho". Lido o parecer contrário do Relator, a Comissão o aprova, por u~
nanimidade de seus membros presentes. Prosseguindo, a
Presidência esclarece que o item dois da paUta - Projeto
de Lei da Câmara N9 150, de 1982, que_..Dá nova redação ao art. 461 da CLT, aproVada pelo Decreto-lei N9
5.452, de lY de maio de !983"- já foi objeto de discussão em reunião anterior, na qual o seu Relator, Senhor
Senador Carlos Chiart.!lli, que neste momento chega ao
recinto desta Comissào, emitiu parecer favorável a matéria. A Presidência esclarece, ainda, que nessa mesma
reunião a matéria foi objeto de solicitação de vista formulada pelo Senhor Senador Gabriel Hermes ao qual é
concedida a palavra para que Sua Excelência possa ler o
Voto em Separado que apresentou a matéria. Lido o
Voto de Sua Excelência, a Presidência coloca a matéria
em votação, e a Comissão aprova o parecer do Relator,
tendo votado Vencido o Senhor Senador Gabriel Hermes. Em seguida, com a presença da Senhora Senadora
Eunice Michiles, a Presidência concede a palavra a Sua
EXcelência para emitir o seu parecer sobre o item um da
pauta- Projeto de Lei da Câmara n9 104, de 1982, que
"Modifica a redação do artigo 19 da Lei n9 4.281, de OS
de novembro de 1963, que, "institui abono especial, em
caráter permanente, para aposentados da Previdência
Social". Lido o parecer, usãm da palavra para discutir,
alêm da Senhora Relatara, os Senhores Senadores Helví~
dio Nunes, Hélio Gueiros e Carlos Chiarelli. Colocado
em votação, a ComiSsão aprova o parecer favorável da
Relatara, bem como a proposta do Senhor Senador
Helvídio Nunes, no sentido de ser anexado ao processado uma recomendação à Comissão de Redação, para
melhorar o texi9 da. matéria, quando de sua votação em
plenârio do SenadQ- Fed~ral. Continuando, a Presidência
concede a palavra ao Senhor Senador Carlos Chiare1li
para emitir o s-eu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 046, de 1983, _qu~. "Acrescenta dispositivo à
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CL T, aprovado pelo

Decreto~lei

n"' 5..452, de

I'~

de maio

de 1943". Não há debates, e a Comissão, por unanimida-

de, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto. Prosseguindo, a Presidência concede a
palavra ao Senhor Senador Fernando Henrique Cardoso
para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n"' 037, de 1983, que, "Acrescenta parágrafo ao art.
225 da CLT, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de 1"' de
maio de 1943". Depois de ouvir as argumentações da Senhora Senadora Eunice Michiles e dos Senhores Senado-

res Helvídio Nunes e Carlos Chiarem, o Relator_ da matéria solicita a sua retirada de pauta para que possa reformular o seu parecer, acolhendo algumas das sugestões
oferecidas por seus pares. Esgotada a matéria de pauta, o
Senhor Presidente esclarece que solicitou, da Secretaria
da Comissão, a elaboração de uma pauta extra contendo
dois itens dos quais ê o Relator, mas antes de passar a
Presidência dos trabalhos ao Senhor Vice~ Presidente da
Comissão, Senador Fernando Henrique Cardoso, gosta~
ria de ouvir a opinião da Comissão sobre uma proposta
de sua autoria, no sentido de elaborar uma solicitação,
por escrito, aos demais membros desta Comissão, para
apressarem os seus relatórios sobre as matérias que lhes
foram distribuídas, proporcionando, assim, uma maior
agilização nos trabalhos da Comissão. Recebendo o a~
pOio-unàrii.iiie-dos membros presentes, Sua Excelência a~
gradece e s_olicita a Secretaria da Comissão providenciar
o referido expediente. Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Fernando Henrique Cardoso concede a
palavra ao Senhor Senador Jutahy Magalhães para emi~
tir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado N~'
041, de 1983, quç, "Atribui às entidades sindicais que in~
tegram a Confederação Nacional das Profissões Libe- _
rais, o mesmo poder de representação dos sindicatos representativos das categorias profissionais diferenciadas,
nas ações indiViduais e coletivas de competência da Jus~
tiça do Trabalho"._Não_hã debates, e a Comissão, por u~
nanimidade, aprova o parecer do Relator favorável ao
projeto. Ainda, com a palavra, o Senhor Senador Jutahy
Magalhães lê o seu parecer sobre o último item da pauta
extra- Projeto de Lei da Câmara Nl' 042, de 1983, que
"Dispõe sobre o parcelamento dos débitos da Unjão,
dos Estados, Territórios e Municípios para com a Previ~
dência Social, e determina outras providências". Usa da
palavra para discutír a matéria o Senhor Senador Helví~
dio Nunes qUe opina contrariamente ao projeto. ColoCa~
do em votação, a Comissão aprova o patecerdo Relator,
que conclui favoravelmente ao projeto, tendo votado
Vencido o Senhor Senador Helvídio Nunes. Nada mais
havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Luiz
Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a presente
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. ~ Jutahy Magalhães.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃü SOCIAL
Décima segunda reunião, realizada em 30 de junho de J983
Ãs onze horas do dia trinta de junho de mil novecen~
tos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da ComiSSão, na
Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Jutahy Magalhães, Presidente da Cernis~
são, presentes os Senhores Senadores Álvaro Dias, Hélio
Gueiros, Gabriel Hermes, Jorge Kalume, João Calmon e
a Senhora Senadora Eunice Michiles, reúne~se a Cernis~
são de Legislação SOcial. Dt::lxam de comparecer, por
motivo justificado, os SenhotCcS Senadrues~ Fernando
Henrqiue Cardoso, Carlos Chiarelli, Altevir Leal, Helví~
dio Nunes e José Ignácio. HavendQ número regimen_tal,
o Senhor PResidente ~declara abertos os traba~hos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é
dada como aprovada. A seguir, passa~se à apreciação
das matérias constantes da pauta e, pela ordem, a pala~
vra é concedida a_o Senhor Senador Álvaro Dias para
emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei do S_enado n9
003: de 1983, que ••Acrescenta dispositivo à Lei nl' 5.107,

de 13 de setembr.o de 1966, que instituiu o FGTS". Lido
o parecer de Sua Excelência, o Senhor Senador Gabriel
Hermes solicita Vista do processo, que é deferida pela
Presidência. Em seguida, a Presidência adia à apreciação
do item dois- Projeto de Lei do Senado o~' Q83,_de 1983
- em decorrência da ausência do Relator da matéria.
Pãra que- Possa emitir os seus ParecereS sõbre as demais
matérias de pauta, o Senhor Presidente, Senador Jutahy
Magalhães, solicita ao Senhor Senador Hélio Gueiros
assumir os trabalhos da Presidência. Assuniindo a Presi-dência, o Senhor Senador Hélio Gueiros concede a pala~
vra ao Senhor Senhor Senador Jutahy Magalhães que lê
o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 016,
de 1983, que "Faculta a sindicalização dos integrantes
das guardas portuárias, dando nova redação ao art, 99
do Decreto-lei nl' 03, de 27 de janeiro de 1966". Não há
debates, e a Corilissão, por unanimidade, aprova o pare~
cer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto,
na forma do Substitutivo que apresenta. Contfiluando
com a palavra, o Senhor Senador Jutahy Magalhães emi~
te o seu parecer sobre o último item da ~auta - Projeto _
de Lei da Câmra n9 057, de 1983, que .. Dispõe sob-re o
exercício da profissão de Economista Doméstico e dá
outras providências". Não há debates, e a Comissão; pbr
unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui
favorav~lmente ao projeto. Esgotada a matéria de pauta
e reas.stnnindo os trabalhos da Presidência, o Senhor Se~
nadar Jutahy Magalhães agradece a presença dos Senha~
res Senadores, formulando votos de reencontrá~los em
agosto vindouro, para dar continuidade aos trabalhos
desta Comissão. Antes do encerramento dos trabalhos, o
Senhor senador Gabriel Hermes solicita a palavra para
congratular~se com o Senhor Senãdor Jutahy Magalhães
pelo empenho e dedicação de Sua Excelência frente a
Presidência deste importante Órgão Técnico Permanente
do Senado Federal, tendo sido apoiado pelo Senhor Senador- Jorge Kalume e demais membros presentes. Nada
mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Luiz Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a presen~
te Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. Jutahy Magalhães.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
9• _Reunião realizada em 4 de maio de 1983
f.s _gove horas e trinta minutos do dia quatro de maio
de mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão,
sob a presidência do Sr. Senador Murilo Badaró, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça,
com a presença dos Srs. Senadores Helvídio Nunes, Pedro Simon, Guilherme Palmeira, Martins Filho, João
Calmon, Passos Porto, José Ignãcio e Enéas Farias.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs,
Senadores Aderbal Jurema, Carlos Chiarelli, Carlos Al~
berto, Marcondes Gadelha, Amaral Furlan, Odac-ir Soa~
res, José Fragelli e Hélio Gueiros.
Havendo númerO regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião anteriOr, que é dada como aprovada.
A seguir, passa~se à apreciação das matérias constantes da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente.
Item 1. Projeto de Resolução da COmissão de Economia
à Mensagem n~' 251, de 1982 (mensagem n9 4_80, de 1982,
na origem), do Senhor Presidente da República, subme~
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Se~
. _nh_or Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Ternos (MS), a contratatar operação de crédito no valor de Cr$ 3.352.000,00. Relator:
Senador Benedito canelas. Parecer: Favorável, por
constitucional e jurídico. O Sr. Relator não podendo
com parecer à reunião, requer verbalmente e cofn antece~
dência ao Sr. Presidente, que seja lido o seu pc~_recer por:
outro Sr. Senador. O Sr. Presidente defere o requerimen~
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to, e pede para o Sr. Senador Martins Filho ler o parecer.
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 2. Pro~
jeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensa~
gem n~' 51, de 198~- (Mensagem n~' n,de 1982, na ori~
gem), do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Mi~
ni:u_ro _da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Pedro Gomes (MS), a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 39.015.006,19. Relator: Sena~
dor José Fragelli. Parecer: favorável, por constitucional
e jurídico. O Sr. Relator não podendo comparecer à reu~
nião, requer_ verbalmente e com antecedência ao Sr. Presidente, que seja lido o seu parecer por outro Sr. Sena~
dor. O Sr. Presidente defere o requerimento, e pede para
o Sr. Senador Martins Filho ler o parecer. Não havendo
discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer,
que é aprovado por unanimidade. Item 3. Projeto de Resolução da ComiSsão de Economia à Mensagem n9 245,
de 1982 (Mensagem n~' 474, de l982;na origem), do Se-nhor Presídente da República, submetendo à aprovação
-do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal
de Monte Alegre (MG), a contratar operação de crédito
no valor de CrS. 45.847.515,36. Relator: Senador Guiw
lherme Palmeira. Parecer: favorável, por constitucional e
jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade.
Item 4. Projeto de Resolução da Comissão de Economia
à Mensagem n~' 153, de 1982 (Mensagem n9 308, de 1982,
na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Araranguá (SC), a contratar
opêração de crédito no valor de Cr$ 29.847.909,39. Relator: Senador Guilherme Palmeira. Parecer: favorável,
por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o
Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
por unammidade. Item 6. Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n~' 243, de 1982 (Mensagem n9 472, de 1982, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal da Cidade de Recife (PE), a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 179.960.500,00. Relator: Senador Aderbal JLJ.rema.
Parecer: favorável, por constituCíOilal e jurídico. O Sr.
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
por- unanimidãde.
O Sr. Senador Helvídio Nunes requer a presidência
que seja susperisa a Reunião, baseado no art. 125 do Regimento Interno, por falta de quorum, tendo em vista
que o Sr. Senador João Calmon acaba de se retirar. A
Presidência defere o requerimento do Sr. Senador Helvídio N_unes, e suspende a Reunião por dez minutos, até
que o quórum seja -restabelecido.
Decorrido os dez minutos, e com a chegada do Sena~
dor José lgnãcio, completa-se novamente o quórum, e o
Sr. Presidente reabre a reunião, e continua a apreciação
da pauta. Item 13. Projeto de Lei da Câmara n' 45, de
1981 (Pro$to de Lei n~' 650~8, de 1979, na Câmara dos
Deputados), que altera dispositivo da Lei n~' 6.032, de 30
de abril de 1974, que dispõe sobre o Regimento de custas
da Jus_tiça Federal, para o fim de determinar o prevalecimento dos artigos 789 e 790 da Consolidação das Leis do
Trabalho, sempre que se tratar de litígio decorrente de
relação de trabalho. Autor: Deputado Freitas Nobre.
Relator: Senador Pedro Simon. Parecer: favorável, por
constitucional e jurídico, inclusive quanto ao mérito.
Não havendo discussão, o Sr, Presidente põe em votação
o parecer, que é aprovadoa por unanimidade.. Item 14.
ProJeto de Lei da Câmara nl' 83, de 1981 (Projeto de Lei
nl' 2. 101-B de 1979, na Câmara doS Deputados), que alte~
ra o artigo 237 da Lei n~' 5.869, de li de janeiro de 1973
- Código de Processo Cívil, e dá outras providências.
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Autor: Deputado Tidei de Lima. Relator: Senador
Helvídio Nunes. Parecer: contrário por inconveniente.

Parecer: Favorãvel, por constitucional e jurídico. Posto
em votaçãÕ o parecer, é o mesmo aprovado, votando
contrário o Senador He1vídio Nunes.-Item 9 - Projeto
o parecer, que é aprovado por unanimidade.
de Lei da Câmara n9 84, de 1981 (Projeto de Lei n9 3.464A presidência informa aos demais membros da ComisB/80, na CD), que institui o "Dia Nacional de Combate
são, que com a saída do Senador Passos Porto da Reuao Fumo". Autor: Deputado halo Conti. Relator: Senanião, não hã número para deliberação, isto posto,- susdor ódaCir Soares. Parecer: Fayorável ao Projeto e a
pende a reunião, adiando a apreciação das seguintes maEmenda nl' I de plenário. Não havendo discussão, o Sr.
térias: Projeto de Resolução da Comissão de Economia à
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
Mensagem n~' 243 de 1982, OFS n9 03 de 1983, PLCn~' 92
por un8.nimidade. Item 12- Projeto de Lei do Senado
de 1981, PLC no 96 de 1982, PLC n' 100 de 1982, PLC n'
nS' 4, de 1983, que introduz modificações na Consoli84 de 1981, PLC n' 03 de 1983, PLC n'74 de 1982, PLC
dação das Leis do Trabalho, na parte que disciplina a
n' 04 de 1983, PLC n'07 de 1983, PLS n'03 de 1983, PLS
jornada de trabalhó. Autor: Senador Nelson Carneiro.
n' 203 de 1982 e PLS n' 19 de 1983.
Relator: Senador Pedro Simon. Parecer: Favorável, por
Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião. Laconstitucional e jurídico. Não havendo dis~ussão, o Sr.
vrando eu Ronald Cavalcante Go'llçalves, Assistente da
Presidente põe em votação o parecer que é aprovado por
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será. assi~
unanimidade. Item 13- Projeto de Lei do Senado n9 7,
nada pelo Presidente.
de 1983, que dispõe sobre a expedição de certidões para a
defesa de direitos e esclarecimentos de situaçõ_es (artigo
153, § 35, da Constituição Federal). Autor: Senador
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Moacyr Duarte. Relator: Senador Pedro Simon. ParetO• Reunião Realizada em tt de maio de 1983
cer: Favorável, por constitucional e jurfdico, com a
Às nove horas e trinta minutos do dia onze de maio de
emenda nS' 1-CCJ que apresenta. Não havendo discussão
mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão, sobo Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovaa presidência do Sr. Senador Murilo Badaró, Presidente,
do_ por unanimidade. Item 14- Projeto de Lei do Sena R
reúne-se a Comissão de ConstitUição e Justiça com apredo n9 3, de 1983, que acrescenta dispositivo à Lei n~'
sença dos Srs. Senadores Martins Filho, Helvídio Nunes,
5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o FqTS.
Marcondes Gadelha, Passos Pôrto, João Calmon, Pedro
Autor: Senador Nelson carneiro. Relator: Senador Car~
Simon, Hélio Gueiros, José Ignãcio", Benedito Canelas,
los Chiarelli. Parecer: Favorável ao projeto, na forma do
Carlos Chiarclli, Guilhirme Palmeira, Ainaral Furlan,
sub~titutivo que apresenta. Não havendo discussão, o Sr.
Odacir Sour_es, Fernando Henrique CardoSo e Severo
- -PTesidente põe em votação o parecer, que é aprovado
Gomes.
por-unaniffiidade. Item 15- Projeto de Lei do Senado
Deixam de comparecer, por motive justificado, os Srs.-JlS' 203, de 1982, que revoga dispositivos da Lei nl' 7.016,
Senadores Aderbal Jurema, Cados Alberto, José Fra~
de 23 de agosto de I 982, que "dispõe sobre a reversão
gclli e Enéas Faria.
pãrã Cargos integrantes do Plano de Classificação instiHavendo número regimental, o Sr. Presidente declara
tuído pela Lei n9 5.645, de 1970". Autor: Senador NelsoD.
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reu~
Carneiro. Relator: Senador Pedro Simon. Parecer: Favonião anterior, que é dada como aprovada.
rável, por constitucional e jurídico. Posto em votação o
A seguir, passa-se à apreciaÇão das matérias constanparicer, é-o-mesmo aprovado, votando pela inconstitutes da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente,
cionalidade o Senador Helvídio Nunes. Item 16- Projeitem III do Projeto de Resolução da_Comissão de Ecorioto de Lei do Senado n9 19, de 1983_, que revoga dispositimia à Mensagem nl' 253, de I98i{Mei1sagem nS' 48I/82,
vo do DecretoRlei n~>_3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei
na origem), do Senhor Presidente- da:- República, sUbmedas Contravenções Penais), para o fim de excluir a contendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Se·
travenção d_a vadiagem. Autor: Senador Henrique Sannhor Ministro da Fazenda, para que seja: autorizado o ----(iifO--:-Relator: Senador Carlos Alberto. Parecer: Fayorá:
Governo do Estado dO PiiUí, a contratar operação de
vel, por constitucional e jurídico. Não havendo discuscrédito no valor de Cr$ 36.722.513,00. Relator: Senador
são, o Sr. Presidente_ põe em votação _o parecer, que é
Helvídio Nunes. Não havendo discussão, o Sr. PresidenR
aprovado por unanimidade.ltem 17- Projeto de Lei do
te põe em votação o parecer, qüe é aprOvado por u-nãniSenado n9 365, de 1981, que determina que o Poder Exemidade. Item 5 - Ofício -"S" n~> 3,_de 1983- (Oficio n9-8-cutivo exija das representações diplomãticas estrangeirasp/MC/83, na origem) do Senhor Presidente do Supremo
o cumprimento da legislação trabalhista. Autor: Senador
Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, cóR
Itamar Franco. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parepias das notas taquigrãficiíS_e do acórdão proferido pelo
cer: pela solicitação de informã.ções ao Ministério das
Supremo Tribunal Federal nos autos_ 'do Recurso ExRelações Exteriores. Não havendo discussão, é posto em
traordinário n9 97.505-5, do Est<i.do de São Paulo, o qual
votação o parecer, é o mesmo rejeitado por maioria de
declarou a inconstitucionalidade dQ artigo -320 da Lei nS'
votos. A Presidência designa o Senador José Ignácio re782{67, do Município de Pira8Uaç"u Paulista, daquele
lator do vencido, quanto a constituCionalidade. Item 18
Estado. Relator: Senador Carlos Alberto. Parecer: Favo-Oficio "S'~ n~' 19, de 1982 (Ofício n~' 618-GG/82, !'la
rável por constitucional, na formi do Projeto de R~o
origem), do Senhor Governador do Estado do Parã, solilução que apresenta.
citando autorização do_ Senado Fejieral, parã al~enar
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em ·vouma área- de terras devolutas do Estado, localizada no
tação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item
Município de Moju, à ~aisa-Moju Agroindustrial S.A.
6- Projeto de Lei da Câmara n~' 92, de 1981 (Projeto de
Relator: Senador Hélio Gueiros. Parecer; Farorável, na
Lei n9 3.820-B/80, na CD), que acrescenta parágrafo ao
_forma da emenda nl' 1-CCJ que apresenta. Não havendo
janeiro de 1973artigo 659 da Lei n9 5$69, de 11
- discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer,
Código de ProCessO CiViL AutoT: Deputado Nilson Gib_qu.e_~ aprovado por UI_lanimidade. Item 19- Oficio ·~s"
son. Relator: Senador Odacir SoaieS. Parecer: Favorável
n• 9, de 1983 (Oficio n' 30-P/MC/83, na origem), do Sequanto ao méiito. Não havendo discussão, o Sr. Presinhor Presidente do Supremo Tribunal Feperal, encami·
dente põe em votação o parecer, que é aprovado por
nhando _ao Senado Feperal, cópias das notas taquigráfi.
unanimidade. Item 8 - Projeto de Lei da Câmara n~'
case do acórdãQ proferido pelo Supremo Tribunal Fe~e
100, de 1982 (Projeto de Lei n' 4.022-B/80, na CD), que
ral nos autos do Recurso Extraordinário n9 95.559~3.-do
introduz alteração no artigo 794 da Lei nS' 5.869, de 11 de
Estado de Alagoas, o qual declarou -ª_inconstitucionalijaneiro de 1973- Código_de Processo Civil. Autor: De-dade do Parágrafo único do artigo 144 da Lei nl' 2.655 1
putado Jorge Arbage. Relator: Senador Carlos Chiarelli.
de 21 de dezembro de 1979, do Município deMaceió, daNão havendo discussão, o Sr. Pre.Sfdenti: pôe em votação
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quele Estado. Relator: Senador Guilherme Palmeira. Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Resolução que
apresenta. Não hàvendo discusSão, o Sr. PreSidente põe
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade.
Item 20 - OfíciO "S" n<? 4, de -1983 (Ofício· n9 9P/MC/8, na ori~em), do Sel).hor Presidente do Supremo
Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Fefleral, cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraofd1náriQ n9 77,725-3, do Estado do Rio de Janeiro, o
qual declarou a in.constitucionalidade das expressões"de dois cargos de magistério, ou"- contidas no artigo
2.6~ § 39 da Lei_ n9 4.881RA, de 6 de dezembro de 1965. Relator:_ Senador Hélio G_ueiros. Parecer: Fa:vorável, na
fq_rma do Projeto de Resolução que apresenta. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare·
cerque é aprovado por unanimidade. Item 21 -Oficio
"S" n~' 6, de 1983 (Ofício n'>' 13-PfMC/83, na origem), do
Senhor Presidente do Supremo Tribunal Feperal, encaminhando ao Senado Fediral, cópias das iiotaS taqui&rá~
ficas e_ do acórdão proferido pelo_ ~upremo Tribunal Fc7
dera! nos autos do Recurs_o Extraordinário oS' 95.988-0,
do Estado de São Paulo, o qual declarou a incoqstitucionalidade do artigo 207 do Código Tributário do Municí~
pio de Planalto, daquele Estado, na redação que lhe foi
dida pela Lei nS' 41, de 14 de agosto_de 1977, do mesmo
Municfpio. Relator: Senador Hélio Queiras. Parecer:~
Favorável, na forma áo Projeto de Resolução que apresentã: ,Não havendO- discussão, o Sr. Preside!J-te põe em
vgtação o p~recer, que é aprovado por unanilpidade.
O Sr. Senador Hcivídio Nu_ncs requer urgência para o
ofíCiO "S" n<? 36, de 1981.
O Sr. Presidente põe em votação o requerimento, que
é aprt::l_vado, com voto contrário dos Senadores Hélio
Queiras, Pedro Simon, Odacir Soares e Martins Fil,ho.
Em seguida continua-se a apreciação da pauta.
Item I - Ofício "S" n"' 36, ôe 1981 (Ofício nl' l53ÇE/81, n_a origem), do.Senhor Governador do Estac~_o
do Rio Grande do Norte, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operação de empréstimo
externo no valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de
dólareS riõrte-ãm~canos), destil}ado a programa de investimentos daquele Estado: Relator: Se!:!ador Helvídio
Nunes. Pare~er. Favorável, ao projeto. Posto em discus~
são o pa~ecer, o Senador Martins FJ!.ho solicita-vista, que
é deferido pela J:!residêricia, p-razo de meia ho_ra por estar
o projeto erri reS:ime de urgência. __
Decorrido o prazo de vista, o Sr. Presidente põe em
votação o parecer, que é aprovado, com voto contrário
do Senãdor Martins Filho. Item -4 - Projeto de Reso~
1ução da Comissão de E~onomia à Mensagem n~' 370, de
1981 (Mensagem n~> -~65/81, na origem), do Senhor PresiR
"dente da, RepÓI?Üca, sub_metendo à aprovação do Senac:Jo
Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeit~ra _Munic~pal de Itaueira
(SP), a ~ontratar operação de crédito no valor de Cr$
13.391.000,00. Relatot:: Senador Helvfdio Nunes. Parecer: F!ivorãvel, por Cõns_tituciona1 e jurídico. Posto em
discussão o Va~ecer, oS Srs. Senadores Martins Filho,
Marcondes Gadelha, PassOs Pôrto, João Calmon, Pedro
Simon, Hélío Guf::iros~ José iS:náCio, Fernando Henrique
Cardoso, Severo Gomes, Benedito Canelas, Carlos Chiarelli, Guilherme Palmeira, Amaral Futlan e Odacir SOares solicitam: vista, que é deferida pela Presidência. Item
22 - Projeto de Resolução da Comissão de Económia à
Mensagem nS' 52, de 1983 (Mensagem n~' 73/83, na ori&em), do Senhor Pfesidente da RepÚblica, submetendo à
aprovação do Senado Feperal, proposta do Senhor Minístro da Fazenda, Para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal d~ Rio Grande (RS), a c_on_tratar operação de
_ crt;dito-P.o-valor de Cr$ 1.153.986.270,80. Relator: SeDaR
dor Pedro Simon. Parece(: Fa,~10rãv.el, por constitucional
e jurídico. Posto em discussão o parecer, o Senador MarR
tins Filho solic.ita vista, que é deferido pela Presidência.
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Prosseguindo, o Sr. Presidente, Senador Murilo Badaró, passa a Presidência ao Senador Helvídio Nunes, para
relatar o Item 2 - Projeto de Resolução da Comissão de
Economia à Mensagem n~> 83, de 1982 (Mensagem n~'
181/82, na origem), dO Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Fedel"al, proposta
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autoiizada a Prefeitura !Vfunicipal de Pi rapara (MG), a contratar
Operação de crédito no valor de CrS 218.094-.00"0,00. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: Favorâvf:l, por
constitucional e jurídico. Posto em discussão o parecer, o
Senador Martins Filho solicita vista, que é deferido pela
Presidência~

Continuando, o Sr. Presidentç em çx~cicio, o Si'._Se-nador Helvídio Nunes, passa a Presidência ao Sr. Senador Murilo Badaró.
Por _deliberação da Presidência, são adiados, em face
da ausência dos relatores o PLC n~> 96/82, PLC nl' 3/83,

PLC n' 74/82.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
11• Reunião, realizada em 18 de maio de 1983
Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de maio
de mil novecentos e oitenta e. três, na Sala da ComisSão,
s~b_a presidência do Sr. Senador Murilo Badar6, Presidente, reúne-se a Comis_sã_o de Constituição_ e Justiça
com a presença dos Srs._Senadores Martins Fil_ho, Helvídio Nunes, Hélio Gueiros, Benedito Carielas, José Fragelli, José lgnãcio, Carlos Alberto, Alfredo Campos e
Passos Pôrto.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs,
Senadores Aderbal Jurema, Guilherme Palmeira, Carlos
Chiarelli, Marcondes Gadelha, Amaral Furlan, Odacir
Soares, Pedru Simon e Enéas FariaA
Havendo número _regimental, o Si. Presidente declara
abertos o_s__trabalhos e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é d3da como aprovada.
A seguir, o Sr. Senador Murilo Badaró, presidente,
torna a reunião -em carãter secreto para apreciação do
item I. Mensagem n~> 93, DE 1983 (Mensagem n~' 160/83,
na origem), do Senh_Qr P__r_esLdente da República, submetendo à aprovação do Senado FCfleral, em nome do
Doutor Ranor Thales Barbosa da Silva, Procurador do
Trabalho de 1' Categoria, para exercer o cargo-de Ministro Togado_do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga
destinada a membros do Ministério Público da União
juntO à Justiça- do Trabalho, decorrente da aposentadoria do Ministro Luiz Roberto de Rezende Puech. Relator: Senador Helvfdio Nunes. Reaberta a reunião, passase à apreciação das demais matérias constantes da pauta.
Item 3. Projeto de Resolução da ComiSsão -de Economia
à Mensagem nl' 52, de 1983 (Mensagem n\' 73/83, nã"Oi'igem), do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Rio Grande (RS) a Contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 1.153.986.270,80. Relator: Senador Pedro Simon. Parecer; Fayorãvel, por constitucional
e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade.
Item 10. Projeto de Lei da Câma_ra nl' 113, de 1982 (Projeto de Lei n~' 1.422-B/7~~ na CD)~ que dâ nova redação
ao artigo 280 da Lei nl' 5.869, de II de janeiro de 1973CódigO de Processo _Civil. Autor: Deputado Frç:itas
Nobre. Relator: Senador José Fq1gelli. Parecer: Fa;vorãvel ao projeto. Não havendo discussão, o Sr. Presidente
põe em votação o parecer, que é aprovado por unaniriiidade.
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Prosseguindo, o Sr. Presidente, Senador Murilo Badaró, passa a presidência ao Sei1ãdor José Fragelli pararelatar os seguintes projetas: Item 2. Projeto de Resolução
da ComisSão" de Economia à Mensagem n~' 83, de 1982
(Mensagem n9 181/82, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede--rru proposta do Senhor Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Pirapora
(MG) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
218.094.000,00: Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: Favorável por constitucional e jurídico. Não havendo discussáo, o Sr. Presidente em exercício põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item
- 4. Projeto de Decreto Legislativo n~>03, de 1983, que_ submete à aprovação do Congresso Nacional !odos os ajus- tes, a tos e contratos complementares_ ao Acordo sobr~
Cooperação no Cámpo dos Usos Pacíficos da Energia
Nuclear, assinado entre a República Federativa doBra-sil e a República Federal da Alemanha, em Bonn, a 27 de
julho de 1975. Autor: Senador Itamar Franco. Relator:
Senador Murilo Badaró. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico.
__ Não Ha~e_!ldC! discussão, o Si'. Presidente em exercíci_C!_
põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade.
Continuando, o Sr. Presidente em exercício, Senador
José Fragelli, passa a presidência ao Senador Murilo Badaró. Por deliberação da presidência, são adiadas, em
face da ausência dos relatores o OFS OV83, OFS n9

29/82, MSF n' 48/83, PLC n' 06/82~, PLC n' 116/82,
YLC n' 03/83, PLC n•.238/81, PLS 16/82, PLS n' 66/83,
PLS n' 41/83, PLS n' 05/83, PLS n' 19/83, PLS n•
99/81, PLS n' 10/83, PLS no 160/82 e PLC n' 124/81.
O Sr. Presidente informa aos demais membros da Comissão haver sobre a mesa uma pauta extra. Passa~se as-·
Sim à apreciação do Projeto de Resolução da Comissão
de Economia à Mensagem nl' 82, de 1983. (Mensagem nl'
146, de 1983, na origem), do Senhor Presidente da Rew
púj;)Hca, submetendo a aprovação do Senado Federal
_ proposta do Senhor Ministro da Fa?;enda, para que seja
autorizado o Governo do Estado de Mato Grosso a conw
tratar operação de crédito no valor de Cri
1.474.772.069,23. Relator: Senador Benedito __ Canelas.
Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não
havendo discussão, o Sr. Presidente_ põe em votação o
parecer, que é aProvado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente,

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
Quarta Reunião, realizada em 11' de
junho de 1983
Ãs onze horas do dia primeiro de junho de mil novecentos e oitenta e três, sob a Presidência do Senhor Senador Martins Filho, V ice-Presidente da Comissão~- feúnese a Comissão de Serviço PUblico Civil, com a presença
dos Senhores Senadores Passos Pôrto, Jorge Kalume,
Alfredo Campos, João Lôbo e Mário Maia. Deixam de
comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Fábio Lucena, Presidente, Cãrlos Alberto e Galvão Modesto. A seguir, passa-se à apreciação das matéiiã.SCOriStantes da pauta e, pela ordem, ·a Presidência
concede a palavra ao Senhor Senador Passos Pôrto para
emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara nl'
023, de 1982, que "'assegura a contagem do tempo de ser~
viço prestado por dÓcentes, nas condições que especifica". Não há debates, e a ComisSão, por tinaniniidade,
aprova o- parecer do ~elator, que conclui contrariamente
ao projetO. Prossegu.indo, o Senhor Presidente, Senador
Martins Filho, solicità•ao.Senhor Senador Passos Pôrto
para assumir os trabalh~s da Comissão para que ele posw

sa emitir o seu parecer sobre o item dois da pauta- Projeto de Lei do Senado N~> 203, de 1982, que "Revoga disw
positivos da Lei nl'_7.0l6, de 23. de agosto de 1982, que"
Dispõe-sobre a reversão para carg-os integrantes do Plano de Classificação instituído pela Lei nl' 5.645, de 1970"
-do qual é o Relator. Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Passos Pôrto concede a palavra ao Senhor
Senador Martins Filho que lê o seu parecer, favorável ao
projeto. Não hã debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. Reassumindo os trabalhos da Comissão, o Senhor Senador Martins Filho esclarece aos membros presenteS qUe o Relatcif do Ultiffio
item da pauta - Projeto de Lei da Câmara n9 023; -de
1983, que "acrescenta dispositivo à Lei n\' 1.711, de 28 de
outubro de 1952--: Estatuto dos Funcionários Público-s
Civis da União"- Senhor Senador João Lôbo está auSente. A Presidência esclarece, .ainda, que o parecer conclui por audiência p(é\iiã da Comissão de Constituição e
Justiça do Senado e, como já é de praxe desta Comissão,
o mesmo é colocado em discussão e votação. Não_há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer
do Relator. Esgotada a matéria de pauta, o Senhor Presiôente declara encerrados os trabalhos, lavrando eu, Luiz
Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a presente
Ata que, lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, - Martins Filho.

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO OVIL
Quinta Reuniào, realizada em 22 de
juDhO de 1983
Às onze horas do dia vinte e dois de junho de mil novecentos e oitenta e _três, na Sala -da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Fábio Lucena (Presidente da Comissão), presentes
os Senhores _Senadores Passos Pôrto, Alfredo CamPos e
Carlos Alberto, reúne-se a Comissão de Stirviço público
Civil. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Senhores Senadores Jorge Kalume, Gaivão Modesto e
Martins Filhel'. Havendo número regimen~al, o Senhor
Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a
leitura da Ata da reunião anterior que é dada como
aprovadaL A seguir, passa-se à apreciação das matérias
constantes da pauta e, pela ordem, a Presidência concede
-a palavra ao Senhor Senador Passos Pôrto para i:mitir o
seu parecer sobre o Projeto de Lei ·da Câmara n9 055, de
1983, que "Dispõe sobre a criação e extinção de cargos
na Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, e dã.
outras providênCias", Não hã debates, e a Comissão, por
unanimidade de seus membros presentes, aprova o parecei--do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto.
Em seguida, a Presidência concede a palavra ao Senhor
Senador Alfredo Caiiq)os para emitir o seu Parecer sobre
o último item da pauta - projeto de Lei da Câmara n~'
008, de 1983, que "reajusta os valores de vencimentos,
salários e proventos dos servidores da Câmara dos Deputados e dá outras providências". Não há debates, e a
COmissão, Por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto. Nada mais
havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Luiz
Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a presente
-Ata que, tida e aprovada, será assinada pelo S-enhor Presidente. - Fábio Lucena.

~COMISSÃO DE MUNICIPIOS
Reunião (Extraordinária), realizada
em 12 de maio de 1983

6~

Ãs nove horas e cinqUenta minutos do dia doze de
maio de mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Senador Passos Pôrto, Presidente,
reúne-se a Comissão de Municípios, com ã presença dos
Senhores Senadores Almir Pinto, Jorge Bornhausen,
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Nelson Carneiro, Amaral Peixoto, JOão Cillritori, Jutahy
Magalhães, Lourival Baptista, Benedito Ferreira, Carlos
Lyra, Lo manto Júnior e Alfredo Carilpos e o Senhor De-_
pulado Ruy cedo. Participa da mesma, o Doutor AI~
mério Cançado de Amorim, da Secretaria de Planejamento da Presidência da República - SEPLAN.
Deiiam e comparecer, pai motivo jUstificado, os Senhores Senadores Benedito Canellas, João Lobo, Gaivão
Modesto, Jorge Kalume, Carlos Alberto, Mário Maia,
José Inãcio, MarCelo Miranda e Enéas Faria.
Havendo número regimentãl, 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 exposição que fúã o
nhor Secretário de Articulação com- os Estados e Municípios _:__ SAREM, Doutor Pedro Paulo de Ulysséa.
Em seguida, Sua Excelênciã concede a palavra ao ilustre
convidadeo Doutor Pedro Paulo de Ulysséa, que iniCialmente, cumprimenta os SenhOres Parlamentares e demais autoridades presentes, para, em seguida, dar início
a sua exposição, começãndo por diZer que sua palestra se
dividirâ em duas partes. Na primeira, procUra situar a
ação do Governo Federal, através da Secretaria de Planejamento, em prol dos municípios brasileiros; e a segunda, enfocando o problema da distribuição do "bolo
tributârio", entre os três níveis de Governo: Federal, Estadual e o MunicipaL Encerrada a exposição, usam da
pal<J.vra os Senhores Senadores 'Nelson Carneiro, Benedito Ferreira; Lomanto JúníOr;- Lourival Baptista e o Senhor Deputado Ruy CodO-:- cYSCnhor Presidente agradece -a presença de todos e determina que as notas taQüigrãficas desta reunião, tão Jogo iraôuZída-s, Sejam publicá~
das em anexo a esta Ata.

·se-·

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da
Comissão a presente Ata, que !Ida e aprovada, será asSinada pelo Senhor Presidente.

.ANEXO À ATA DA SEXTA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE MUNIC!PIOS, REALIZADA
EM 12 DE MAIO DE 1983, REFERENTE A PALESTRA PROFERIDA PELO SENHOR SECRETÃRIO DE ARTICULAÇÃO COM OS ESTADOS
E MUN1ClPIOS - SAREM - DOUTOR PEDRO PAULO DE ULYSSEA; SOBRE A AÇÃO
DO GOVERNO FEDERAL EM PROL DOS MUNIC!PIOS BRASILEIROS E A DIVISÃO DOS
TRIBUTOS, QUE SE PUBLICA, DEVIDAMEN~
TE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE, SENADOR PASSOS PÓRTO:
PRESIDENTE: SENADOR PASSOS PORTO
V1CE-PRESIDENTE: SENADOR NELSON
CARNEIRO
lNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUI·
.
GRÃF!CO DA REUNIÃO.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Havendo número regimental, declaro abertos os tfilbalhos da Comis~
são.
Temos aqui presente o Dr. Pedro Paulo Ulycéa , Secretário de Articulação de Estados e MunicfPios da Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Creio que S. S' dispensa apresentações, pois é serVidor
público , antigo homem que presta serviços ao município
brasileiro, lá na sua Secretaria de Articulação. S. S_• veio,
hoje, à nossa Comissão, a nosso convite, por sugestão do
nobre Senador Jorge Bornhausen, para ouvirmos a res~
peito do desempenho daquela Secretaria em favor do
município brasileiro. De modo_qu-e, temos a honra de
conceder a palavra ao Dr. Pedro Paulo Ulissea

O SR. -PEDRO PAULO ULYCÉA- Senador Passos
Pórto, digno Presidente da Coiriissão dos Municípios,
demais_ Senadores aqui presentes, Deputado Ruy Côdo,
Sr. Presidente da ABM, Dr. Heráclito Rolemberg, e demais parlamentares aqui presentes.
A nossa palestra se dividirá em duas pequenas partes.
Na primeira, procuramos situar a ação do Governo Fe·
deral, através da Secretaria de Planejamento em prol dos
municípios brasileiros nos últimos anos, ii"tUa pequena
parte, também, enfocando o problema da distribuição
da. "bolo" tributário entre os três níveis de Governo.
Criada em 1972 como unidade integrante do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, hoje Secretaria de Planejamento da Presidêncfa da República, a Secretaria de Articulação com os Estados e MunicípiosSAREM, tem como finalidade precfpua promover a integração das ações de planejamento empreendida pelas
três esferas de Governo: a União, Os Estados e o Município.

e

Para a consecução desse escopo, vem desenvolvendo
esfofÇos -rios seguintes sentidos:
Prestar cooperação têcnica aos Estados e municípios,
na elaboração, implementação e acompanhamento de
planos, programas e projetos_de desenvolvimento econômíco e soCial; em assuntos relacionados ao aperfeiçoaf!lento dos sistemas de planejamento, especialmente nas
áreas de planejamento, orçamento, modernização administrativa, estatística, diagnóstico do modelo energético
-dos Estados, ciência e tecnologia e treinamento de recursos humanos.
Promover -o- intercâmbio de informações e experiências no carlipó -do planejamento estadual e municipal.
Desenvolver estudos no sentido de aperfeiçoar -os critérios de avaliação da capacidade de pagamento, para
efeitO de aná(ise dõs pedidos de financiãmentõi Íl1te"iri0s
e externos; incluSiVe emiSSão de títulOs da dívida pública
dos Estados e municípios;
-Coordenar e administrar os recursos orçamentários da
SEPLAN que são transferidos aos EstadOs e muniCíPios
Para viabilização de programas e projetas prioritárioS;
Promover estl!dos e sugerir medidas visando as constante aperfeiçoamento dos mecanismos de traJlsferência_s
-intei'governam.entais de recursos;
Situar-se cada vez mais na posição de interlOcutOr preferencial dos EStados e municípios junto ao GoveiiiO F'O.
deral.
O Senhor Presidente da República, em pronunciamento, afirmou;. ''O muniCípio é o primeiro degrau da organização político--adininistrativa. Precisa ser, também, de
foçma positiva e afirmativa, o primeiro agente comunitário da democracia, do des_envolvimento econômico, da
justiça social~ da esta!Jilidade das instítuiçôes". ESta é a
-diretriz maior que tem orientado a atuação do Governo
federal e, de modo especial, a SAREM, em particular,
nos assuntos relacionados _ao desenvolvimento municipal. Hoje creio que podemos apresentar um balanço faVorável em termos de medidas, visando ao fortalecimento dos governos locais, notadamente no que diz respeito
ao aumento do volume de recursos provenientes de
transferências federaiS; a agilização e siffiPüficaçl:o- do
processO Oe tíberação desses recursos a elevaÇãO do
irau de autonomí:i quanto à sua destináÇão. Até.l980 o
mecanismo das transferências de recursos do Governo
Federai para os municípiOs funcionacva da seguinte forma: os municípios eram obrigados a apresentar anualmente planos de aplicação dos recursos e de todas as
transferências federais. Como a adniiriistração dessas
transferências encontravam-se disseminadas por vários
ministérios, os municípios tinham que elaborar tantos
planos de aplicação quantos fossem as transferências,
cada uma com metodologia, normas e prazos diferei:tteS.
Além do aspecto fundamental ligado à autonomia dos

e

governos locais, tal sistema acarretava elevados custos
operacionais, tanto para o Governo Federal como para
os municfpioS.
OGOVeiiio Federal estabelecía a priori tanto os programas como os setores - a chamada vinculação setaria! - que deveriam ser objeto da destinação dos recursos provenientes dessas transferências, bem como o percentual_ desses recursos, que deveria ser aplicado em des- Pesa-s de capital, a vinculação à categoria económica da
despesa. Verificamos que tais vinculações vinham geran- do inflexibilidade na locação dos recursos por parte dos
municípios, notadamente os de pequeno porte. Como as
vinculações eram definidas simetricamente pelo Governo Federal, muitas vezes não coincidiam com as prioridades locais. Por outro lado, os investimentos realizados
através da vinculação à categoria econômica geravam
despesas futuras de manutenção que, em muitos casos,
não poderiam ser integralmente cobertas, dada a restrita
capacidade de geração de receita própria dos pequenos
municípios.
O oferecimento, pelos municípios, de suas cotas do
FPM, como gararitia de operações de crédito, dependia
de autori+ação do Governo Federal, que examinava caso
a caso o nivel de comprometimento e a prioridade do
- pro}eto. Na realidade, esse mecanismo representava mais
um controle sobre a destinação dos recursos_._ Os municípios eram obrigados a manter em conta corrente no Banco do Brasil os recursos referentes às transferências federais, e tal medida representava um obstâculo a'os siste.
mas de caixa única, em funcionamento, ou que viessem a
s_er implantados pelos municfpios.
A fisCalização da aplicação dos ·recursos relativos às
tfinsferênCias federais i::ra de competência do Tribunal
de Contas da União. Havia dificuldades operacionais no
desempenho dessa atribuição, o que era natural em face
do grande volume de trabalho que acarretava, não só
para o Tribunal como para os municípios.
Os créditos relativos à maioria das transferências federais aos municípios dependiam de autorização específica
dos- ór8ãos que admirifsfrãvam essas transferências.
A partir de 1981 tal sistemática operacional foi inteiramente simplificada, através das seguintes alterações in·
traduzidas pelos Decretos-leis n9s 1.805, de outubro de
1980, e 1.833, de dezembro do mesmo ano. As modifi·
caçõcis foram as seguintes:
1 -Eliminação da exigência de apresentação de planos de aplicação para todas as transferências federais,
quais sejam, o FUndo de Participação dos Municípios, o
Fundo Rodoviário Nacional, a Taxa Rodoviária única,
o Adicional do Imposto único sobre os Lubrificatites de
Combustíveis Líquidos e Gasosos, o Imposto único
sobre Energia Elétrica.

-

Imposto úniCo sObre Minerais -- IUM

2 ~ eliminação_das vinctifaçôes à categoria econômica
da despesa de todas as transferências federais, permane·
cendo a vinculação setorial apenas ao nfvel de função do
governo;
3 - elíminação da necessidade de autorização do Governo Federal, para vinculação do FPM como garantia
de operação de crédito;
·
4 - movimentação livre dos saldos das contas manti·
das junto ao Banco do Brasil pelos Municípios, referentes às transferências feder'ais;
5 - descentralização da competência de fiscalização
da aplicação dos recursos das transferências federais
para o legislativo competente, com o auxilio dos Trtbu·
nais de Contas dos Estados e dos Conselhos de Contas
dos Municfpit?s;
6 - automatização da entrega pelo Banco do Brasil
dos recursos tributáriOs arrecadados peta União e desti·
nados aos Municípios. A partir de entendimentos mantidos entre a SAREM e o Banco do Brasil, foi elaborado o

3076

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 3
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* A partir de fevereiro de 1982, a distribuição das quotaS
do JUM aos Municípios Passou a· ser feita, nos locais de
recolhimento, pelas próprias agências arrecada_doras do
Banco do Brasil, de lO em 10 dias.
No que se refere ao aumento do volume de recu_rsos_
efetivamente disponíveis a nivel dos Municíp1os-;
des_taca-se a Emenda Constitucional nl' 17, de 02-12-80,

que possibilitou:
1 - o aumento da participação do FPM na arrecadação do IPI e IR de 9% para li%, na seguinte progressão:
1981

1982

1983

1984

I0,0%

I0,5%

I0,5%

li ,0%

Tal elevação significa acréscimo substancial de recursos para os Municípios --0,5% de arrecB:CfaÇãO de IPI e
IR Significam, em 1983, cerca _de Cri 22.f80,0 milhões;
- atribuição de 50% ao produto de arrecadação do
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis- ITDI,
dos Municípios, onde se loCalizar- Os ímóVf:íS Objeto da
transmissão;
-Além disso, a Emenda Constitucional n'~ 17 niodificou
os critérios de distribuição dos 20% do ICM pertencente
aos Municípios, atribuindo aos Estadosa competência de
estabelecê-los, segundo suas peculiaridades, em relaçãoa
1/4 daqueles 20%.
No que diz respeito ao aperfeiçoamento doS.crítêrios
de distribuição dos recursos do FPM, cabe mençãO especial ao Decreto-lei n9 1.881, de 27-8-81, qUe, ao mesmo
tempo em que ocorria um aumento de receita do FPM,
fez uma redistribuição beneficiando o-s-Munidpios- mais
modestos, ou seja, aqueles que tinham coeficientes estabelecidos pelo Tfibunal de Contas, de 0.2. Então, com a
alteração desse coeficiente, foram aumentadOs SubStancialmente os recursos dos Municípios que trO.hãm~cercia
de até 5 mil habitantes.
Estudos reali,zados pela SAREM demonstram forte
tendência ao esvaziamento dos pequenos Municípios
brasileiros, evidenciado pela perda da população.
Nas décadas de 60/70,907 Municípios brasileiros, ou
seja, 23% do total, perderam população.
Dos Municípios situadOS na faixa de até 2.000 habitantes, 35,7% perderam população. Dentre os do intervalo de 2.000 ·a- 5.000 habitantes, 36,2%. De 5.000 a
10.000,30%. Nos intervalos seguintes, esse percentual dimínuiu, progreSsiVamente; atingindo 3,2% na faixa de
50.000 a 100.000 habitantes.
Nas décadas de 70/80, o riútnero de Municípios que
perderam população ...voluiu para 1.293, õu seja, cerca
de 32,4% do total dos Municípios, conforme dados do
Censo de 1980.
Dentre os Municípios-da faixa de até 2.000 habitantes,
69% perderam população contra 35,7% da década anterior. No intervalo de 2.000 a 5.000, o percentual foi de
61,8 contra 36,2 em 1960/70. De 5.000 a 10.000, 42,3%
contra 31%. Nos intervalos seguintes, esse percentual,
como na década anterior, diminuiu, progressivamente,
até 1,5% para os MunicípioSãcitlla. de 100.000-habitantes.

A repercussão imediata desse decréscimo de_ população seria a diminuição do valor das quotas do Fundo
de Participação dos Municípios- FPM, uma vez que,
como se sabe, a distribuição dos recursos desse Fundo é
feita, exceto para as capitais, de acordo com coeficientes
determinados segundo as faixas populacionais.
O ·efeito dessa diminuição seria altamente perverso,
tendo em vísta que os pequenos MunicíPios têm nO FPM
sua principal fonte de receita:: Reforçaria o esvaziamento
CaUsadO pela perda da População, tornando-os praticamente inv-iáveis.
Para iinpedir- que tal situação se verificasse, a SAREM
fqrmulq_~_prOri_Qêia de alteração dos critérios de ~istri
buição dos recursos do FPM, que- deu origem aÕ
Decreto-lei o9 l.881, de 27-8-8l.
A mudança básica introduzida refere~s.e à eliminação
das duas menores faixas populacionais, correspondente,
aos_c_o~ficientes 0,2 e 0,4 começarido a distribuição, portanlo, a partir do coeficiente 0,6.
Tal medida veio beneficiar todos os pequenos Municí~
pios, sendo que 300 deles, os de menor faixa populacional, correspondente ao coeficiente 0,2, receberão em
1983, segundo estimativas realizadas pela SAREM, a
quota-parte de Cr$ 55.389.000,00, ou seja, 13,7 vezes o
valor de Cr$ 4.032.000,00; reCebido em 1981. 750 outros
MunicípiOs, Que se localizariam no coeficiente 0,4, receberão 6,9 vezes o valor de 198f:-Além disso, o Decreto-lei o9 1.881 estabelece uma distribuição complementar de recursos aos Municípíos do
interio_r com população ac-ima de 150.000 habitantes, cujas necessidades assemelham-se às das caPitais. O Critério
para rateio dessa complementação é riítidamente redistributivo, uma vez que toma por base não só o número
de habitantes, mas também o inverso da renda "per capita" do respectivo Estado, implicando maior canalização
_ de recursos para as regiões mais carentes.
Gostaria de referir-me também ao Programa de CooperaçãO Têcnica com os Municípios que, nesse período,
deu ênfase a três linhas básiCas de atuação:
1 -apoio técnico e fin-anCeiro aos órgãos estaduais de
articulação com os Municípios;
-- -2=-=estínlulo à criação e funcionamento _de associações· microrregionais de Municípios;
3- aperfeiçoamento da administraÇão das Prefeituras das capitais.
-Os órgãos estaduais de articulação com os Municípios
constituem, hoje, uma verdadeira rede nacional, abrangendo todos os Estados e territórios. Dispõem, em sua
maioria, de esttutura e recursos humanos, técnicos e materiais adequados ao trato eficiente de questões relacionadas ao desenvolvimento municipal.
A SAREM acredita que as associã.ções m~nicípais têm
relevante papel a cumprir no esforço de fortalecimentÕ
dos Municípios brasileiros, na ffiedida em que ensejain a
iritegfaÇão -administrativa, econômica e social de uma
microrregião, tornaildo-a mais forte em seu poder de reivindicação e -possibilitando maior rentabilidade aos recursos escassos disponíveis a nível locaL
.-O aperfeiçoamento da administração das Prefeituras
das capital~ constitui-se projeto-riiais recente da SAREM
e vem sendo-executado prioritariamente ]lúlto às capitais
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Visa possibilitar a
modernização de suas estruturas, métodos e técnicas,
sobretudo naqueles segmentos voltados para a prestaçã9
direta de serviço à comunidade, e também aperfeiçoar o
seu sistema de arrecadação, possibilítando uma melhoraria na sua situação financeira.
Esses foram, Srs. Senadores, as ações e medidas mais
importantes de fortalecimento dos Municfpios empre-endidos a nível federal nesse período. Representam, sem
dúvida alguma, um passo importante no sentido do
aperfeiçoamento das relações intergovernamentais e na
direção da conquista de maior autonomia municipal.
A SAREM pretende, na posição de interlocutor preferencial dos Municípios junto ao Governo Federal, conti-
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nuar engajada no esforço de_ valorização do papel. do
Município na promoção do desenvolvimento nacional.
Tenho agora algt.~:mas notas sobre_ o_ problema financeiro propriamente dito. E se meu tempo nãu estiveresgotado ..
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Eu só gostaria de pedir licença ao Dr. Pedro Paulo Ulycea para me
periitellciar de uma omissão que fiz no iriício da nossa
sessão, não comunicando à Casa a presençã. aqui em plenário do Sr. Presidente da Associação Brasileira dos M unicípios, e suplente de Senador Dr. Heráchito Rolemberg, que está aqui conosco nos h_onrando com a sua presença:S:_S• é Prefeito da minha capital, Aracaju. Tenho
muita honra em recebê-lo e anunciar também que S. S•
o"portunamente virá a esta COmissão expor o pro-grama
da ABM, em defesa do municipio_brasileiro. E o Dr. Pedr? Paul? Ulycea tem o tempo que desejar para continuar a s_ua exposição.
O SR. PEDRO PAULO UL YSSEA- Então falarei
sobre a parte financeira, depois mostrando um quadro
da evolução dos recursos nos três níveis de governo. E
me colocarei à disposição para qualquer esclarecimento.
RECURSOS TRIBUTAR!OS X RECURSOS D!SPONIVE!S
-De acordo c-Õffi a ConStituição brasileira, a União tem
competência para arrecadar dez impostos, enquanto os
Estados e os Municípios, em conjunto, podem apenas estabelecer impostos, respectivamente, sobre a circulação
de me~cadorias (ICM) a transmissão de bens imóveis
(ITBI); sobre a propriedade predial e territorial urbana
(fPTU) e serviços de qualquer natureza, não c_ompreendidos na competência tributária da União e dos Estados
(lSS).
Isso significa qire a rilaior parte da receita tributária do
País é arrecadada pela União.
Esse diferenCial de participação, decorrente de competéncía tributária, tem sido, muitas vezes, apontado como
evidência quantitativa da grande centralização do sistema tributário nacional.
Pelo Quadro I, que mostra a evolução da receita tributária nas três esferas de Governo, pode-se notar: Na primeira coluna, a arrecadação da União, nos Estados, na
colun~. "B" e munidpios na colun~. "C".
Depois tem as colunas do diferencial de A para B e de
B para C.
Depois transformamos numa variação percentual e
vamos para as colunas A, B, e C.
As colunas A B e C, as primeiras, significam o montante da competência tributária em percentual, a União,
os EstadOs e os municíPios. Então temos uma série histórica- que vem desde 1975 e o único dado disponível até
aí é de 1978. De 1978 até 1981 houve variações favoráveis aos municípios, como explicarei mais tarde.
As três últimas co!~nas A B e C representam, então, a
evoluÇão iridexada; ou seja, tomando como base o ano
de 1966, se não me engano, vemos como tem evoluído a
competência tributária, o total do que é arrecadado por
cada nível de Governo. Então, partindo de 100, vemos
que a União veio para 378, os Estados para 303 e os MunicípioS-para 241.
Então isso evidencia, realmente, que na parte de arrecadação,-simplesmente há uma centralização da competência tributária.
Eu gostaria de passar ao outro quadro. Esse quadro
agora projetado mostra a mesma série histórica de 1975
a 78, sendo que se refere ao que chamamos de recursos
efetivamente disponíveis. Está definido da seguinte maneira: a coluna consignada à União, é o que a União arrecada e menos o que a União transfere automaticamente aos Estados e municípios. As transferências a que jâ
me referi FTM , FTS, o Fundo Especial do Norte e Nor-
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deste, o Fundo Rodoviâriõ Nacional, Fundo Rodoviário
Nacional, Imposto O nico sobre Energia Elétrica, Impos-

O SR.- BENEDITO FERREIRA _- Há casos, por
exemplo o caso de SãO Paulo. Quando da implantação
do ICM no lugaf do JVC, São Paulo ocupava-o primeiro
lugar no fndice de crescimento de arrecadação. Hoje,
rião' estou bem certo, mas acredito que São Pauto já OCUM
pau um honroso 239 lugar em cresCimento de arrecaM
dação, tal o descaso_ que São Paulo pôde _emprestar ao
ICM. Quer dizer, não há preocupação de fiscalização.
Co_In o que, de forrriã. direta, patrocina a sonegação inclusive em Imposto de Renda também dentro de São
Paulo. Porque não fiscalizando o ~CM é evidente ...

to ünico sobre Minerais.
Bem, a segunda coluna, a dos Estados, representa o
que o Estado recebe da União nessas transferências e o
que eles repassam aos municípios.
O SR. NELSON CARNEIRO- MenOs o que eles

re-

passam aos municípios.

O SR. PEDRO PAULO ULYSSEA- Exatamente,
menos o que eles repassaram aos municípios.
A coluna,,"C", dos municípios; apresenta a arrecadação_ próPria dos municípios~ que-é o IPTU e o ISS

O SR- PEDRO PAULO ULYSSÉA- ~um problema r.ea.lmente de âmbito do Governo estadual, imple-mentar a sua fiscafização.

mais as transferências federais e mais a cotã do ICM.-E-ntão, são transferências, vamos dizer~ conStituciOnais ·e
obrigatórias que nem o Governo Federal nem o estadual
podem; ou pelo menos devem -porque sei que uns EsM
tados ou outros já andaram atrasando ultimamente __reter essas cotas.
Então, pediria para reposicionar o quadro. Depois daM
quela coluna do hiato, que representa apenas a diferença
numérica, nós passamos ao percentual efetivamente disM
ponível em cada nível de Governo.
Na coluna. "A" está como vai evoluindo essa fatia que
fica em poder da União, que em 1978 está em 44%.

O SR. BENEDITO FERREIRA -

O SR. ALMIR PINTO orçamento fiscaL.

Na coluna "d" é a mesma situação em relação aos ESM
tados, Recursos efetivamenfe disponíveis e como está
evoluindo.
Na coJuna "~', como_~~~~oluindo isso em relação
aos mumcíp1os.
E vimos pela coluna
que a situação dos municíM
pios não tem evoluído negativamente, até pelo contrário,
nos últimos anos houve uma modificação da tendência
em favor de uma transferência maior para os municípios:
Tanto que essa transferência; qUe era nos anos aOteriores
em 3.5 veio a 3.2, cOmeÇoU a aumentar para 14.3, para
14.9 e para 16. Isto reflete o aumento que ocorreu nessa
ocasião do FPM, que estava em 1974 em 5%, e houve
uma emenda constituciorial aumentando para 9%. EsSe
aumento foi dividido em percentual anual de 1%, Ou seM
ja, aumentou 1% em 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979. Passando para um total...
O SR. ALMIR PINTb- .-.. -(fora ão micr'Ofone:~'.) A
evolução para a UniãO deu 40%?

O SR. ALMIR PINTO ~ ... (Fora do- ffiíCiOione ...}

O SR. PEDRO PAULO ULYSSEA- ~i coluna
"b", 40%.
Aqui a coluna do Estado veio para 40% e o município
16%. Houve ano em que era menor. COmo hoUve ano;
como o anterior, que chegou a ser maior. A8ora, se conM
siderarmos os ó.ltimos aumentos do FPM Pela Emenda
Constitucional, n~ 17, de 1980, segurameni_e Vamos pasM
sar de 17%. Apenas não temos os balanços consolidados
dos municípios atualizados para mortrarffios esSe núffi.ero.
O SR- BENEDITO Ff;RREIRA- (Fora do microfone.)-

O SR. PEDRO PAULO ULYSSEA- Bem, qual é o
número, em que V. Exf- está se baseando, para esclarecerM
mos bem o assunto?
O SR. BENEDITO FERREIRA- Estou me baseando em dígitos anteriores porque, veja bem, QS EStadoS viM nham lá em cima com 46%, atingiram 48,5%, até 49,5%.
Depois vem numa ordem decrescente, quer dizer, a
União caiu mas depois recuperou.
O SR. PEDRO PAULO ULYSSÊA- Certo.~ verdade.

(Fora do- microfone...) O
-

O SR. BENEDITO FERREIRA -

O !CM? Não

pode fazer isso. Isso é estabelecido pelo Código Tributário Nacional. Só o CONFAZ é "que POde mãnobrar.
O SR. ALMIR PINTO -

••c••

O SR. PEDRO PAULO UL YSSEA - 44%.

Agora, o que é

grave, e isso é em prejuízo dos Estados provedores de
matériaMprim.a - os Estados pobres, como é o caso de
-Goiás_~ Goiás àquela época, partiu do l79lugar, hoje, hâ
três anos não tem mais dados de ICM, mas há três anos
Çioiãs ocupava o 49 lugar em crescimento de arrecadação.

(Fora do microfone ... )

o SR.

s.E:NEDÍTO FERREIRA - o que não pode
continuar ocorrendo é esse abuso_que há desde o ICM
-- porqueoeneficia os Estados poderosos em detrimento
dos pequenos. _
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Eu queria peM
dir aos nobres Senadores que permitissem o orador continuar.

O SR. PEDRO PAULO ULYSSÉA -Sr. Presidente
peço a V. Ex• que permita a plena partiCipação dos
Parlamentares.
-

-

~rs.

O SR. BENEDITO FERREIRA- Esgotado o fenômeno ali ê que verifiCamos isso. Enquanto a União Continua aprimorando a sua máquina arreCadã.dora, nos EsM
tados, o índice... Quando disse que São Paulo arrecâda
mais da metade do ICM, verificamos que é o descaso dos
Estados poderosos em relação à arrecadação.
O SR._ PRESIDENTE (Passos Pôrto)-~ M<iS;-o GoMvernãdor' de São Paulo, nobre Senador, nomeou esta seM
mana, tenho impresSão, uns 600 fiscaiS ·para-justameÍlte
aprimorar o seu aparelho arrecadador.
VOltO a palavra ao Dr. Pedro Paulo.

O SR. PEDRO PAULO ULYSSEA -

Quero dizer

que foi muito oportuna a discussão. Tudo que se falar é
oportuno J?ara se esclarecer o assunto.
OS~._ PRESIDENTE (Passos Pôrto)- PerfeitO. Mas
vamos continuar a exposição para em seguida entrar no
debate.
-

O SR. PEDRO PAULO ULYSS~A -

Eu também

praticamente estava no final dessa exposição que se resuM
mia mesmo só em enfatizar, vamos dizer, a diferença entre· arreCadãção e recursos efetivamente disponíveis. Em
- fnuitos congresso's de municípios, inclusive esse recente-mente que teve no Rio Grande do Sul, muitos citam a arM
-recádã.Çãó -como sendo recursos que existem disponíveis.
Não. O que podemos chamar de p-articipação no bolo
tributárío ·sâ.O os recursos disponíveis, ou seja, após as
-transferências-. Porque o imposto, por exemplo o ImposM
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to de Renda, ele é o que se chama imposto partilhado,
pois 24% do imposto de renda é distribuído aos Estados
e municípiOs. ESte ano é 23%, a partir do ano qu-e vem será 24%.
Finilmente, nas trêS últimas colunas mostramos o
mesmo fenômeno sobre índices. Com índices de 1966,
base 100.
E vemos-por aí taffibém que não há uma tendência de
centralização de recursos no Governo Federal. Atê pelo
contrãrío, as transferências para ·os municípioS têm reforçado, vamos dizer, esse montante global que constitui- o FPM, o ITBI, a cota do ICM e do_ IPTU que é arrecaM
dação própria, Então, vamos ver que o índice dos mu-nicípios passou de 100% para 412%. O cfos EstadOs âe
100 para 298%, e da União de tOO para 365%. RealmenM
te, concordo com o Senador Ben~dito Ferreira que o
nível estaduã.i é que aparentemente foi prejudicado,_vaM
mos dizer, pelo sistema tributário em vigência· e por sua
evolução.
_Isso é alvo de muitos_ debates, como todos conhecem.
Alguns apontam como causa disso as isenções fiscaiS
corno o do ICM, que são decididas a nível do CONFAZ.
Outros apontam o que chamam de falta de elasticidade
.de renda d_o_ICM. E, na prática, vemos que ocorre isso
mesmo que o Senador apontou. Há um pouco de frouxiM
dão na fiscaflzação e na arrecadação do ICM. O que, aliás, _é um fenômeno que se obseiva nos governos locais
também. As receitas do Governo Federal são mais fáceis
de serem arrecadadas pelo fato de o Governo Federal esM
tar um pouco mais distante do contribuinte, Então, a Secretaria da Receita, por exemplo, é um órgão que não
hesita em promover execuções, agilizar fiscalizações, e
isso redunda sempre num aumento maior da receita a
nível federal.
E_ntão, basicamente, era isso que tinha a dizer e mecoloco_. à disposição para qualquer e-sclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Vamos iniM
ciar a fase de debates.
Vou conceder a palavra ao primeiro signatário, que~
o nobre Senador Jorge Bornhausen, justamente quem
sugeriU a vinda do Dr. Pedro Paulo Ulycea. Com a palaM
vra o ·nobre Senador Jorge Bornhausen,
O _SR. JORGE BORNHAUSEN - Sr. Presidente,
qUeio cumpriffientar a V. Ex• por trazer à baila, naComissão que pieside, um assunto tão importante que é a
situação dos_ Estados e municípios.
Acho inegavelmente que o Congresso Nacional não
pode deixar de-participar desta batalha que terá, necessaM
riamente, que ser travada e conquistada, que é a reforma
agráfia. Com a experiência de quem vem recentemente
de um Governo de Estado, devo dizer que sinto que há
-necessidade de uma alteração nos níveis de participação
dos Estados e Municípios. QueiO me congratular com o
Dr. Pedro Paulo Ulycea que tive a oportunidade de conhecer já no exercíciO da chefia da _SAREM e que tem
um grande espírito pó.blico e uma compreensão para o
problema dos Estados e municípioS e isto constatei no
Curso de Administração de três anos e pouco, no Estado
-de Santa Catarina.
Devo, todavia, dizer, que existem certas insensibilidades a nível de poder central, do problema dos Estados e
municípios e o Dr, Ulycea mesmo en passant, tocou num
assunto, que é-o das 1sei!ções que não é da sua área do
Ministério da Fazenda, fias ninguérii consegue me explicar por que a- carne de suínos é taxada de ICM e a carne
de frango é iseitta de ICM, não há uma explicação. O leviintãri:lento que fizemos no Estado de Santa Catarina,
entre 1970 e 1980, demonstra que- o total de isenções ou
diminuições de impostOs, de alfquotas em relação ao
ICM, equivale ao -total dos volumes de emp_réstimos do
mesmo p-eríodo do Estado de Santa Catarina, o que demonstrã que esse endividamento teria sido desnecessário
se fossem cumpridas aquelas normas constitucionais, de--
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pois alteradas em função de uma política central, nacional de exportações, mas cujo prejufzo vem diretarnente
para os Estados e MunicípioS.
Eu, cumprimentando o Dr_.

F_edr:Q_P~lUlo

UJ.ycea, gos-

taria apenas de uma informação, se S. S' poderia- nos dar
um dado referente a 1982 .e uma previsão referente a
1983, que ê o total de auxflios aprovados e djstribuídos,
aprovados pela SAREM e distribu(dps pelo Ministério
do Planejamento aos Estados e municípios paiã -auxiliar-os seus projetas, aqueles projetas analisados pelo M inistério do Planejamento.
-

O SR. ~EDRO PAULO l!.LYSSEA- Bom, eu não
trouxe um número exato, mas posso dizer com aproximação que foram distribuídos a vários projetas que são,
primeiramente, analisados pelo GovernO Federal, são
expostos pelos Estados e Municípios, analisados e dada
a sua importância e a veríficação de que não há recurso
para a unidade federativa levá-lo ayante, a SEPLAN alocou e eu poderia arriscar um númerO de mais de 16 .bilhões de cruzeiros-, uma parte dos quais foi aplicado em
Santa Catarina -mesmo, como sabe o ex-Governador.
Agora, sobre as isenções, como já foi dito não é da minha área mesmo e as isenções quando são concedidas o
são com a intenção de dinamizar a econOmia ao prõprio
Estado. Por exemplo, a isenção sobre os frangos. Havia
época em que as exportações de frango, sem isenções,
não eram competitivas, ou seja, nito se poderia desenvólver uma forte avicultura em Santa Catarina sem as isenções. Agora, o problema atual, acho que já se modificou pela maxidesvalorização e pelo aumento do preço do
frango no mercado internacional.
OSR. JORGE BORNHAUSEN (Fora do_mi.çrofoiie) _

O SR. PEDRO PAULO ULYSSEA - É, ai é um
problema perigoso, quer dizer, se por eXemplo o custo de
~redução de um frango é muito alto- e nele conÍ!nua

a-

gravado o ICM, pode inviabilizar a exp-ortação, ou seja,
pode matar a indústria de frango congelado.

O SR. JORGEBORNHAUSJ;:N (Fora do microfone)
O SR. PEDRO PAULO ULYSSEA - Mas poderia
arriscar a dizer que este assunto está sendo cogitado pelo
grupo que estuda a refoima tributária, Ciljá presidente é
o Dr. Mayl Secretáx:io-Geral da Fazenda. Acredito que
S. S• tenha ouvido associações de municípios. Acredito
não, sei que ele tem ouvido Estados e classes empresariais pai":iTorffiar, no final, -o- seu conceito -global.
O SR. JORGE BORNHAUSEN- Agradeço e aproveito a observação do Dr. Pedro Paulo U\ycea para sugerir ao Presidente um convite- ao Secretárío-Gefal da
Fazenda, que é o responsãvel pelo estudo da reforma tributária, que é tão importante para os municípiOS brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está acatada
a sugestão de V. Ex' Já era cogitação nossa convidá-lo
para vir aqui e eu gostaria de aproveitar a oportunidade
para dizer que· também hoje, com a presença do Presidente da Associação Brasileira de Municípios, nós vamos nos somar através de um convênio entre a (ABM
Associação Brasileira de Municípios) e o Senado, a fim
de que façamos um simpósio sobre essa Mensagem _do
Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a promoção do desenvolvimento urbano e o parcelamento das
áreas_urb_anas no Brasil. C_omo é um projeto que intere·ssa s_obretudo aos municipios, nós vamos também ter a oportunidade de, através desse convênio, fazer esse seminário para o exame· e _debate de um assunto tão momentoso que já começOu o início _de_ sua tramitação lã pela
Câmara dos Deputados.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Rui Côdo, _segundo inscrito.

O SR. RUI CODO- Eminente P~:esidente, Senador
_Eassos Pôrto, ilustre C()nferencista Dr. Pedro Paulo Ulycea, Diretor da SAREM, Srs. Senadores:
Estou hoje aqui presente mais como municipalista do
que como Deputado, para acompanhar a exposição do
Dr. Pedfo Paulo Ulyc_ea e fazer aqui até um testemunho
__ae.lque o Dr. Pedro Paulo, a convite da ABM, tem corrido o Brasil em todos esses simPósios, esses congressos.
Por 1sso S. S' merece de nós, da ABM (Assoctação Brast!~ra de Municípios), o nosso aplauso, os noss_os cumpri-inentos- eainda há pouco estava presente õ Presidente
da ABM, Heráclito Rollemberg -S. S• não tem-se furtado, nãO tem medido esforços no sentido de dar toda a
sua atenção, a atenção da SAREM à ABM e aos municípios brasileiros. Evidente que há muito o que fazer, V.
Ex• mesmo disse que _t'la exposição do Senhor Presidente
-da República, o Senhor Presídente disse que o primeiro
degrau é o município e todos nós sabemos que o municfP_~o é a base, é a célula mater. ~ali que existem os problemas, todos eles estão_ vinculados_ ao município; pOis ne~
nhum de nós mora na União ou Õo Estado, estamos cansados de ouvir isto. Então, os problemas estão todos ali.
Aiiidã outro dia õum Congresso de MunicípiOs no Estado de Mato Grosso onde tive a oportunidade de, representar a ABM a SAREM se fez representar e falou, inclusive, em seu nome. Esse primeiro encontro de municípios mato-grossenses e foi inédito e motivou bastãnte,
pois as senhoras dos prefeitos se fizeram preSentes, õ que
achei até interessante.·
Agõni, gostariã de relatar, Sr. Diretor da SAREM,
que o PrefeitO da Cidade de Rondonópoliii me -fez Ufriã
colocaÇão naquele cong'resso e eu pedi que fosse aprovada uma frlOÇão nO s.etilldo cte qiie fosse apresentãdo um
projeto. Já estou elaborando esse projeto, porque hã
uma reclamação um pouco acentuada nos municípios
geradores, por exemplo é o caSo do FINSOCIAL. O
FINSOCIAL retira um pe-rceiitual e pouco aplica nesses
-rriririidpios geradores. Então, o projeto que o Prefeito da
·cidade de Rondonópolis sugeriu, e com a presença dos
58 prefeitos de Mato Grosso,~ que 50%- do FINSOCIAL
ficasse no próprio município. Agora, falo como paulista,
falo como quem vive na Capital de São Paulo, cujos
problemas são terríveis. Nós temos quase um milhão de
favelados, estamos cercados de favelas, os altos aluguéis
proibitivas de moradia, fazem com que o cidadão vá
cada vez mais para a periferia. Isso é comum nas grandes
cídades de São Paulo._Então, perguntaria, de que maneira poderíamos fazer, contaríamos com a SAREM, nesse
sentido de se deixar aos municípios geradores os 50%
dessa arrecadação para cuidar dos próprios problemãs
que são bastantes? Esta seria a primeira pergunta.
A outra é com 'relação ao problema tributário. A Càmi~sà.o -de Finanças no ano passado fez um trabalho e
- contou_cõ~ a presenÇa de tributalistas dos mais nomeados do Brasil e fez um levantamento muito grande.
A ABN vai fazer um simpósio nesse sentido, porque
V, S• sabe, todos nós sabemos, que os municípios brasi- leiros ainda não atingiram aquele índice para haver arrecadação para o município.
Eu gostaria de perguntar a V. Ex• qual o índice ideal,
~abendo-se que nos Estados Unidos 46% ficam lá no muÕiCípio; na Inglaterra 41%; na França 38%, na Itália 34%
e- assim por diante.
Na opinião de V. S' qual seria o índice ideal de participação do município para ficar no próprio município?
Em primeiro lugar eu gostaria de fazer a seguinte observação: esse tipo de comparação com os Estados Unidos onde ficam 46%, e não dá para se fazer com o quadro
que fiz aqui, porque esse quadro se refere somente à participação no boto tributário.
Se fárinos considerar todos_os programas que ó Governo desenvolve no âmbito dos Estados e municípi9s, evidentemente darâ um percentual muito maior, e os dados gu!= tenho dos Estados Unidos também não são de
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46% ficarido no municfpio, ê um percentual muito menor.
De um modo geral o que posso dizer é o seguinte:_ é
quase impossível definirmos- com exatidão qual é o perc~;ntual ideal para ficar a nível municipal, porque depende muito da estrutura politica e administr_ativa do País,
ou seja, depende dos encargos que cada nível de governo
tem especificamente. E isto traz à baila talvez o maior
problema em relação à transferência de recursos para os,
Estados e municípios, porque ninguém sabe quanto exa--tamente o nível municipal deve ter, porque no Brasil ninguém sabe- exaiamente o que o município-deve fazer. E
_po-r -que_ não sabe?
Porque essa definíção, aliás não é uma defillíção, esSa
referência: qUe existe na -constituição brasileira é muito
_ambígua. Se não me engano, a Constituição brasileira
define as átribuições dos municípios especificando o que
é do governo central, e o que é do governo estadual. Depois diz que tudO aquilo que não colidir e que seja do iritefesse específico do govenro local é atribuição do governo municipal, ou seja, em síntese, não diz nada.
f. verdade que dá mais flexibilidade, mas ocasiona o
seguinte problema gr~ve para os prefeitos. O que o Estado, às vezes, não podendo fazer alguma coba pertinente
ao governo estadual, empurra para o· nível mais fraco
que é o município. Mas até o governO federal faz isso
também. Cito o exemplo da Construção de delegacias. A
-segurança pUblica é uni.a função específica do governo
estadual, mas quase todo município paga o aluguel, paga
até os funcionários do delegado. Vou citar também o serviço militar, que é uma função do governo federal e que
em geral é o município que paga.
Então, essa: ambigUidade que pode significar flexibilidade também Significa que o prejudicado é o mais fraco
que é o mu_nicípio, Seiripr'e. Por exemplo, estendendo esse raciocínio, pergunto: o
ensino do primeiro grau é atribuição de quem? Aqui no
Brasil não é de ninguém porque é dos três níveis:O município faz o ensino -do primeiro grau, o governo estadual
faz e em geral é quem constrói as escolas e o governo federal faz, através de um outro programa do Ministério
de Educação.
Agora, como isso é definido, o que deve ser feito em_
cada município, pelo governo local, estadual ou federal?
1:. uma coisa inteiramente arbitrâria.
Então, um dos pontos básiCos da reforma tributária
tem que ser essa definição, é-uma definição que devia ser
até uma proibição, às vezes, do governo fazer certas despesas.
O SR. ALMIR PINTO- Inaudível (fora do microfone).

O SR. PEDRO PAULO ULYSSEA- Esse problema
de pagamento dos professores, uma vez o Ministro da Educação me convidou para conversar sobre isso. E viffiOs
que o Ministro ·da Educação - um ex-MiniStro qüei:ia
até complementar o ordenado dos professores. Vejam a
balbúrdia que isso ocasiona.
· EntãO, como chegarmos à -Conclusão do percentual
que deve ser atribuído ao município, do bolo tributário?
Isso 9epende dos encargos que ele tenha, e os encargos
no Brasil são indefinidos, isto é, são quase indefinidos,
tem uma coisa ou outra que todo mundo sabe que é do
município.
O SR. RUY CODO -

E o caso do FINSOCIAL?

O Sr. PEDRO PAULO ULYSSf:.A- Falando sobre
o FINSOCIAL, acho a proposta válida, mas deveria V.
Ex~ mesmo, como parlamentar, ou a Associação Brasileira dos Municípios encaminhar a sugestão ao Miil.istro
d()Planejainento mesmo. Se vier _por meu intermédio en. caminharei com- tOdo O-prazer. E esses critérios são definidos pelo Ministério do Planejamento, a Casa Civil e o
Presidente da República que acompanha todos os deta-
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lhes do assunto. O próprio P"residente"-gosta- dC~defhlir.
Então, eu poderia servir de interniediário para encaminhar.

O SR. ALMIR PINTO- Inaudível (fo-fa dO-Microfone).
O SR. PEDRO PAÜLO ULYSSEA- Em que sentido V. Ex' está falando sobre a retenção do imposto sobre
minerais?
O SR. ALMIR PINTO - Da parte de rentabilidade
que dá para a Nação, 50% ficaria Para o municípiõ-- de
onde é extraído aquele minério.

O SR. PEDRO PAULO ULYSSEA- O imposto sobre minerais é distribuído 10% para a União, 70% para

o Estado e 20% para o rilunlciPio.
O SR. ALMIR PINtO ....:..~Mas 6 petróleo ...

OSR. PEDRO PAULO ULYSSÉA- Estou me referindo a minerais.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O petróleo
--

tem uma lei específica.

O Sr. PEDRO PAULO ULYSSEk- E retenÇão não
há nenhuma, porque o Imposto únicO sobre Minerais é
o único imposto que não vem a Brasfliã,.eie é distribuído
ao município no próprio locai, evidelitemente o perCentual que cabe ao município. Isto já está sendo feito.
E o Decreta-lei 1.805, feito em conjunto com o Ministro HéHo Beltrão é que Veio fãdliiiit-isso tudo.

O SR. PRESIDENt-E (Passos Pôrto)- Antes de conceder a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, eu
gostaria de anunciar a presença em plenário do Engenheiro José Uncoln Magalhães, Prefeito do Município
de Rio Claro. A-S. Ex' as nossas boas-vindas e -a nossa alegria pela participação em nossos debates.

O SR. NELSON CARNEIRO -Gostaria ·apenaS .de
fazer uma observação. Se nós dístribuímos 50% do FíNSOCIAL para o município oncfe ele ê ariec&iado, nós
privilígiamos apenas alguns municíPios em detrimento
da grande maioria dos municípios brasileiros, qu:indo o
interesse deve ser a distribuição com tini social e não aquela de dar àquele que produz. o mesmo caso que acontecia na Loteria Esportiva. Seinpre se sustintou Ciue
se deveria dar, no caso da Loteria Esportiva, uma participação ao município onde fossem feitas as apostas. Ora~
é evidente que seriam priviligiados os municípios de São
Paulo, do Rio de Janeiro, das grandes capitais, com sacrifício daqueles municípios que não tenham possibilidade atê de concorrer na L_oteria Esportiva. Acho que não
seria justo. Agravaria ao invés de facilitar porque um representante do Rio de Janeiro, falo com a maior facilidade porque acho eqüuitatiVo é atendc!r oS municípios Onde
quer que seja necessário,- essa <i.ftida não leV:irido- eni
conta onde é que o dinheiro foi arrecadado nesses impostos, nessas taxas que têm um fim Social mais amplo.
Era esta a observação que eu qUeria faiei-em face da
posição assumida pelo nobre Deputado Ruy Côdo, porque S. Ex'~- certamente pensou no Estado de São Paulo.
No Estado de São Paulo certamente ia prejudicar, porque se lá ficasse a metade do FINSOCIAL que se arrecada ou a metade da Loteria Esportiva, da Loto, evidente- -mente que a contribuição para São Paulo seria enorme,
muito maior do que hoje o Estado recebe. Mas, acho que
isso não deve ser uma devolução, isso tem um fim social,
o que se deve é realmente dar um fim social a essas arrecadações.

e

e

O SR. RUY CODO- Durante a nlinha ilttervenção,
nobre Senador, eu disse que foi justamente o Prefeito de
Rondonópolis quem sugeriu, porqu-e ele-se sentia Preju-

dica:d~,_jã que Rondonópolis t~m ce;-ca,de 150 mil habitantes, mas, V. Ex• há de convir comie;o, V. 8x' mora
numa grande capital, tem grandes problemas. Em São
Paulo, todos os problemas estão na capital de São Paulo,
estão em Campinas, estão em Jundiaí... Nós temos 20%
da população -brasileira e ciu:ise 10% da população brasileira vivendo na Capital, como na Grande São Pãulo.
Então, eu não vejo por que não apficar o FINSOCIÃL
com acentuação, porque nóS estamos sentindo que qualquer problema nacional nasce af. Oufro dia nós tiVemos
uma conturbação da ordem. Veja V. Ex•, eu disse agora
hã pouco, nós temos l milh3.o de Ia veladOs, -1 milhão de
faveJados.
-

O SR. NELSON CARNEIRO - Isso não é nada
diante dos 2 milhões que o· Rio de Janeiro tem.

O SR. PEDRO PAULO ULISSEA -

De qualquer

manetr<i., para uma cidade que se diz rica, mas também
ela é rica em pobr~a, em miséria.

--_0 SR~NELSON CARNEIRO- Sim, a minha tese é
outra, é que nós não devemos distribuir essas taxas e impostos recolhidos com o objetivo social, com o FINSOCIAL, não devemos distribuir necessariamente onde eles
são produzidos sob pena de não podermos atender aquelas populações mais carentes espalhadas por todo o territóriO naciOnal e que não contfibuem da titesmB.~ fÕrma,
na mesma percentagem para essa arrecadação.
O SR~ RU):' CODO - f: uma tese que foi levantada
- - no Congresso de Municípios da cidade de Cuiabá, há
questãO de 10 dfas atrás, e eu vou preparar esse projeto, e
naturalmente o Cong~esso terá oportunid~de, a Câmara
e o Senado, de debatê-lo, e depois vamos levá-lo ao nosso querido Pedro Paulo U!isséa para que S. S• examine,
na sua profundídade, que é um conhecedor profundo do
_ muniCípã1ism().
O "'SR. NELSON CARNEIRO- Evidentemente que

esse é um debate para ser travado, mas eu queria deixar
de logo a minha o.pinião.- porque penso não nos grandes

-MU-n1CiPfOs Como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Hori. zonte, que Podem recolher, se quiserem, com uma fiscalização eficiente,-recursos para atender a quase todas as
suas _necessída~t?S· evidentemente sem dispensar a contri~~iÇão do Go~~rno Federal, jâ que lá são arrecadados
impostOS~ MâS Penso naqueles pequenos Municípios
brasileiros espalhados por todo o território nacional, que
não têm as mesmas·-possibilidades, e esses também necessitam da ajuda e do amparo da arrec?da_xãq_para fit!l social.
_O SR. PR~IDENTE (Passos Pô.rto) palavra ao Senador Benedito Ferreira.

Concedo a

o- SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Deputado Ruy Côdo.
-De minha parte,_gostaria de consignar, antes de mais
nada, no que diz respeito a Goiás. Goiás tem um cOmpromisso_ mUito sériO com o Dr. uiYcea,_pela atenção,
pelo carinho conl que S. S• tem abrigado as nossas rei~
-vindicações. Eu gostaria, antes de mais nada, de assinaJã.r essa nossa dívida com nosso ilustre conferencista.
Por outro lado, Sr. Presidente, eu já tinha levantado aqui, intempestivamente, o Problema de desleixo, de descaso com a arrecadação que tem contribuído, sem dúvida alguma, com os fatores a serem otimi:zados para os
empresários brasileiros, e que tern contribuído para deformar as nossas grandes metrópoles onde estão localizados, sem dúvida alguma, a infra-estrutura, o merCado,
enfim, a concentraçâo de todos os fatores que aconselham a implantação dos impedimentos ali.
E, no caso da proposta do Deputado Ruy Cddo, de
destinar o PIS, vem, certamente, agravar a situação porque-na medida em que nós criarmos facilidades,.além das
já preexistentes das grandes metrópoles, nós vamos cada
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v~z mais contribuir para acelerar o êx:odo, o esvaziamento do int~:r:ior:preocupação esta que todos os Governos
têm manifestado. Desde a criação do antigO e tristemente famoso INIC, tem-sejogado o dinheiro do contribuinte pela janela na tentativa de promover a colonização do
l11teriõr brasiieírO: E, desgraçadamente, os atrativos das
grandes cidades são tão notáveis -que temos assistido a
fracassos um atrás do outro em todas as tentativas de colonização dirigida neste País.
Não se tem noÜciã
nenhum empreendimento bem
sucedido. Chegou-se, por exemplo, na Transamazônica,
a dar, por um período de seis meses, um salário mínimo
para o colono que ali se dispusesse, permanecer e, mais
do que isso, dava-se até a casa pronta, sementes, preço
mínimo compatível com os preços mesmo do mercado
consumidor, etc., quer dizer, o INCRA fazia até o transporte gratuito. Em suma, através de um artificialismo
tremendo, foi mais uma tentativa frustrada, exatamente
para tirarmos essa população marginal, ou marginalizada, dos gi'andes centros e localizá-la no interior do País.
Só que todas as medidas nossas e sobretudo a chamada,
tão sonhada e procrastinada reforma tributária, e aí há
de se fazer uma ressalva, uma reforma tributária, sem
dúvida alguma, é um desafio para alguns governos. Nesse período curto de mandato exercido por cada executivo
realmente não é fácil aceitar o desafio e implantar uma
reforma tributáda.
O Cãso dt:>"ICM, pOr é"Xemplo, nós eStamos convivendo
com essa cais~ esdrúxula, que, lamentavelmente, tentou- se implantar no Brasil, que é absolutamente incompatível com o sistema federativo, mas através de remendos,
através de emendas e de consertos, aumentam o fundo de
participação, diminuem o fundo, O certo é que essa coisa
capenga, que ê o ÍCM, atê hoje nós não tivemos oportunidade de removê-lo da nossa estrutura tributária. E ele é
tão' incomPatíVel que a maior demorlstração é que foi
preciso criar o CONFAZ para poder ordenar esse tributo, que está há muitos anos mostrando que é incompatível com a nossa realidade, no entanto nós continuamos
insistindo.
E o problema, Sr. Presidente, re~lmente se agrava em
virtude de um fenômeno que não é brasileiro, é mundial.
Ê a evolução dos preços dos manufaturados, sobretudo
tendo em vista a o_rganização e o poder de pressão que exerce a mão-de-obra urbana, a força politica da mão-deobra urbana, do capital urbano, em detrimento da desorganização e da pouca capacida_de d~ pressão politica dos
produtores de produtos_ primários.
No caso d~ G~~~. especificamente, nós famas perdendo a _ca~a ano e crescendo, desgraçadamente, esse percentual no sistema de troca com os demais Estados, em
média, 35% ~o ano, na nossa arrecadação de ICM, tendo
em,_ vista, sobretudo, que os preços dos produtos primádos não têm acompanhado os preços dos manufaturados.
Só para V. Ex~ ter por exemplo, Sr. Presidente, Dr. Ul~ce_a_e meus c~ros colegas, no caso do petróleo, por eXemPlo, Goiás c_onsu.miu, erii 1980, l inilhão e 160 mil
_ toneladas de peÚóleo, que custaram, a preço de 1980, 54
bilhões e 800 milhões de cruzeiros. Todo o excedente
agrícola e pastoril de Goiás exportido naquele ano atin~
giu, em números redon-dos, 50 bilhões de cfuzeiros. Vale
dizer, só o petróleo, consumido nos limites das nossas
fronteiras, nos deixou uma descapitalização da ordem de
4 bilhões e 8lJOjiJ.ilhões;Ou seja, iO% em relação-a tudo
aquilo que nós conseguimos vender para forB. do Estado.
E isso sem agreiarmos os insumOs, que nós também de_pen<!_emos ~e importação de outros Estados, equipamentos e outros custos, sem falarmos nos juros que Goiás
paga em funçã? dessa produção, já que nós não temos
capital próprio, dependemos muito de financiamento e
essas são coisas que vêm descapitalizar mais o Estado_,
De sorte que acho que a nossa Comissão e a Associação Brasileira de Municípios teriani que redobrar-todos preocupados com a interiorização do progresso,

de

com o fortalecimento do Município--e redobrar os esforços para implantarmos, no menor espaço de tempo
possível, essa reforma tributária. Caso c:ontrãrio, eu não
vejo se não ficarmos em cima lã do Dr. Ulycea fazendo
com que S. S• produza o milagre da multiplicação dos
pães, pois todos sabemos que S. S• administra a escassez
também. E_ca.da vez mais estamos?. pedir ajuda para-os
nossos municípios.
A idéia que tínhamos para oferecer, a anunciada reforma tributária, já ailunciad~ por muitos, naturalmente
mais entendidos do que nós na matéria, não sei se seria a terapêutica adequada. Mas seria, de qualquer forma,
uma tentativa de modifk_ação do quadro atual, que creio
que se faz mais do que urgente, No caso do ICM, especi~
ficamente, se não se pensasse em implantar uma nova
sistemática global, para aplicação desse tributo, e eu in~
dagaria ao Dr, Uly_cea_j_ejâ pensou, jâ se debruçou sobre
a matéria, se não seria a melhor solução, já que nós temos em vista a interiorização do progresso, se não seria
aconselhável fazer uma modificação_ no fato gerador do
tributo, Que o ICM fosse recolhido, que o fato gerador
não fosse a simples circulação da mercadoria, mas sim o
local de seu consumo. E no caso do IPI também, o IPI
poderia ter a sua estrutura de arrecadação atê como
compensação também para os Estados mais carentes,
para os municípios mais necessitados e que se prestassem
a uma resposta mais rápida pelos fatores naturais, fato~
res econômicos naturais, a resposta desse objetivó, aplicasse ao IPI também a mesma regra. Que o fato gerador
também fosse, a exemplo do que era antigamente, i:nposto de consumo.
O SR. PEDRO PAULO ULYSSÉA -

Vendas e

congnaçÕes, não é?

O SR. SENEDITO FE;RRE!RA -
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Não, não seria

um retorno à cascata tributária, porque çla também tem
uma série de inconvenientes. Mas a verdade, Sr._ Presidente, é que o grande óbice, inequivocamente, é o fato de
que há no Brasil uma concentração desastrada, em poucos locais de produção, e essa concentração tem um
círculo vicioso. Ainda há pouco o nobre Deputado Ruy
Côdo, que sabemos que é um homem de elevados sentimentos, patriota, e que nunca alcancei nele nenl)um
comportamento egoístico, "mas no entan(o premido pelas
dificuldades da sua vizinhança, em São Paulo, inadvertidamente, e tenho certeza que S. Ex• analis_andQ ~m_ mais
profundidade o ponto de vista qUe aci!.Oou de exJ)eti.der
aqui, S.Ex• vai verificar que não varresolver o problema
mas, pelo contrário, agravar. E isso tem sido quase qUe a
tônica; tem- sido uma constante na administração. Quer
dizer, são as medidas paliativas de curto prazo, emergenciais, para acudir õS Problemas sociaiS. E estão crescendo como lJma bola de neve, sem dúvida alguma, exalamente porque não temos podido parar para ir buscar a
causa. Nós temos estado permanentemente, no Brasil, a
combater efeitos. Quando aquele prefeito de São Paulo,
parece que Figueiredo Ferraz, disse que São Paulo precisava parar, o homem quase que foi imolado, no altar da
vaidade paulistana, do paulista como um todo, porque
realmente os paulistas não pensaram, como ele vinha
pensando, da necessidade de parar São Paulo, para impedir que São Paulo chegasse a essa coisa de doido quejã
chegou, tem l milhão de favelados. Agora 1 esse 1 milhão
sem dúvida alguma vai ser multiplicado. Porque até asonegação de imposto, o descaso de arrecadação já que
São Paulo através das grandes multinacionais, das grandes empresas que não têm caixa dois e nem tem como
controlar o seu desenvQlvimento; S(:não através de uma
contabilidade rígida, esses não sonegam imposto. E não
sonegando, não tendo como sone_gar, eles dão a São Paulo uma arrecadação que atende mais do que as r_eais necessidades de São Paulo. Eliise descaso na arrecadação
serve para atrair pequenos empresários, que nos estados
pobres sofrem uma pressão tremenda di! máquina arre-

cac,l.adora, porque os governadores vivem com uma pressão fazendária permanente para poder arrecadar, para
poder pagar o quadro de pessoal. Essa pressão que está
aí enipurra para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para
Belo Horizonte, e fi~amos por aí, talvez-algum núcleo em
desenvolviment_o do Brasil. Mas o grosso mesmo, sem
dúvida alguma, vai para São Paulo, atraido por essa facilidade. E eu. digo isso sem nenhum desapreço, mas sim
com uma preocupação, porque sou filho de paulista e te-n!_lo I_!Cgócio_s_em São Paulo. E estou fí:\lando com a expe-'
· riência de empresário, que atua tambétU em São Paulo.
Nós não temos em São Paulo lO% da preocupação de
atendimento à fiscalização, do que ocorre conosco em
Goiás seguramente, não temos 5%. E, sem dúvida alguma, o pequeno empresário, esse que pode ter a contabilidade quase que no bolso, e para competir com o grande
empresário que por força da organização, por força do
Capitãl, pela Capacidade de automatização, enfim por
uma série de vantagens que o -:grande empresário tem
sobre o pequeno, um dos grandes impulsionadores e
-atfativos para São Paulo, sem dúvida alguma, é o descaso da arrecadação. E s~i que a intenção do governo p-aulista não é essa. Mas, a realidade, seja por arma política
de desenvolviinento, política partidária, política eleitoral, qualquer que seja, o certo é que São Paulo, e até o
Estado d_o Rio de Janeiro, pelo potencial econômico e industrial que vai se avizinhando no Rio deJaneiro,_ocorra
isso. Não_hâ necessidade de se valer, desse pro~edimento
fiscal que_ ineQuivocamente contribui pelo prejuízo da
próPria União e, consequentemente,_ dÕs municípios.
Nós sabemos que os municípios ricos participam com
20% do ICM arrecadado. E se não há uma arre<::adação
_sistemática do ICM, além desse prejuízo para os demais
Estados, os próprios municípios desses Estados onde a
airecadação é feita com descaso, padecem desse déficit
de arrecadação. E, no caso, a União também pága caro,
porque deixa de arrecadar Imposto de Renda que, sem
dúvida alguma, seria aumentado extraordinariamente se
houvesse um entrosamento fiscal, entre as três escalas de
fiscalização, municipal, estadual e _federal. Mas, não hã
isso também, infelizmente não existe no Brasil até aqui
essa preocupação de entrosamento. Parece que são coisas_ estanques, parece que estão administrando países diferentes.
Então, Dr._Uiycea, a par dessas minhas queixas, dos
meus lamentos, eu colocaria pal-a V. Ex• a indag'ação do
andamento dessa reforma tributáriã, e se-hã na: área do
Executivo, assentado, ou pelo ao menos deslumbrado,
esse entendimento ...

0 SR. LOMANTO JúNIOR - V. Ex• me permite
uma pequena intervenção? (Assentimento do orador.)
Sr. Presidente, eu quero, aproveitando a oportunidade, primefro me desculpar por não ter chegado, por não
ter pãrtic:ípado dessa reunião desde o seu inicio. Eu estava comprometido com a Comissão_ do Norde_ste...
ú_SR. PRESID.ENTE (Passos_ Pôno)- V. Ex• é o
presidente de honra desta CqmissãQ, seU criador.

O SR. LOMANTO JúNIOR- Bondade de V. Ex•,
obrigado. Eu tinha obrigação, por vãrios motivos, pelos
membros desta Comissão, pelo apreç-o-que tenho por V.
Ex', pela admiração -que tenho pelo Dr. Ulycea. Então,
eu queria p6dir ao Senador Benedito Ferreira que aceitasse esse aparte qu-e faço, pois tenho um encontro, uma
audiência agora que não pude cancelai. E também algunias pe'SsOãs -me esperam, -da Bahia, tenho que
acompanhá-las. Não poderei ficar como desejava. Foi
pa~a mim uma tristeza, Dr. Ulycea, não ouvir a sua explanação. Já tenho tantas veze$ ouvido com enlevo a sua
palestra, V. S' é um homem que está preocupado com a
problemática municipal, com o drama em que estão vivendo os municípios brasileiros. Eu queria aproveitar, jã
que V. Ex• fala em reforma tributária, para sugerir à Co-

missão: nós não podemos, em hipótese alguma, delongar
a reforma tributária. Q_ País não sairá dessa grave crise
em que está engolfado com o sistema iníquo, incovenien~
te, perverso que nós estamos vivendo no que tange à dis~
tribuiçãO das rendas públicas do País. Tudo, todas as
distorções oCorridas neste País~ o seu endividamento, a
sua urbanização caótic_a e desordenada, tudo decorre de
uma distribuição de rendas, a mais condenável- repito
- a mais iníqua e que a cada dia se acaba. Essa não é a
minha opinião, eu vou ler hoje, vou pedir a transcrição
de um discurso de um Ministro de Estado, de um dos ho~
mens mais respeitáveis deste País, Que comemorando o
cinqUentenário da instituição rotariana na Bahia, ele
como palestrante, ele disse que o primeiio PaSso, a pri~
rrteira decísão__que este País tinha que tomar, para sair
dessa crise que estamos vivendo, seria proceder a uma re~
forma tributáría. o- Presidente da República tem compromisso de fa2:er a reforma tributária, os Ministros da
área econômica falaram, mas a verdade é essa, ninguém
mais fala na reforma tributária. Dos homens que podem
fazer, ou que podem encaminhar, ou que podem sugerir
essa reforma, há um silêncio. E o grande argumento é
que não dá para pagar dívida. Não ê isso, Excelência.
Dinheiro i1.a mão, nós sabemos quando o dinheiro es~
quenta o nosso bolso, esquenta a nossa mão, dá vontade
de gastar E foi o que ocorreu, nós esvaziamos os municipios, nós_transportamos aquela mão-de-obra especializadíssima: V. Ex• sabe que esses homens que moram na
Ceilândia aí são hoje chamados de marginais, eram especialistas, eram homens que sabiam roçar o mato~ eram os
homens que sabiam trabalhar com a terra, eram homens
que sabiam plantar, que sabiam criar riquezas. Por que
eles saíram de lá'? Porque faltou um mínimo indispensável para retê-los.
Um mínimo indispensável, Senador_Benedito Ferreira, para criar as pequenas frentes de trabalho. Os municípios hoje estão reduzidos a mais do que mendigos
desta Nação. O que se processa no Brasil, no que tange à
distribuição de rendas, é alg_o atentatório ao_desenvol_vitnenro nacional. Ninguém enxerga isso, essa concen·tração demasiada, motivando todas essas distorções,
essa seqiiência de fatos que estão aí a nossos olhos. Então, vou propor à Comissão, sem maior delonga, aproveitando a presença do Dr. U(ycea, para que tome a si, e
estou disposto a dar minha modesta contribyição- é evidente que sou um político profissional, não sou um técnico, não sou um especialista em tributação, mas me
proponho Com a -vivência de quase 40 anõs, em todas as
esferas de governo- oferecer aqui a minha contribuição
à Comissão de MUTiicíPios que é o fórum de debates, A
Comissão deve se constituir, Cada vez mais, nO grande
fórum de debate- da problemática municipaL E os municípios ""são os mais sofridos. Uma reforma tributãria
que faça uma divisão equânime, justa, para as três esferas do governo.
A

O-SR- PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Gostaria de
comunicar a V. Ex•, de que houve uma proposta aqui
aprovada por sugestão do nobre Senador Jorge .Bornhausen. Nós vamos convidar o Presidente da Comissão
de Reforma Tributária, _Dr. Mailson, que virá na próxima oportunidade à-Comissão,_ debater a_reforma tributária.
O SR. LOMANTO JúNIOR - Eu fico muito feliz
em saber, mas eu quero a minha proposta diferente. A
Comissão tem que tomar a si a responsabilidade. Nós
vamos ouvir a mesma coisa, que a crise não ·permite, eu
já estou Cansado disso. Os cabelos jã embranqueceram,
eu jâ falei demais,-ilão queró Continuar a ser um pregador no deseào. Eu não quero continuar sendo um pregador no deserto. Eu reservei esses restos de_ temp_9 que tenho nesse Senado, sou um homem que caminha para
recolher-se ...
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não apoiado.
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O SR. LO MANTO JúNiOR- ... a sua vlda privada,
depois de tantos anos, já prestei meus serviços ao Brasil.
Mas quero dar esses últimos anos, e eu vou dar, doa em
quem doer, agrade a quem agradar, eu vou dar a minha
contribuição e vou denunciar as distorções, a lndifeK
rença, a protelação no que tange a esse mais grave
problema da vida brasileira. Não vai se pagar dívida al.guma se não fizermos a reforma tributária. As obras fàraônicas continuarãO os IiniflfcíplOS CõntiriU.àiãô ·esqúe:.·
cidos. Ora, nós que ÍrzemoS -neSSeS 20 anõs ui:n trlibalho

admirável, nós que nos transformamos num País que se
orgulha de ter o melhor sistema de comunicações, nós

que realmente estamos entre as dez economias mais desenvolvidas do mundo, por que não corrigimos isSo? Ou
se faz a reforma tributária-e a Comissão é a minha proposta, a Comissão tomará a si a iniciativa de fazer a re-:
forma tributária, de propor ao GoVerno -um projeto de.
reforma tributária. E aí tambêm a ComissãO aproVClta-ã
oportunidade e fixa, numa tomada de decisão política,
um favor desse pedaço infeliz, desgraçado, analfabeto
que é o Nordeste brasileiro.
Senador Benedito Ferreira, sou muito gratõ a V. -EX•
por ter me permitido essa intervenção. E gostaria, Sr.
Presidente, que V. Ex• submetesse antes do término desta sessão, a aprovação desta Comissão, de promover a
confecção, a preparação de um projeto que seja um marco inicial. A sugestão da Comissão dos MuÍlicípios do
Senado ao Governo, no sentido de promover a refoima
tributária. V. Ex• contará coinigo erri iodoS os momentos
para isso. _Gostaria que V. Ex• submetesse fogo~ na Opórtunidade, e pediria desculpas ao Senador Benedito Ferreira, já que meu terripo era exíguo.
Cumprimento o Dr. Ulycea, infelizmente não ouvi sua
palestra, vou tomar conhecimento depois. Perdi essa
grande oportunidade por algumas razões que não pude
superar. Muito obrigado.

O SR. PEDRO PAULO UL YSSf:A- Lamento que o
pronunciamento de v. Ex• seja somente um aParte, porque eu gostaria de ter oportunidade de responder com a
presença de V. Ex• aqui. Mas se -não for possível.
O SR. PRESIDENTE (Passos PôrtO)- Vamos ver se
podemos recompor toda a estrutura do debate. Porque o
Senador pediu um aparte, e fez uma proposta no aparte.
Realmente, as aspirações do Senador Lomanto Júnior
são procedC!ltes. Nós gostaríamos, de iníê'io - não podemos discutir hoje porque estamos em debate com o
Dr. Ulycea, mas S. Ex• ficará designado pela Comissão
como Senador que vai nos propor roteiro, para solução
deste projeto de reforma tributária, que ~ realmente o
objetivo maior desta Comissão, externada agOra pelo seu
Presidente de honra.
Voltamos ao equilíbrio do debate, devolvendo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira:
O SR. AMARAL PEIXOTO -Sr. Presidente, gostaria de um esclarecimento. Sobre a proposta do Senador
Lomanto Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Eu pediria
então, nobre Senador Amaral Peixoto, o seguinte; estava
com a palavra o Senador Benedito F errcira, o SCnador
Lomanto Júnior pediu um aparte e fez um discurso. Eu
estou devolvendo ao Senador Benedito Ferreira e S. Ex•
vai conceder a V. Ex• um aparte.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. Presidente, o
Senador Amaral Peixoto ...
O SR. AMARAL PEIXOTO - Nesse período~ em
que me afastei da Comissão, fui à reunião da Comissão
de Finanças. E lá justamente esse assunto foi tratãdo. A
ComisSão de Finanças está Õrgãilizando Úm projeto,
urna subcomissão para organizar o projeto da refonna
tributária. Diante da proposta do_ Senador Roberto
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Campos, chegou à conclusão que não podia fazer soziriiía~ Precisava da colaborãção da Comissão ae Economia. E, no caso, que estendesse a colaboração à própria
Comissão dos Municfpios para ampliar no Senado uma
comissãO esPecial, dada a importância da matéri_~. que
todos reconhecem. Tudo o que o .!?_coador Lomanto Júnior falou é- poucO diante da gravidade_ do Q_roblema, o
p_r?_ble~a estã aí. _Nós qu~ríamos q.~r ess~ ~~~ciffien
to.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Lourival Baptista.
- O SR._LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente,
quero dizer que ouvi o ltobre Senador Lomanto Júnior
falando, como falava hã quase 30 anos passados.
O SR. LOMANTO JúNIOR- Graças a-Deus não
mudei.
O SR. LO{,[RIVAL BAPTISTA_- E com aquele ep_tusiasmo, q-ue s6lam~nto, e protesto, S. Ex• dizer ql!-e vai
abãndoriar a vida púbiic"a.
O SR. LOMANTO JUNIOR -Acontece que a vida
- pública" me abandonou.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- E os arroubos que
S. Ex' falou aqui, me chegaram rnestno ao coração; pela
amizade que nos une e, a maneira como o senador se externou.
-Sr. Presidente, o que o eminente Senador Amaral PeixotO acabou de afirmar aqui, nesta Comissão, eu também não pude estar presente aqui, ouvi só uma pa:rte- da
palestra que aqui foi feita pelo Dr. Ulycea. Enfirii;tive
que me retirar também para a Comissão de Finanças, a
fini de serem votados lá projetas que- estavam em evidência. Isto que o Senador Amaral Peixoto disse e presenciei, era urna ·comissão para estudo da reforma tribu-tária, que- o Senador Itamar Franco havia proposto, e
-po-r-sUgeStãO-do Senador Roberto Campos que estendesse ta~bém à Comissão de Economia._ E a proposta dO
emin-ente Senador Amaral Peixoto vâlida, que também
essa Comissão de Municípios se incorporasse a essas
duas comissões para esse estudo da reforma tributária.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Tenho a impressão. que a solução melhor seria a que o Senador
Amaral Peixoto deu.
Uma comissão especial que independa de qualquer comissão técnica, porque ê um assunto que interessa a todo
o Congresso, que seja criada no Senado uma comissão
especial destinada ao estudo e apresentação de um projeto, um anteprojeto de reforma tributária.

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - E quanto a reforma tnõutária, Sr, Presidente, tambêm apóio plenamente,
e jã fizemos pronunciamentos vários no plenário do Se-nado sobre o assunto e, inclusive já transcrevemos um
estudo do Dr. Ulycea num discurso a esse respeito há
dois ou três anos.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôito) --Vou conceder
a palavra ao Dr. Ulycea que foi bombardeado de perguntas e sugestões durante esses 111timos minutos. Antes,
entr~tanto, volto a palavra ao Senador Benedito Ferreira
que já havia inclusive, formulado uma pergunta.

O SR. BENEOITO FERRERA- Eu não'sei se consegui chegar à inteligénciã. privilegiada do Dr. Ulycea
objetivame~te à minha colocação. Para facilitar, se V.
Ex• me permitiSse; Cu colocaria de vez a indagação e a
palavra retornaria a V. Ex•.

sR.:

_O PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Af o Dr. Ulycea aproveita e- dá uma resposta geral.
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Eu entendi

O SR. BENEDITO FERREIRA- Então V. Ex• jã
alcançou a minha preocupação, e seria superveniente a
repetição. Até porque o nosso objetivo desse encontro é
ouvi-lo. Muito obrigado.
O SR. PEDRO PAULO ULYSSEA- Sr. Presidente,
em parte sou ligado ao municipalismo, e quando comecei a _ouvir os chamados arroubos do meu prezado amigo
Senador Lomanto Júnior em relação a esse tema tão palpitante senti-me na obrigação de dar esses esclarecimentos sobre a reforma tributária e distribuição de recursos e
fortalecimento dos municípios e sobre o assunto posso
falar com conhecimento de causa, porque consegui fazer
alguma coi_sa_em prol dos municfpioS, e "isto o S-énador
Lomanto Júnior não vai negar. Estão ai o decreto-lei nv
1.805, redigido na SAREM, está aí o decreto-leí n~' 1.833
redigido lá na SAREM, estã aí o decreto-lei n'~ 1.881,
taffibêm redigido na SAREM, e com oposição de muita
_gente conseguiniOs aprovaçã_o. E a própria Emenda
Constitucional n~" 17-de 1980, a chamada Emenda Hoffman em homenagem ao Deputado que participou grandemente da aprovação dessa Emenda aqui no Congres~o, foi redigida na sua fase final na SAREM, Então, peço
licença ao Senador Lomanto Júnior para discordar da
expressão que S. Ex• usou aqui, de que n6s estamos fazendo o esvaziamento dos municípios. Não adianta tratar esse problema assim num tom meramente emocional.
- Eu apontei fatos concretos- e números que mostram que
a receita real dos municípios está crescendo mais do que
a dos Estados e a da União. Era esse detalhe que queria
dizer, e queria enfatizar que para conseguirmos convencer o Executivo e o pi'óprio Congresso, pelo menos os
que conheçam melhor o assunto reforma tributária, da
viabilidade dessa reforma, temos que argumentar com
fato concreto . .O tom emocional desaparece quando é co-locado num papel, e é no papel, quer dizer, com o parocer concreto, com o número, com definições de atribuições de nível de Governo que se pode fazer alguma
coisa concreta em favor dos municípios.
O SR. LOMANTO JúNIOR- Continuo a dizer que
a reforma tributária brasileira foi uma reforma tributária
oportuna. O Código TribUtário Nacional em que agora
temos aí um dos seus principais responsáveis que é o Senador Roberto Campos. S. Ex• o fez com as melhores intenções, e fez crescer a rendã dos muriicípios.
A.8:ora, posso falar aqui, meu caro Dr. Ulysséa, com a
vivência. Eu não legislo, não argumento aqui do Planalto, aqui é muito fácil. Eu dou aqui os argumentos da vivência do Vereador, do Prefeito por duas vezes, do GOvernador de Estado, do homem que chegou à Câmara
Federal e ao Senado da República convivendo com a miséria dos municípíos. Os municípiosestão empobrecendo
cada vez mais. A capacidade de investimento do município está reduzida a zero; seja o Município de São Paulo o
maior do Brasil, ou seja o menor município do Norte e
Nordeste brasileiro. -Realmente não posso deixar de louvar a inTCiafíVa de V. Ex• Eu-já louvêi os decretos de V.
S•, mas são paliativos diante de um grave problema em
que a União se endividou. Na verdade o dinheiro esquentava na mão e tinha que aplicar de qualquer maneira. !foje o que nós temos aí é uma federação, que é de
convicção jurídica, uma federação no papel, uma fedelição, aliás sobre a qual tenho as minhas reservas. Eu
iichO que o EStadO élnero intermediário e tem sido ma16fica a atuaçãÕ do Estado como intermediário. Como interveniente _o Governo desconhece hoje os municípios.
Essa é a pura realidade. Os municípios hoje são tidos
como filhos enjeitados, os prefeitqs- são considerados incapazes. E posso dizer a V. S•; se hã administradOr que
realiza esforço muito grande para exercer o seu mandato; se há fiscalizaÇão-neste País; o administrador mais fis.-
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calizado é o prefeito. Ele pode ser desonesto, mas a comunidade toda proclama a sua desonestidade. Se ele
compra uma geladeira e _nã_o tinha na ~ua casa, ou se renova o seu equipamentO, todo mundo sabe se ele tinha
ou não condiç:ões de renovar. Não estou falando emoci_onalmente, é a Nação irileira que clama. Aqui o Congres:..
so inteiro está convencido. O Senhor Presidente d~. República tem compromissos de fazer a reforma tribu~ária,
porque Sua Excelência mesmÇJ amlrtcioü q~e !!_ªO__ ~::_
possível continuar dando esse tratamento iníquo aos municípios. Os Estados ainda se valem do prestígio que_!_ê~
para conseguir algumas migalhas ou a_lguma_s ajudas;
Mas a verdade dura é essa; os municípios hoje, eles que
são a realidade política do País, a realidade geográfica, a
realidade histórica do País. V, Ex• não nasceu na Para_íba, nasceu foi nO seu m.unlCíplO lã. Nasci nó meu Jequié.Não tenho ainda a satisfação de saber qual o município
de v. s•.

O SR. PEDRO PAULO ULYSSEA --Joil.o Pessoa. _
O SR. LOMANTO JÚNIOR- João Pes_soa, V. S• é
mais feliz, nasceu na Capital. Então eu queria dizer a V,
S•, Dr. Ulysséa, esse é um assunto grave. Ainda hã pouco na Comissão do Nordeste o Senador Luiz Vian~_ feZ
uma proposta das mais- opóriunas; ou- se faZ a reformã
tributária ou não se -debela a criSe; ou se faz a refOrma
tributária ou não se prossegue no desenvolvimento; sabemos que ela não vai resolver todos os problemas não
vai Curar" "todas as doenç_as, mas é uma necessidade. Decretos, paliatiVOS, istO-llão-rC:sOlverájamais a p-roblemática nacional. O que nós estamos vendo af? As cidades se
inchando, os municíPiOS pequeninos se esvaZi!i.ridO. -A
urbanização tem um procesSo norinal, a urbanização é
uma fatalidade quase históiicã. Mas, como fizemos a urbanização, em torno das pequenas cidades, nos vilarejos?
Nós inchamos as cidades grandes. E Se V. Sf jâ-eSieVe:erii
detenninados locais, é bom que vá. V. S• tem uma responsabilidade muitO -gninde;·vá ViSitar a·Ceilândia, vá
ver a perifeiia dC Brasflia, aqueles homens sérios, de faces vincadas, vendo as suas filhas se prostitUirC:m, porque
não têm trabalho para manter a sua familia, perdendo aquele fundamento da nossa sociedade, porque eles eram
especialistas -lá e Passaram a- ser mãrginais aqui. Eu não
quero mais tomar o tempo. Vou _ouvir V. S• agóra não
dei tom emocíOriaC Eu não sou um tecnocrata que se _baseia:, naTrieza dos números. Eu me baseio na panorâmica
nacional, na realidade de uma visão global que os politicas adquiriram, poHticos malsinados, os polítiCos- desgraçados na frã.se lapidar de Octávio Mangabeira, mas
nós construinios a grandeza deste PaíS, Porcjue iião ficamos apenas atentos a números; a que dois são quatro, a
que _dois e dois pode até ser vinte e dois, O analfabeto do
nordeste pode responder, Portanto é preciso se fazer
uma reformá tributária, Sr. -Presidente. Eu aCeitO a incumbência de partiCiPar da Colnissão em que esteja presente um membro da ComisSã.o de Economia c_da Comissão de Finanças, mas uma reforina tributária cm que
também sejã. fixada uma decisão poHtica em favor dessa
desigualdade, dessa dispaiídadc que é o N ardeste. Não é.
apenas colocar mais tantos Por cento no irriPOs-to. Sabe
V. S• que a reforma foi pCrVàsa para cõrii-o municipio.
Quais os impostos res6rvãdos aos mUnicípiOs? Os inflexiveis? E o Imposto Predial Urbano e Imposto Predial_ Rural. Reservou-se à União então os impostos os maiS flexivcis possíveiS, que -não -precisa nem ler, nem coisa alguma
para que seja aumentado. Então hoje quando um prefeito vai aumentar um ImpostO Predial U rbimo, elC vaT1ncidir na misi:ria vai incidir sobre um homem que possui
um casebre. ~ um imposto antiPático e até anti-soclal.
Portanto nós precisamos modificar esse quadro. Nós
não podemos continuar aceitando que os Estados manipulem a seu bel prazer o ICM, e paguem aqueles apanisuados, aqueles que apenas lhe servem. Paguem defasa-damente, e V. S• sabe disso, que o cálculo é defasado.

Num P:ais_que está so_b um regime iJJflaciõnârio; que está
a mais galopante das inflações, o que nós vemos
toda hora é o m]Jni_ciPio receber o que deveria_ receber hã
dois anos atrás. Poriarito não há tom emocional, ê o sofrimento, é_a vivência dos problemas. E'quemjã sentiu
na carne o drama de uma população, .e o prefeito é o homem mais solícitado,_ mais requisitado, _mais_ exigido. ~
bo~, ê muito trã.riq_üilo do Planalto fazermOS le'is, mas émuito difícil conviver-se com essas leis diante da tragédia
cb. realidade de uma célula municipal.
viv~_!ldo

O SR. PEDRO PAULO ULYSSÉA- Sr. Presidente,
_quero protestar aqui confra alguma coisa que foi dita.
Não_s_ou um tecnocrata que legisla do Planalto, eu protesto contra V. Ex• Isso chega quase às raias_ da descortesia para com um convidado Pãra fazer uma palestra
aqui. Eu protesto, porque isso não é verdade. Não é verdade, :Porque aqui em Brasília eu sOu a pessoa (Cruzamse apartes.)
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Não ofendi ninguém.
V. Ex• estâ realmente de mã Vontade.

_0 SR, PEDRO PAULO UL'I;'SSÉA

""7.

Eu protesto

contra V. -Ex~ Sou ã pessoa que- mals viajOU pelo in-tedor
do Brasil, ouvindo prefeitos, com-pü-eCendo a seminários, e recebendo aqui em Brasília inúmeros prefeitos
pal-a expor os seus dramas, inclusive muitos encaminhados por V, Ex• ao meu escritório. Então, eu não aceito
essa in"criminação de V. Ex~ e esse pejorativõ de que sou
um tecnocrata que legisla do PlanaltÓ. Eu nunca· usei
para Q _senhor a palavra político em tom pejorativo, e
não aceifo de V. Ex! a_me&rna insinuação contra mim. V.
Ex• não _me coloque aí como uma pessoa que é contra a
reforma tributária. V. Ex• chegou aqui depois da minha
palestra, não assistiu ao que eu falei, e ataca argumentos
muitos dos quais_desenvolvi aqui na mii1ha palestra, que
V. Ex• pediria ter ouvido e eyitado. Agora, repito a dizer. não é com chavões nem com tom ardoroso e emocio:
nal que nós, inclusive eu, vamos conseguir fazer a reforma tributária.
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SR. LOMANTO JúNIOR -

Peço a palavra Sr.

P-r~i.Q.ente pois fui citado nominalmente. Já retirei as minhas observações. Não tive intenção, alguma de
iocriminá-lo. v. s• sabe da admir.ação que lhe tenho, das
veZes- qUe lhe procurei, e senipre fui muito bem recebido
por V. S• Não me referi a V. s~. me referi de rilodo geral,
longe de mim ofendê-lo. Eu sou tido nesta Casa como
um homem que não ofende ninguém. Eu sou tido nesta
Câsa como uin homem que não-agride ninguém. Eu sou
tido nesta Casa como um homem que só soube fa2:er
amigos, não seria eu indelicado, V. S• que tantas vezes
me recebeu bem em seu gabinete, eu não iria lhe agredir
nt:sra.- 110fã:.- V. S• deSde o inicio passou a dar sentido
eln.OCiõnal àS minhas palavras. Todos que me conhecem
sãbem que eu falo assiin, que é-esse o meu Sistenia, que é
estai nilnfiã"fOrmação. Eu não tiVe-nenhuma interi.ção.
V. -g, s-e sinta áqrii à \iontàde. Agora eu lhe peço; eu não
aceito as suas agressões. Eu lhe devolvo com a mesma
lhaneza com que retirei as más interpretações de V. S• eu
não aceito- lhe devolvo. Se por ventura, V. S• quis agredir, elas são devolvidas dentro de uma lin_guagem delicada como deves~ a. linguagem de quem recebe. Sinta-~e
como se estLvesse lá na sua SAREM, sinta-se como se estivesse em seu gabinete, mas esse é o grande mal; é preciso que haja constrangimento na hora do debate. Eu não
estou constrangido com as injustiças Que o seri.hor me fez
nesta Casa. Eu não estou atingido com elas, porque essas
eu jã lhe devolvi.

e

O SR. PEDRO PAULO ULYSSÉA -Não me sinto
com necessidade de me desoulpar, porque não me consta
ler atingido V. Ex• em momento algum. Sempre considerei V. Ex• como um amigo até,
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - E eu acho
que esse é o clima que nos temos que restabelecer, o do
entendimento. O Dr. Ulyc.ea é convidado nosso· e_ o
nobre Senador Lomanto Júniõr com aquele ardor que
ihe é peculiir, teriho certeza--não i.eve a intenção de atingif i-anlbêm -a ãU.tOrfdadii -do Dr. Ulycea eStá feitas as devidas explicações; Vou devolver a palavra ao nobre Serlador Benedito Ferreira,' que desde o início é o C1indutor
do tr~balho que acÍ~i se desenrola, como o último orador
iflsCflto.

- O SR. BENEDITO FE;RRE!RA - Embora V. Ex•
tenha colocado um "pt", lembrando aqui o nosso querido VirgíliO Tá vara, eu gostaria de ressaltar mais uma
vez, porque entendo necessário. Na verdade o Dr. Ulycea, talvez tenha inTerpretado mal as palavras do Senador Lomanto Júnlor. O Senador Lomanto Júnior vem é
daquela escola, que lamentavelmente e dificilmente vaise repetir, mesmo na Bahia, que é a terra do Senhor do
Bonfim, aq~elª escola de Octávio Mangabeir~. Entã_o o
aJ;"Qor, esse vozeirão desse discipuio, que-beus doutou,
homens privilegiados como o Senador Lomanto Júnior,
as vezes faz com que cause a impressão que haja emoção,
mas_ ê o estilo, é o estilo típico daqueles privilegiados daqu-ela esCola.- Eu alcancei a fntenção de s; Ex' e duvido
muito que -aígllns dos nossos pares não tenha alcançado.
Aliâ-S S. Ex• tez ã. ressalva, quando falou em tecnocratas
frios, S. Ex• fez a fCssalva, que-não é o caso de V. Ex• S.
Ex• fez a ressalva, repito.

a

-

O SR. LOMANTO JÚNIOR- (Fora do microfone
Inaudível)

O SR. PEDRO PAULO ULYSSEA-Eusou um tecnocrata. ASara, eu não aceito o tom_ pejorativo que S.
Ex• usou.
O SR. BENEDITO FE;RREIRA- Esse talvez seja o
ponto. O técnico;-que evidentemente exerce uma posição
burocrática, não ê·o técnico que exerce o cargo político~
porque o homem que decide exerce o cargo p-olitico, é o
caso de V. S" Só que na realidade alcancei bem a prcocupaçâo do Senador Lomanto Júnior, e eu teria dito talvez
tudo_ que S. Ex• disse, em OutraS palavras. É só a forma
da entonação da voz. Faf·me lembrar aquela historiazi~
nha-ô:O trieníno pedindo dinheiro ao pai, que deve serconhecída de todos nós aqui. A mãe com mais tranqUilidade leu o tele:grama- e dá aquela impostação de voz.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Pediria ao Senador Benedito Ferreira que formulasse a sua pergunta
para nós concluirmos, porque já estamos atingindo a_final da Comissão.
O SR._ BENE_DITO _FERREIRA- Já_ estou çonclu.indo, Sr. Pre_sidente é que no caso ai dos debates, e eu tenho a certeza que não foi iritenção do Dr. Ulycea S. Ex•
se esqueceu do seu modesto amigo aqui q:Uejá eStava angustiado e querendo possuir essa informação.

O SR, PEDRO PAULO ULYSSEA- Não foi esquefoi falta de temp~ ainda.

cime~t~,

O SR. PR~SIDENTE(Passos Pôrto)- Porque lodos
participaram, é uina comissão téi:nicá.

O SR. PEDRO PAULO ULYSSEA- A pergunta

v:

que gravei -de
Ex~ -é em relação a sistemática do ICM
que estaria sendo encarada na reforma tributária, e em
relação ao IPI, e também com a mudança do fato gera-

dor do !CM.
Bom, o assunto não é da minha Secretaria; e o Mailsan vein --aCrU( debã"ter lnelhor o assunto. Mas estou
aCOffipãnhãndO esseestudo, nessa Comissão, por intermédio de assessores meus que vão lá, justamente para
ver o enfoque que estão dando com relação a Estados e
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Municípios. Pelo que me consta, por pronunciamentos
do Mailson no Rio Grande do Sul na semana passada,
com quem estive na Federação dos Prefeitos do Rio
Grande do Sul, ele justamente está pensando en1 ffiodificar o fato gerador do ICM, isto está sendO estudado. E
tambêm está sendo estudado qui uma parte da arrecadação_do IPI seja incorporada ao ICM. ~um enfoquejá
mais ou menos aceito lá na comissão que estuda a reforma. Isso implicará Oum carreamento de receitas novas
para os Estados, e em conseqüência para os Municípios,
que l.ria um ICM amplfada, vaffios dizer assim.
O problema das isençõeS está sendo estudado sobre os
seus vârios aspectos p-elo grupo de reforma tributária,
que pode redundar também num aumento do ICM estadual e, conseqlientemente um aumento da cota do ICM
do município.
Agora, com relação a competência tributária, não é
pensamento da Comissão, -au-mentar a máquina tribu-târia de municípios e de Estados. Isso é uma coisa contraproducente no frnal. -EntãO-riessc aspecto, o atual sistema tributário é considerado como uma evolução em
relação ao sistema anterior. Por quê? Porque vamos dizer, um imposto maior e mais substancial exige uma máquinâ maior também. Exige inúmeros advogados, ixi_~e
agentes fiscais muito bem pagos, exige equipamento até
de postos fiscais e assim por diãnte,
Então, a idéía não é aumentar a competência iributâria, é aumentar os recursos disponíveis efetivamente
para Estados e Mmunicípios, e o reforço do ICM eu sei
que está sendo encarado como uma coisa viável. Mas,
como disse, o assunto não é bem da minha área. o Sr.
Mailson pode entrar em melhores detalhes sobre o assunto._
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essa reforma, esteja se preocupando também com esse
aspecto das chamadas isenções.
De qualquer forma, fico muito agradecido pelas informações que nos presta.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- ConCedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
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DOCUMENTOS ANEXADOS
a) houve, no período 1966/78, acrêscinio da participação da União no total da receita tributária, que passou
de 51,2% em 1966- ano de reforma tributária- para
57,5% em 1978, tendo registrado o máximo de 62,2% em

1976;
O SR. LOURJVAL BAPTISTA - Sr. Presidente,
voltou "tudo como dantes ao quartel-general d'Abran~
tes".
Iniciei--minhas poucas palavras, anteriormente, dizen-----do que estranhava a veemência do Sr. Senador Lomanto
Júnior;-porque só o vi assim hã trinta e tantos anos passados e protestei, também, quando S. Ex~ falava do seu
afastamento da vida pública. Mas tudo_ resolvido, tudo
-.--sanado...
-- -

O SR. PRESIDENTE (PaSsos PôrtoJ- S._ Ex' fica na
vida pública.

O

SR,~_LOURIVAL

BAPTISTA- S.Ex• vaí ficar.

E quero, nesta hora, parabenizar esta Comissão, pela
vinda do Dr. Ulycea, por solicitação do nosso eminente
colega, Sr. Senador Jorge Bornhausen e não tenho dúvida de que a palestra que aqui foi feita ...
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Será distribuída por todos os Srs. Senadores.

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- E, não tenho dúvida de que S.- S• será um daqueles que irá fiCar ao nosso
lado no problema d2 reforma tributária. Também quero
dar o testemunho de que as vezes que solicitei, que encaminhei problemas referentes ao nosso _Estado, sempre
dele tivemos o melhor acolhimento. E, como Prefeito
também, que fui, e o Sr. Senador Almir Pinto também, lâ
pela década de 1950, sabemos o que ê ser prefeito. E
quando, há poucos dias, o Jornalísta Gilberto Amaral
foi ao meu gabinete e me apresentou algumas perguntas
para que eu as respondesse, dentre elas havia uma onde
ele me perguntava: na minha vida -pública, qual o cargo
que mais me entusiasmou e que eu achava que mais me
engrandeceu, se tinha sido Deputado Estadual, Prefeito,
Deputado Federal, Governador ou Senador? E eu disse
que o cargo que mais me engrandeceu foi o de ter sido
Prefeito da minha querida São Cristóvão. E dizia que,
para ser Prefeito, não preciSa aUla de administração, nãO
precisa nada, porque é o contato qtie temos com o povo
e com as suas necessidades. E, na verdade, essa reforma
tributária ê urgente e necessária. Não tenho dúvida de
que o Governo atenderá e nós seremos atendidos.
Mais uma vez felicito a Comissão pela vinda, aqui,
deste homem, que presta relevantes serviços ao nosso
País.

O SR. --BENEDITO F'E-RR.EIRA - Estou s.itisfeito
porque, na realidade, não vejo como retroagirmos ao sistema anterior- de casc'ata; pOrque Prejudica inUito. Realmente, nesse aspecto o ICM é benéfico.
Mas, por outro lado, Sr. Presidente foí citada essa
preocupação com as chamadas isenções. Em determinadas áreas, lamentavelmente, mesmo com incentivos fiscais pois o Governo Federal generosamente abre mão da
totalidade do Imposto de Renda para as Regiões do
Nordeste e do Norte, para a Região Amazónica e o chamado Polígno das Secas, permitindo quC as einpresaS
utilizem parte do Imposto de Renda recolhido aqui para
aplicação em empreendimentos naquelas áreas - quer
dizer, concede aquilo que é legitimamente seu para que
as empresas lá apliquem. ~As respostas que se tem obtido, em termos de número de empregos, lamentavelmente, têm sido insatisfatórias-. Pelo menos até onde
acompanhei o preço de cada emprego criado nessas
áreas transcendia e transcendeu sempre em todas aquelas
estimatiVas pelo órgãos que têm estudado qUanto custa o
emprego na área urbana e outro na área rural. Mas, na
realidade, também não vejo possibilidade de agirmos di- - -O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- DesejO agraferente se não tivermos me<:aõiSriloS íncentiv~ores para
decer a todos os Senadores aqui presentes, aos membros
interiorizarmos o desenvolvimento, vez que alegam, por
da Comissão e aos çonvidados e, sobretudo, agradecer
exemplo, empresários da Região Amazônica, que é onde
-ao depoente desta manhã, Dr. PedrO Paulo Ulyçea, que
estou familiarizado e onde, aHâs,-eirlprÚndo nlinh8s atiatendeu ao nosso convite com o· maior entusiasmo. ~.
vidades económicas, que pouco_ vale dar isenção de Imrealmente, do setor público federal, o elemento de li~
posto de Renda, para quem não tem lucro e que o bom é
gação
com os Estados e com os municípios, pOrtanto,
pagar Imposto de Renda porque, na realidade, quando
um municipalist3: no plano federal, que recebe_hoje,_nes~
está se pagando é porque se está lucrando.
-ta manhã, da nossa Comissão, todas as nossas homena~
Então, o mecanismo qlre·até aqui temos ã.dotado, lagens e, sobretudo, os nossos agradecimentos. Em outras
mentavelmente, embora agrave sobremaneira o erário,
opoftunidãdf:s haveremos de nos encantar para o debate
inegavelmente, mas em termos de resposta, em termos de
dos
interesses dos municípios brasileir<;>s e temos certeza
desenvolvimento efetivo, -é- ·realinente" ffustrante.
de que ele continuará, como tem sido sempre, um advoPreocupa-me também e, na medida das minhas limigado permanente dos municípios brasileiros.
tações, participar, dar a moinhil_m-Odesta contribuição, repito, nessa Comissão especial aqufCãgitidi, e-fiCo realNada mais haven_do a tratar, declaro encerrada a reumente gratificado, em saber que, na área do Executivo,
nião.
especificamente na ãrea do Ministério da FaZenda~ Ou na
.-(Le;ânia-se a reunião eis 12 horas e 5 minutos.)
ârea da Comissão não sei se Interministeriai quC estuda

b) por outro lado, a participação dos Estados e Municípios naquele total diminuiu e-ntre 1966 e 1978, respectivamente de 41,5% e 7,3% para 37,3% e 5,2%.
c) a preços constantes, e tendo por base o ano de
1966, a participação da União cresceu mais rapidamente
do que a dos Estados e Municípios- respectivamente
278%~ 203% e 141%.

Entretanto, a indicador adequado para se medir o
grau de centralização do sistema tributário refere--se aos
recursos efetivamente disponíveis nos três níveis de governo.
No c.aso dos MunícpiÕS, a receita proveniente-de arre-cadação do JPTU e ISS devem ser somados os recursos:
a) do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, cujo produto da arrecadação pertence aos Municípíos;
b) do Iinposto de Renda e -Proventos de qualquer natureza, incidente sobre rendimento do trabalho e de títulos da dívida pública por eles pagos, quando foi-em obrigados a_ reter o tributo;
c) das transferências estaduais referentes ao ICM e
ITBI;
d) das transferências federais relativas aos:
-Fundo de Participação dos Municípios - FPM
- Imposto Único sobre Energia Elétrica- IVEE
- Imposto Único Sobre Minerais
-Taxa Rodoviária Única
-Adicional do Imposto Único sobre Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos - IULCLG
- Fundo Rodoviário Nacional - FRN.

No caso dos Estados, ao produto da arrecadação do
ICM e ITBI, devem ser reduzidas as parcelas correspondentes às transferênCias aos Municípios e acrescidas as
parcelas referentes às transferências da.União relativas
"-aos:
- Fundo de Participação dos Estados - FPE
-IUEE
-!UM
-TRU
-IULCLG
-FRN
No caso da União, de sua receita, devem ser deduzidas
as transferências feitas aos Estados e Municípios.
O quadro II mostra a situação real da distribuição da
receita tributária nacional pelos três níveis de governo:
a) a participação dos Municípios no total dos recursos disponíveis passou de 13,1%, em 1966, para 16,0%,
em 1978, registrando-se tendência de crescimento dessa
participação a partir de 1975;
b) a participação dos Estados declinou no período,
passando de 46,3% pãra 40,0%, registrando-se, contudo,
a partir de 1916, uma reversão na tendência atê então
descendente dos percentuais dos recursos apropriadós
por esse nível de governo;
,
c) muito embora, em reJaçãd à União, tenha-se verificado, no período, incremento de'40,6% para 44,0%, essa
_participação tende a declinar, a Partir de 1976;
d) tomando-se por base o ano de 1966, verifica-se que
os recurSos _disponíveíS dos MunicípiOs cresceram, no
perfodo 1966f78, 312%, os da União-265% e os dos EstaM
dos 191%.
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
s~

Agosto de 1983

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Reunião, realizada em 7 de junho de 1983.

Às dez horas e trinta minutos do dia sete de junho de
mil novecentos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da
Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, presentes os
Senhores Senadores Alexandre Costa, Presidente, Marcelo Miranda, Passos Pôrto, Guilherme Palmeira e Alfredo Campos, reúne~se a Comissão do Distrito Federal.
Deixam de comparecer por motivo justificado, os Senhores Senadores Lourival Baptista, Murilo Badaró, Be-nedito Ferreira, Marcondes Gadelha, Jutahy Magalhães,
Mauro Borges, Saldanha Derzi e Gastão MUller.
Aberta a reunião, o Senhor Presidente, Senador Alexandre Costa comunica aos seus pares que a reunião se
destina a ouvir a exposição de Sua Excelência_ o_Desem~
bargador Dr. Helládio Toledo Monteiro, Presidente do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sobre os problemas da assistência judiciãria do DistritO Federal.

Em seguida, o Senhor Presidente determina ao Secre-tário da Comissão que faça a leitura da Ata da Reunião
anterior. Posta em discusSão a Ata, e, em votação, é
aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Secretário
faz a leitura dos expedientes encaminhados durante a se~
mana anterior.
São lidas as se~uintes matérias:
OFICIO n~ 028/83 - do Presidente da Comissãq do
Distrito Federal ao Governador de Brasflia, Coronel José Ornellas d~_Souza-Filho, com a finalidade de colaborar com q Gov~rnador e atenclendo a estu,dos.e.sugestões
que lhe foraffi trazidas pela Associação Comercial e Industrial de Taguatinga, comentando o .. Estudo de Racionalização _e_ Melhorias Operacionais do Sistema de
Transporte Cole"tivo Urbano do Distrito EePeral", ela~
borado pela Associação Brasileira de Empresas de
_ _
Transporte Coletivo - lABETC).
OFICIO n~ 453/83- do Senhor Governador do Distritc:' Federal, Coronel Jose-orndla-S de Souza Fil,ho, res-

pendendo o OFICIO n9 028, do Senhor Presidente da
Comissão, Senador Alexandre Costa.
CONVITE- do Clube dos Diretores Lojistas do Distrito Federal, convidando os membros da ComisSão para
a_ posse da nova diretoria para o biênio 83(85, a realizarse no dia 8 de junho Vindouro às 20:00-horas. O Senhor
Presidente designa para representar a Comíssão o Senhor Senador GuHhermC Palmeira, Vice-Presidente da
Coinissão do DistritO FePeral. Posta em discussão a de~
-signação e, em seguida, em votação, ê aprovada por unanimidade.
Encerrada a leitura do expediente, o Senhor Presidente concede a palavra ao ilustre visitante, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Dr. Helládio Toledo MonteirO, Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que aborda em linhas gerais os problemas de assistência judiciária do Distrito Federal e lê o relatório que
apresentou ao Senhor Ministro da Justiça, comentando=
a falta de recursos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para a execução de seus serviços.
Encerrada a palestra, Sua Excelência o Desembargador Dr~ Hellãdio Tol~do Monteiro agradece à_ Comissão
a ~onra d_oconvite.que lhe fora feito para e11:por aos Se. nhàres Se!iadoreS: os ProbiCmas por cjue passa a justiça
do Distiii9 Federal.
Antes de declarar encerrada a reunião, o Senhor Presidenfe da C'õiniSsão do Distrito Federal, Senador Alexandre Costa, agradece ao eminente convidado a honrosa
visita e declara que se sente sensibilizado com os problemas que foram relatados por Sua Excelência, ressaltando
ã.iriâa que a Comissão não somarã esforços para ajudá-lo
na solução desses problemas.
Por determinação do Senhor Presidente, Senador Ale~
~andre Costa, são publicados em anexo a esta Ata os
pronunciamentos feitos durante a reunião.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Assistente da
Comissão, a pfeSetJ.Te-Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

ANEXO À ATA DA 8' REUNIAO DA COMISSÃO DO DISTRITO- FEDERAL, REAUZADA
EM 7 DE JUNHO DE 1983, REFERENTE AOS
PRONUNCIAMENTOS DO SENHOR DESEMBARGADOR DR. HELLÀDIO TOLEDO MONTEIRO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUS- _
TIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS SENHORES SENADORES FEITOS DURANTE A REUNIAO.-QUE SE PUBUCA, DEVIDAMENTE A UTORIZAD1PELO SENHOR PRESIDENTE
PRESIDENTE: SENADOR ALEXANDRE
COSTA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR GUILHERME PALMEIRA
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRAFICO DA REUNIÀO,

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) aberta a reunião.
O Sr. Secretãrio_fará a leitura d_o Expediente.

Está

E iúlo o seguinte;
EXPEDIENTE
(Convite ao Sr. Senador Alexandre Costa, do Clu~
be de Lojistas do Distrito Federal, comunicando aso~
lenfdade de posse da nova Diretoria, eleita para o biê~
nlo I983-I985)

__ O SR_ Pll.ESIDENTE (Alexandre Costa) - Quero
qesignar o Sr. Vice~Presidinte para tomar parte dessa solenidade, porque não estarei presente em Brasflia na da-
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ta. Vamos fornecer a S. Ex• o horário e todo o Programa
para que possa represen,tar a Comissão do Distrito Ftideral.
(Continua a leitura do Expediente.)
Oficio n'? 28/83- Do Sr. Presidente da Comissão
do Distrito Federal, encaminhado ao Sr. Govefnador
do Distrito Federal.
Oficio q\" 453 - Resposta do Sr. Governador do
Distrito Federal ao Presidente da Comissão do Dlstrf..
to Federal.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A Presi;
dência comunica aos Srs. Senadores a presença entre nós
do Sr. Presidente do Tribunal de Justiça, S. Ex' o Dr,
Helládio Monteiro, a quem desejo agradecer a presença
e dizer da honra que nos causa.
Concedo a palavra ao Presidente do Tribunal de Justiça.

O SR. HELLÁD!O MONTEIRO __:_Sr. Presidente,.
Srs. Senadores:
Desejo declarar inicialmente, agradecendo a visiti que
esta Comissão fez ao Tribunal de Justiça que, pela primeira vez, naquele órgão, no recebimento de uma Comissão ou de uma visita ilUStre, reU.iliram-Se todos os Desembargadores da Casa para recebê-los, jamais aconteceu urna coisa destas, temos tido visitas de Governadores
e de Ministros e, repito, pela primeira vez todos os Desembargadores da Casa estiveram presentes _para ·recepcionar a Comissão do Distrito Federal.
A par desta alegria, sinto-me; feliz _·de est~ aqui porque, jamais tendo feito política, tendo sido profissional a
vida toda como Advogado, porque não sou Juiz de Carreira, sou do quinto, recordo-me da- minha mocidade, ·
quando ia ao Rio de Janeiro e freqUentava a C~ara dos
Deputados, porque meu pai foi constitu.inte dC:.l9~6. e o
primeiro Presidente da Câmara após a ConstituiÇãõ; ia
assistir às _sessões e aprender um pouco de democracia e
de liberdade. Faz muito tempo, Srs., mas presente a esta
Comissão, recordo-me desses fatos com alegria e CO!ll satisfação.
·--Vou começar a dizer aos Srs que tenho uma declaração que pode parecer óbvia, é sobre o que se constitui
o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A grande maioria das pessoas imagina que ê·u~
órgão ligado ao Governo do Distrito Federal, não o é.~
um órgão federal no elenco dos Tribunais Federais, com
jurisdição sobre o Distrito Federal e os TeÍ-ritórioS Ff:d~~
rais, Amapâ e Rorã.lma. São juriSdicionados da Justiça
do Distrito Federal os Governadores, oS Sec~etáriÕs, os
servidores e toda a população no que diz respeito aos
problemas comuns a todos os Estados, da mesma forma
dos Territórios, Gover.ri.o e populaçãO. Há apenas~ -~o
território, uma distinção; enquanto os juiZes doS Territórios pertencem à Justiça do Distrito Federal, têm tãlnbem competência para as questões contra a União, portanto, as questões federais e as questões trabalhistas." Na~
turalmente das suas decisões decorrem recursos parii o
Tribunal de Justiça nas questões comuns, para o Tribunal Federal de Recursos, nas questões federais e para o
Tribunal Superior do Trabalho nas questões trabalhistas.
Digo isto, Srs~. pÕrqúe hã mUito vem se fala~dO<iue o
Tribunal de Justiça deveria passar a pertencer ou a compor a organização do Distrito Federal. :f\l"ão tenho preferência em continuar, eu pessoalmente, como órgão da
União ou passar a ser um órgão do Distrito Federal. Talvez, passando para o Distrito Federal, o Tribunal de Justiça teria maior realce e possivelmente uma situação me..
lhor no que tange a verbas porque, constituindo-se em
um poder, ele se iguala ao Governador do Distrito Federal, enquanto que, continuando na órbita da União, no
elenco dos Tribunais Federais, o Tribunal de Justiça ê o
último deles e, se o Poder Executivo não dâ mUita impor-
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- JitU~os~ tr_ansfÕr~ou algumas varas, tirou de ale;umas a
tâncía seq~er ao Supremo Tribunal Federal, co~o órgão
competênCia, transferindO para outras, o _que nos obriga
máximo do Judiciário do País, menos ainda d~ria, ou-dá,
a Um esforço extraordinário, e dou unl exemplo: duas
ao Tribunal de Justiça.
Varas de Família com competência em todo o Distrito
Srs. Senadores, o Tribunal de Justiça do Distrito Fe- Federal. A Lei cria duas outras Varas de Familia., em Ta~
- deral é o mais antigo do País. Criada a JustÍça, no Brasil;
guatinga, com competêncía em Taguatinga, · Gai:n."a e
_ nos .idos .do Império, ainda sob- a difeçâo do governo
Brazlândia. Na criação dessas Varas de Taguatinga, a
português, criado o Tribunal da Bahia, transferiu-se ele
Lei criou uma Vara e transformou uma Vara· Cívil em.
para o antigo Distrito Federal do Rio de Janeiro e, em
Vara de Famflia. Coffi a-transformação, a competência
1960, foi transferido para Brasília. Não.foi criadó em
para os probfemas de Familia, Orfãos e SUcessões nessas
Brasília, foi transferido, o da antiga Capital Federal é
circunscríções transferiu·se para lá. O rã, como é passivei
que foi criado. Como, entretanto, a população do Rio de
um juiz apenaS ·de Taguatinga,_ um:a vez que Taguatinga,
-Janeiro era muito maior e quase totalidade dos sCus
Ceilândia, Gama e- :Bi-aZlândia têm uma população
membros não quis vir pa-ra o novo DistdtO.F'edefal, fomaiOr que· a do Disirito Federal, como é possível um só
ram transferidos alguns mas, na sua maioria, foram nojuiz dar conta desse serviço?
meados novos. E um Tribunal relativamente pequeno,
A Lei fez maís: problema de tóxicos era julgado, deciporque _compõe--se de 15 membros ~as, na parte de pridido por todos os juízes criminais das circunscrições. A
meira-fnstânda, cresce .assustadoramente a necessidade
lei nova transferiu para o Distrito Federal est<i. comPedo au~ento de varas, porque ninguém ignora o crescitência, criandO, naturalmente novas Varas aqui, transmento espantoso da população do Distrito Federal: Coformando umas e criando outras. O resultado foi o acú~
meçafuos com ~6 Varas iniCialmente e hoje temos 37 Va·muto de serViço nUma Vara do Distrito Federal~ se~ a
- ra.s_diVididas entre ãs Cspecialídades Cíveis, CriminaiS: de
possibilid~de do, Tribunal instalar as outras duas, por
Família, de Fazenda, Juizado de Menores, Tribunal do
nãO _ter juiZ e por não ter dinheiro. O Tribunal teve a neJúri e Execuções Criminais.
cessidade de colocar junto a cada uma- d~s Varas de
~sta organização judiciária do Distrito Federal foi--Família do Distrito Federal, à Vara de Família de Tamodificada-rec.entemente. Pela Lei n'~'" 7.086, de dezembro
guatinga,J Vara qe Tóxicos do Distrito Federal, cOm
de 1982, tivemos um aumento substancial, as 37 Varas
um juiz substituto, exCI~sivamente para auxiliar o juiz tiparã juízes efetivos e 26 vagas de juízes substitutos foram
tular que não daria conta do recado.
acreSCidas de mais 28 vagas de juizes titulares e 28 vagas
Mas, a l~i fel. mais: a lei criOu dois tribunais do júri em
- pa"ta jufies substitutos. Ocorre que estamos, no nlomenTaguating?, visualizando já a criação futura, e num fututo, dentre aquelª"s 37 Varas, já instaladaS no Distrito Fero
muito breve, da circunscrição judiciária de Ceilândia,
deral, e das 26 vagas de juízes substitutos, temos 8 Varas
porque, na estatística de crime de morte julgados pelo
sem juiz, estão Vagas, e dos 26 substitutos, temos 8 vagas
tribunal do júri,~esta região de Taguatinga concorre com
ainda. Vêem os Srs., portanto, que além das 28 criadas e
75% dosjulgam.entos, e se tínhamos somente um tribunal
dos 28 cargos de juízes substitutos, temos, das jâ i~stala
do júri ãqui, no chamado Plano Piloto, razoável seria a
das, Varas que estão vagas e lugares vagos para juízes
substitutos.
criação de mais dois para desafogar e dar maior credibilidade à Justiça na celebridade dos julgamentos. Com
A criação destas Varas foi necessária, como disse, pelo
um tribunal apenas, o réu preso com instrução terminaaumento da população e conseqUentemente das questões
da,_ só é julga,do depois de um ano ou mais de um an·o.
-judiciais que são trazidas ao Judiciário, mas problemas
oenOrmes-eXistem. ·Problemas de. família, por exeffiplo, te~
Cçm isto, eu fui obrigado a fazer a instalação do tribunal
do júri de Taguatinga, de um pelo menos, não só para
moS i:úlialmente 2 Varas de Família, que não dão conta
desafogar o daqui, como também, por uma questão da
da demanda da população e n"esse passo não há distinção
respeitabilidade do Poder Judiciário. Agora, não tenho
entre:::; população pobre ou a população mais bem aquijuiz, nãÕ tenho.~éargo de escrivão do júri, não tenho os
nhoada, todos recorrem às Varas de Família para aSocargos dos escreventes, indispensáveis ao funcionamento
lução dos seus problemas, seja de separação, seja de pen_do cartório do jú_ri. Tive.!::J:ue deslocar o jUiz substitUto
sões, seja de guarda de filhos. Tivelnos um aumento
exclusivamente para esse tribunal do júri. Tive qu·e tiraisubstaricial de 2. Vaiils de f~mfl~a para 6, e a criação .de
- -uhia· Veira especializada de Orfãos e Sucessões.
um DAS do escrivão nas Varas do Distrito Federal, que
Acontece, Srs., que na cfiaçãÕ -destas 28 Varas e 28 va~
tem a remuneração do DAS 4. Ora, se eu não tenho o
cargo, se não tenho a possibilidade de criar o DAS, o que
gas ~e juízes substitUtos;ã. Lei estabeleceu que o custeio
destes serviços seiia à conta do orçamento vigente. Não
tive que fazer? Um dos DAS de assessores da Presidência
eu cedi para o servidor que vai responder pelo expediente
deu. Os cargos de escrivão e de escreventes, inci_ispensá·
do cartório, e fui buscar escreventes em outras Varas
veis à instalação das Varas, não deu o dinheiro neces~
sárío ãOs bens materiais indispensáveis à sua instalaÇão.
para servir nessa do Iúri~ Material, eu tomei de emprêstiNão podemos, portanto, fazer a instalação dessas Varas,
mo em outros cartórios e na Secretaria do Tribunal para
ainda que tivéssC1JlOS juízes, porque não temos de .onde
.Poder fazer a instalaçãg desse tribunal do júri. Esta 6 a
tirar o numerário iqdispensãvel pára esSe fim. Logo em
vida,_es!as são as_dificulçiad~ que o Tribunal encontra.
seguida à sanção dessa Lei, foi prOvidenciado o projeto
Assim, Srs. Senadores, em primeiro l!Jgar, eu peço aos
de criação d.os cargos da verba neçessária, com abertuSrs. que têm influêncía política, especialmente àqueles
ra de crédito especial. ·
··
que pertencem ao Partido do_Governp, que nps ajuáelil,
E neste ponto, é o primeiro em que peço a ajuda de" V.
apressando o Ministério da Justiça, para que remeta
logo o projeto em andamento de criação dos cargos e da
Ex•s Esse projeto encontra~se ainda no Ministério da
Justiça, em tramitação, depois de o DASP já ter falado e
abertura de verba de cr_édito especial para que eu possa,
a SEPLAN também ter se manifest~dO expressamente
pelo menos, instalar as Varas de Família e algumas ounesse procf:sso, mas, paralelamente, ínformando ao Sr.
tras que são indispensáveis à distribuição da Justiça nesMinistro da Justiça de que não havia possibilidade de
ta terra.
instalação dessas Varas por falta de cd"ndiçôes econômiA justiça é demorada, os nossosjulzes, Srs. são os mecas. O que é lamentável é que cópia do Oficio nesse sentilhores do País, eu posso afirmar isto. Queria lembrar,
do aqui está, assinado pelo Sr. José FláVio Pécora, inforquando me refiro à qualid<t~e dos nossos juizes, que o
Distrito Federal tem uma situação diferente dos outros
mando ao Secretário-Geral do Ministéfi.O da JustiÇa da
impossibilidade de conceder o dinheirÓ ~dispensável à
Estados. Nos Estados, o jovem candidato a juiz presta
instalação dessas Varas. Está aqui.
'
conco-rsopara juiz substituto, e aprovado, ê nomeado
para uma comarca das mais longfnquas, de inlcio de carEntretanto, a nossa situação é a pior possível. A Lei
reira, onde ele tem tempo para estudar, para aprender, e
que criou as novas 28 varas e os 28 cargos de juízes subsvai, pouco a pouco, adquirindo condições, at6 que, de·

e
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pois de alguns anos, encontra~se na Capital, em condições de ser um bom juiz. No Distrito Federal é diferen-

te, o juiz_ substituto, aprovado em concurso, ê nomeado e
vai para uma Vara, seja do Plano Piloto, seja das
cidades-satélites, com a mesma competência e as mesmas
obrigaç_ões de um juiz com mais de dez anos dejudicat_u-

ra. Não há diferença entre as ações propostas nas circunscrições judiciais das cidades-satélites das propostas
aqui; as dificuldades são as mesmas, e se o homem não é
intelectualmente capaz, não tem prática· forense, ele é enrolado pelo mais bisonho dos advogados.

De mane_ira que o concurso aqui é dificil, participei, examinando Direito Comercial e Direito Civil, em três
desses concursos, e posso afirmãi' aOs Srs. que o número
de candidatos aprovados é mínimo. No último, foram aprovados quatro, de duzentos e sessenta e poucos candidatos, aprovados na prova escrita foram treze, na prova
oral, quatro, aos quais dei pOsse na semana passada e já
entraram em exercício. Já tem_QS Qutro concut§o aberto,
porque as vagas são em grande número e as necessidades
enormes. Mas, não há possibilidade de se facilitar para
que sejam nomeados juízes que não tenham aquele m(nimo de capacidade indispensável à judicatura no Distrito
FederaL
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zer estes consertos. Srs., não temos dinheiro para substituir um vidro que se quebra. Um ou outro juiz mais diligente, que é melhor dona de casa, o que não é fácil, consegue com a comunidade -_ç-ºnio é o <;~o de Spbradi- nho - consertos ou reparos, que são indispensáveis.
Mas, lamentavelmente, não temos dinheiro para reparo
sequer do prédiO-dO Tribunal de Justiça. Porque, se os
orçamentos já são defasados, são cortados na época da
aproVação, e em segiildãQuarido dO-exer_c;ício fiilailCeiro,
São novamente cortados. E é uma ginástica tremenda p-oder fazer alguma coisa.
Dou Iitil exemplo ao Srs: há questão de uns 15-a 20
dia~, assinei um contrato de prestação de serviços com o
SERPRO, que faz a nosSa folha de pagamento, contrato
noyalor de dois milhões e meio, só para a feitura da folha de pagamento. Com o meu temperamento, eu não
concordo com isto -·porque considerei um dinheiro jogado fora. Imediatamente, por intermédio de meus auxi__ _ _li_a~es diretos, entrei em cantata com empresas que ven~
dem computadores, pa~a aquisição de um. E consegui,
Srs. ad-qUirir um trtiàocomputador, pelo valor de quatro
milhões de cruzeiros, para fazer, no momento, a folha de
-º.Mamento, mas terá outras utilidades, e não precisare~
mos pagar, no segundo semestre, mais os dois milhões e
meio, que já estavam empenhados com o contrato do
SERPRO. Não sei em quanto importará a nossa economia, pOrqUe nos outros anos seguintes não precisaremos
pagar também.
Pois bem, Srs, a ginástica feita para tirar do -nosso
orçamento, tostões de um título, outros tostões de Ol!tro
título, para juntar eStes quatro milhões, que não são nada, Srs, para poder comprar um equipamento, que vai
faz~r economia ao serviço público, foi uma verdadeira
dor de cabeça. Este é um exemplo da vida de miséri~, de
chapéu na rrião, que o Judiciário do DiStrito Federalje~

Agora, Srs. vejam qiiãl a situação desses pobres moços
que aqui se encontram, distribuindo justiça. Pela última
estatística, nós temos cento_ e Vinte e quãtto mil processos em andamento, divididos estes processos pelas trinta
e cinco Varas em at_ividade, nós temos uma média de três
mil e quinhentos processos_ por ano, e com uma circunstância, a vazão da liquidação_desses processos é menor
que a distribuição de processos novos.
Ou nós instalamos, pelo menos, a metade das vinte e
oito Varas criadas, ou nós vamos cair num caos, pOrque
esses moços não têm condições de promover a instrução
v a,
e um conseqüente julgamento de três mil e quinhentos
Neste mesmo andar, Srs. ajustiça está atrasada dezeprocessos por ano. Poderão dizer os Srs. que desses três
nas de anos, no seu processamento, no seu desenvolvi~
mil e quinhentos, muitos são repetidos, são a mesma coimenta materiaL Tínhamos que tomar uma atitude para
sa, outros são de uma facilida_d~_espantosa, mas em com- instalar um processamento de dados do judiciário. Isso
pensação,- temos também processos importantes, temos
já
vem- sendo feito, pelo que sei, em alguns Estados do
questões alentadas, sCja no volume do trabalho, sejã na
Sul, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
importância jurídica do problema, ou seja pelo valor
São Paulo, Minas e iniciando no Rio de Janei_rg--'----Não é
econômico em disputa. Não temos condições de contipor iffiitação que estamos a fazer uma coisa destas. Mas
nuar nesta situaçãO.
_____ _
a_ situação dramática em que nOS ~nC!)l1_tramos, hoS leva
Os Srs. vejam que-se nós temoS cento e vihte e quatro
a
procurar facilitar a vida _dos advogados e da própria
mil processos em andamento, muitos deles decorrem da
administração do Tribunal no fornecimento de elemen~
falta de juízes e, por isso, um a-ndamento mais demorado
tos aos JUizeS de direito. Especialmente nos processos
desses processos. Tivemos, no ano passado, uma districriminais, através do processamento de dados, poder
buição de 33~000 processos e estas Varas. Pois bem, no
anunciar aos juízes, que exisfem proCessoS parados em
dia de hoje, neste ano de 198_3, nósjâ estamos beirando
caitório, com réus presos, eqUe, se não forem agilizados,
os 25.000, em somente seis mCses:-rsto mostra o aumento
o réu será solto por decurso de prazo, oU que se avizinha
do movimento, quando o pióprio Poder Executivo ina- prescrição de um crime, e o juiz evidentemente não tem
centiva o povo a procurar o judiciário, criin o aceno da
conhecimento
desses fatos, mas se o processo está para~
justiça de pequenas causas. Isso não está instalado ainda,
do, e avizanhando-se o prazo de prescrição, aquele delito
e eu pretendo, num esforço dos juízes do Distrito Fedeficiirá irllpuni. Exãminei, fiquei entusiasmado quando
ral, juntamente c_om a Ordem do_s A_dv_ogados, instalar
assutni -a Presidência achando - foi uma ilusão que poeste serviço aqui, dentro de uns_l O a 15 dias, onde o j uíz
-deria
adquirir- o equipamento necessário ao processaou os advogad<;~s não vão gaiihRr um-centavo a mais por
mentO de dados aqui no Distrito Federal. Quando vi os
isto, vão prestar uma colaboração, vão trabalhar fora do
Preços e as dificuldades financeiras do País, me convenci
expediente normal, resolvendo estes problemas. Mas sode que não havia condições de arranjar O dinheiro para
mente com um aceno da possibilidade da criação da jusisso. Passei, então, a examinar a possibilidade de ganhar
tiça de pequenas causas, o número de pessoas a procurar
um equipamento de um órgão fedetal. São inúmeros os
o judiciário para reSolVer os seus pequenos problemas, já
órgãos, especialmênte estatais e bancos, que querem,
aumentou incomensuravelmente.
cada dia, um equipamento novo, que possa prestar o serA par desse problema, quero dizer aos Srs. que estou
-- viço_cqm mais rapidez, e adquirindo estes equipamentos
fazendo uma tentativa junto ao Sr. Ministro do Planeja~Õ-,;os: fazem doação dos desativados a Universidade e a
mento, no sentido de obter para o Tribunal, toda receita
outros Órgãos, também do Estado. Examinando estas
oriunda das custas e emolumentos judiCíRíS.- Isto atinge
possibilidades, cheguei a encontrar um computadOr que
uma importância que varia entre 100 e 120 milhões de
me serviria. E, no final, acabou indo para a U niversidadécruzeiros por ano. ~ uma gota d'água no orçamento da
de Brasília, saindo do Ministério da Agricultura. Ocorre
União, mas isto me serviria, p-elo menos, para consertar
que cheguei à conclusão, q_ue não tinha condições de
os fóruns das cidades-satélites, que já têm-Cercide 8 anos
operar um equipirilento· desta natureza, porque não tide uso com defeitos de fabricação, com estragos naturais
nha Know-how no Tribunal. E o preço de um trabalhadecorrentes do tempo, e que não temos dinheiro para fa-
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dor de processamento de dados é muito alto. Se, no meu
quadro de funcionários tenho as vagas para processamento de dadQS, os vencimentos são irrisórios, e não teria condições, ainda que fazendo concurso, de ter sequer
cãndidatos para estas vagas. Mas, decidi fazer por prestação de serviço, que, publicado o edital, foi vencedor a
IBM. Esse serviço Ii.carã, mais ou menos, por VÇlita de 3
milhões de cruzeiros por mês. E para se pagar esta prestação· de serviço, tive qUe cortar Um porção de outras
despesas, inclusive, consegui com o atual Sec.retãrio de
Segurança, que tem sido magnífico, o fornecimento de
guardas, para poder diSpensar~ os que tínhamos, empregados de empresas privadas. Estão iniciãndo os serviços,
e quero ver se consigo inaugurá-los no.dia 27 deste mês.
Os Srs. advogados terão, no térreo do Tribunal, a informação do terminal, que lhe dirã a posição do seu processo, evitando _subir os andares, percorrer os cartórios,
acotovelar-se nos balcões, para informações sobre o andamento do processo.
Srs; se na parte Judicial, os problemas são estes, graves, em todos os sentidos, quero pedir licença para ler o
que disse no meu relatório ao _Tribunal em ntarço deste
ano, a respeito do Juizado de Menores.
O SR. PASSOS PÕRTO- (Assentimento da Presidência)- Sr. Presidente, pela ordem. Sr. Presidente, é
com constrangimento que queria pedir licença para me
afastar do Plenário, porque sou obrigado a ir ao Aeroporto, já ·qtiC:' vaí chegar um enfermo do meu Estado, e
sou obrigado a levá-lo para um hospital de Brasília. Não
gostaria de trazer isto a público, pois pensava que a reunião começando às 10 horas, tivesse tempo de sair, sem
esta interrupção aO Presidente do Tribunal de Justiça do
Distrito Fed~ral. Mas queira pedir licença ao Sr.
DesenbargadOr-Presidente, ao Sr. Pre~idente e a todos
aqui pies"entes, e deixar então, só uma palavrinha, primeiro de agradecimento, pela presença do eminente Desembargador e Presidente em nossa Casa. É um fato inédito em uma reUnião de Comissão Técnica do Senado
uma presença dO Judiciário. isto para nós é da maior importância, porque somos dois poderes desarmados, que
precisam se somar, para que tenham mais força.
Estou -réalmente impressionado cOm a_ dramatlcidade
da Justiça em Brasília. Tinha notícias, através do público:
e da própria OAB, que, em encontro com a nossa Comissão chegou a reclamar da situação de desgraça que esta~
va passando o Poder Judiclãrio. E chegamos ãté pessoalmente a conversar com V. Ex• a re_speito deste problema,
sobretudo da instalação dessas novas Varas. Desejaria
dizer-lhe estas duas coisas; primeiro, que estou pronto
para colaborar com o Presidente_ e_com ~Comissão para
irmos ao Sr. Ministro da Justiça, mas também ao Ministhio do Planejamento, porque, sem os recursos, sem a
autoi-ização, o Ministro não poderá fazer. Segundo,
qUanto a esta parte referente à computação, que V. Ex•
teve tantos problemas, o Senado, felizmente, tem o ser-viça PRODASEN, que é o melhor serviço de processamento de dados do País. Temos, inclusive, convênios
com vários órgãos, Tribunais, e até com Estados, E, talvez, quem sabe, se não pudesse diminuir o cUsto, se V.
Ex• pudesse entrar em entendimento com o Senado para
faze'r este trabalho. Haveria também ...
Defeito na gravação
Então, Sr. Presidente, peço mil desculpas a V. Ex•,
porque o enfermo, que chegará agora, não tem condições de se deslocar do Aeroporto. Meus agradecimentos também, como membro da Comissão. Quero dizer
que estou à dispos-ição do Sr. Presidente de nossa Comissão, para o que for necessário para melhorar o Poder Judiciário, porque sou, inclusive, descendente de juizes, enqu'anto V. Ex• é descendente de políticos, eu o sou de juizes. De modo que sei da importância do Poder-Judiciário
no regime de0,1ocrãtico. Considero o Poder Judiciârio o
poder fundamentafno procCsso democrático, c por isso
estou à disposição de V. Ex•

Agosto de 1983

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Nós compreendemos as razões alegadas por V. Ex•
O SR. PASSOS PORTO....:. Muito obrlirailo:
O SR. HELLÁDIO MONTEIRO - Mas Srs., deixei
num capítulo à parte o que teria que dizer sobre o Juizado de Menores. Peço licença para ler, não é muito grande, uma página e-meia apenas, e ã: lerei com ripideZ~ para
que os Srs. vejam o que encontrei rio Juizado de Menores
em março deste ano, quando fiz este relatório ao Tribunal de Justiça: Quero es-clarecer- que o JU.izado de Menores é, de um certo modo, tem alguma independência,
pela própria natU-reZa do serViço que presta. SChá dependência administrativa, a verba do" Juizado é própria, e
além dela, tem convênios com outros organismos, como
a FUNABEM, o Serviço Social do Distrito Federal e outros, para a realização dos trabablhos inerentes ao Juizado. Mas, a situação é de tarorcrem., como a Cncon1ref, daí
o meu pedido de licença para ler o que disse ao Tribunal
em março.
..Ã vista dos informes prestados pelo Juizado de Menores do Distrito Federal, foi realizado um estudo social
de caSOS objetivanCio a feãfizaçào de 128 adoçÕeS plel)aS
e 123 simples, totalizando, portanto, 251 ado_ções.
Registrou-se o total d-e 21 estudos para obtenções de termos de guarda e responsabilidade. Pela Delegacia de
Menores foram encaminhados ao Juizado 1.637 menores. Ainda pela mesma Delegacia foram registradas 729
infrações de tipos diversos, sendo que as que mais se
sobressaíram foram furto, representando um total de 259
infrações, eqUivarentesa35%, e direção perigosa-, coni
um total de 175 inffações, equivalentes a 24%. Foram ex~
pedidas 45.854 autOrizações de viagens interestaduais,
sendo que o maior volume se deu na Rodoviãria, na
quantidade de 20.770, e a segunda maior incidência
registrou-se na Rodo-FerroViãria, no quántitatiVo de
16.823. No CãrtOifõCIOJiilzidos de Menores foram tOmbados 3.184 processos, sendo 1.025 referentes a processo
especial de menor, representando 32%. Foram arquivados 4.403 processos, sendo que a média mensal dos processos em andamento, durante o ano passado, foi de
7.245. Em tão volumosa quantidade de processos foi registrada a não menos volumosa quantidade de 6.710- decisões._
Quanto à clientela atendidã. pelo ServiçO de Psiccifõ8:ia
do Juizado de Menores, trata-se, basicamente, de menores portadores de desvios primárioS de conduta por grave inadaptação familiar especial. Esses menores permanecem integrados Com os pais Ou-resPonsáveis, sob condições de atendimento sistemático pelo Serviço de Psicologia.
A clientela, na sua maioria, provém de migrações nordestinas residentes nas periferias d8s cidildes--Satelftes,
com parcos recursos de sobrevivência. ---As limitações psico-sócfo--econômicas Cjué Caracterizam estes núcleos familiares refletem, indubitavelmente,
na ~Y9Jyç_ão_ dos filhos, acarretando _distúrbios, principalmente na sociabilidade e aprendizagem. Inúmeras são
as dificuldades de inserção desses menores na redi-OliC1al
de ensino.
A grande maioria da clientela situa-se nas sêries co~
respondentes ao primeiro grau de ensino. Tal percentagem retrata a seguinte distribuição por série: maior acúmulo entre a quarta e a quinta séries; decréScimo acentuado na sexta e oitava séries e ãuffiento significativo na
primeira ~~rie.
Através de análise comparativa, verifica-se que 57%
dos menores encontram-se sem vida escolar devido aos
aspectos anteriormente mencionados.
O Serviço de Psicologia, atualmente, atende a menores
situados entre a faixa etâria de sete a vfrite-anos, serldo
que os limites predominantes englobam as idades-- de
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doze a dezessete anos, destacando-se a maioria na idade
de dezesseís.
Quanto à localização dos núcleos familiares ~os me-nores, percebe-se uma acentuada procedência da Ceilãodia, seguida do Plano Piloto e os demais distribuídos nas
outras cidades satélites".
Estes dados, Senhores, mostram que o Juizado de Menores de Brasília que, posso afirmar, tem à frente um-dOs
melhores Juízes desta Capital. Moço, ainda, veio de um
Estado vizinho, onde fazia politica e tinha condições
econômicas de sobreviver sem emprego público, mas,
por vocação, prestou concurso e foi nomeado Juiz desta
Capital, e, hoje, é um Juiz de Menores respeitado em
todo Pais, porque, tem-se distingUido nos congressOs a
que tem comparecido, pela sua capacidade e pelo seu dinamismo. Este moço encontra as maiores dificuldades,
também por falta de gente e de dinheiro. Disse-me ele,- hã
pouco tempo, que menores que eram apreendidos pelo
Juizado, e por terem família em outros Estados, não podiam ser presos ou sofrerem processo de readaptação
aqui,- tinham que ser recambiados. Eram remetidos aos
seus Estados de origem. E quando isto ocorre, imagfnem
os Senhores, que o menor, para ser levado ao seu Estado
de origem, e entregue à família, têm que ser acompanhado por alguêm. ~uma despesa enorme. Pois bem, decorridos vinte, trinta dias, esses menores estavam de volta a
Brasília. Diante da repetição deste fato, o Juiz de Menores procurou-me para pedir licença e mandar alguêm a
esses Estados, para discutir- o problema com os Juízes de
Menores do local. Eu autorizei e foi designado o Juiz
Substituto para esse serviço.
Pasmem, Senhores! Os Juizes de Menores desses Estados afirmaram, categoricamente, que fariam a deVolução
de todos quantos fossem recambiados para suas famílias,
porque, aqui, eles teriam o que comer e nos Estados de
origem, não. Quer dizer, então, temos, o problema agra~
vado. Não é só o menor nasci-do ou criado "aqUi-ou que,
com a famflia, se transfere para cá, temos o_problema de
menores, em grande número, que vêm de outros Estados
mais carentes, que, pelo menos, aqui, podem comer. Temos menores, nesta Capital, que procuram ser presos
por volta das cinco ou seis horas da tarde para terem a
possibilidade de um jantar. _O Juizado nãQ tem espaço
nem recurso ou condição de albergar toda esta massa.
Mas faz o que pode. Faz verdadeiros milagres na recupe-ração dessa massa ou dessa clientela que serão futuro de
nossa terra.
Deixei por último, Senhores, um assunto muito importante. Diante das dificuldã.des,- graride parte da população não tem condição de pagar um advogado e necessita desse profissional para a solução de seus problemas.
Para tanto existe o sCrviço de Assistência Judiciária,
com esse nome em diversos Estados. Aqui, no Distrito
Federal, desse Serviço é enc~rregado o Ministério PúbliM
co, através da Defensaria PCibiica. Os Defensores Públicos eram o início na caireira do Ministério _Público no
DiSt-iito -Federal-. -Hüüve alteração na Lei ào MiniStério
Público e esta carreira desapareceu. Hoje o Ministério
Público não comçça mais pela carreira dos D_efensores
Públicos, que deixoU d~ existii-. Ã medida em que os :peíerisOres Públicos, atualmente' existentes, forem sendo
promovidos, e crescendo dentro Q_a carreira do Ministério Público, a população carente não terã mais advogados para a defesa dos $eus problemas. E não se pensou,
até agora, na criação de um órgão para este fim, um órgão de assistência judiciãria. Não sei se o Governo do
Distrito Federal não tem interesse; nãO sei se a Procuradoria Geral do Distrito Fe?eral também não iem interesse, talvez porque tenha poucos Procuradores e não possa
assumir mais este encargo. Mas, da mesma forma que,
no final da palestra do Sr. Governador, ne.sta Comissão
Pedi a Palavra para falar neste assunto, repito: hoje é in~
-dispensável a criação desse Serviço de Assitênciã-Judi-

ciária poi"que, dentro de muito pouco tempo, não teremos quem faça, apesar do Ministério Público ainda se
dispor a prestar tal serviço até que se resolva o assunto.
);:, portanto, inadiãvel a criação desse Serviço de Assitên·
cia Judiciária, no Distrito Federal. Tal poderá ser como
órgão do _Governo do Distrito Federal ou de outra for~

ma.
A Ordem dos Advogados, por exemplo, imagina uma
Fundação para esta finalidade. Não sei, realmente, como
poderá ser. Mas me recordo que, no meu Estado, em São
Paulo, o Serviço de Assistência J udiciár1a pertence à
Procuradoria do Estado. Posso informar que foi ele insM
talado pelo atual Governador, quando Procurador do
Estado. Isto jâ vai em mais de 30 ilnos: Mas esse Serviço
funciona; dada a possibilidade de movimentação de Procuradores. Faltando Procuradores do Serviço de Assis·
tência Judiciãria, -hâ a possibilidade da transferência de
Procuradores de outros órgãos da Procuradoria para lâ e
vice-versa.
De maneira que peço a atenção dos Senhores para este
fato: é indispensáVel a criação urgente do Serviço de AsSistência Judiciária no Distrito Federal, para atender ao
pobre, cujo número cada dia, cresce mais e que não tem
condição para pagar advogado.
Senhores, estou chegando ao final desta minha palestra que poderia ser chamada até de prestação de contas.
Como disse o Senador Passos Pôrto, é a primeira vez
que Um Presidente de Tribunal de Justiça comparece a
este órgão. Mas tambêm, nestes meus 23 anoS- de
Brasília, posso afirritar que é a primeira ·vez qUe!. vejo -uma
ComissãO-do Distrito Federal interessada na solução das
probiemas do Distrito F~çleral. Este relacionamento entre a Comissão do Distrito Federal, o Governo do Dis·
trito Federal, o Tribunal de Justiça e outros órgãos é indispensável, porque não tendo o Distrito Federal o seu
Legislativo, ou não tendo representantes no Congiesso
Nacional, ninguém melhor do que os Senhores interessados que estão na solução de todos os problemas, para
senfif as neCessidades como já têm sentido, taiúo ãSsim,
qUe só -posSo louvar a iniCiatíva do Presidente -dOS. -Senhores membros da Comissão, no sentido d_o alargamento da competência desta Comissão, para que, efefivamente, ela possa prestar aqueles serviços legislati~'!s de
que o Distrito Federal, sede do Governo d() nosso ~aís,
possa tei uma representação, ou a im-portâricia que reãlmente ê necessária.
~Entre -esias ne-cessidades eu situo mais uma, do Poder
J udiciârio, que dever_ia ter uma certa competência
técnico-administrativa, e já não falo em competência fi·nã.nceira ~u em autonomia financeira, não chego a tanto,
- Deln devO estar muito preocupadp com isso, porque já
estou no fim da n:tinhB. Carreira e dentro em pouco devo
deiXã.r. MaS,- o Poder iudiciário necessita de uma autonomia técnico-fiiiãiiCeira. os·senl:iores, cOmo membros
_de um Poder da República, podem, através das Mesas
Difetoras das- duas Casas do Congresso, criar cargos especialJ:!lente os cargos de assessoramento, e poder distribuir os trabalhOs, Os sei-viços necessáriOs ·ao seu bom desempenho.
O_ Tribunal de Justiça hoje, se o Presidente ganhou a
competênciá Para nomear funcionários, demitir, exonerar, aposentar, promover, o que até a pouco tempo era
feito pelo Presidellte da República, continua preso. ad~
miilistrativamente, às determinações do Executivo para
os Ministé~ios, para os demais órgã'?s do Executivo; o
Trib.lf_g_a~ d~ Justiça não tem liberdade ~enhuma administrativa, não é um Poder, é um arremedo de Poder, por~
que quando eu falo Tribunal de Justiça\eu digo todo o
Poder JudiciáriO, índUSíve O Supfemo;- óBo tenho condições de criar um DAS para dar ou para ter um assessor
jurídico do Dífetor-G"eral, tenho que solicitar autorização ou do Executivo, ao Presidente. da República
-cOii10 fizeram, o TribUiial-de Contas e uin- outro Tribunal de que não me recordo agora, ou neste Projeto, que
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estâ em tramitaçãõ~- -pede-se autorização legislativa para
criação de determinados cargos indispensáveis à agilização da administração do ..TriblJ.nal.

Srs. estes eram os elementos que eu me Via na obrigação de transmitir à ComisSã_o __ d_o .Distrito Feperal,
para que assim tenha um conhecimento um pouco melhor do que é o Poder Judiciãrío- do Distrito Feperal e

dos Terdtó_rios, e das necessidades e das agruras por que
nós passamos. Muito_ obrigado aos Srs~ (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costá)- A palavra
contínua livre. (Pausa.)
Sr. Presidente do Tribunal de Justiça, como jã disse
antes, a Comissão_ se se:n_t_e _muitQ honrnd;i com a presença de V. Ex• Como bem disse, é a primeira vez Que-ao
Legislativo comparece um membro da Justiça, claro que
a nosso convite, mas para pi-estar escla-recimentos semelhantes a este que V. Ex• acaba de prestar.
V. Ex• narrou falos, um quadro desolador, e se V. Ex!
me permit~ eu acrescentarei tais que um Caos, na Justiça
do Distrito Federal. Trouxemos da visita que fizemos ao
Poder Judiciário do Distrito Feperal a melhor das impressões, impressão que se reforÇa -ainda mais pelo elevado espírito público, além do ·carinho, do respeito e do
afeto que a nós fOi tributado nãquela Casa do Judiciário,
um elevado espírito público, a compreensão dos que ali
vivem i •. .:endo justiça. Lamentavelmente vivemos assim,
a resposta que V. Ex• recebeu do "Secretário aer31 do Ministério da Justiça, quando ele diz: ·~Deve sujeitar-se a
normas rígidas e às mais austeras possíveis, de modo a
que sua repercussão na economia seja cotripaUver com Os
objetivos -econômicOs e sociais deSeja_dos", para depois
negar. Então, se comprova para o burocrata que justiÇa
não é fim social; fim social é merenda ~Colar para ser
distribuída para quem não precisa, ê prestar favores a
quem não necessita, e, direi aquf, com- a -mesma sinceridade, com a mesma coragem com que V. Ex• se portou:
bastaria 1% da mordQmia que se exerce na cidade de
Brasília, pelo Poder Executivo para cobrir tudo issO, e
. termos uma Justiça organizada, capaz, prestando os
mais relevantes serviços à sociedade. Há de chegar o dia
em que justiça-será fim social, e dos 250 bilhões de c;_ruzeiros, que todos nós pagamos, dirigidos ao FI~SO
CIAL. no Brasil, tenha a Justiça, Uma Cota, para que não
possa se tornar esmoler, para poder fazer ou para poder
não prejudicar os in-ocentes e punir os culpados que intranqüilizam, hoje, a sociedade brasileira.
Parabenizo V, Ex• e todos os membros dos tribunais,
juízes, aos que prestam esse trabalho de sacrifício, de
imenso sacrifício. Se aconteCe hoje ís_so iio_Distrito F.efieral, também acontece nos Estados brasileiros. No meu_
Estado, por exemplo, para um Corregedor da Justiça fazer uma correição, é neceSsário qUe 6 interessado entre
com o custeio, tranSporte e auxiliares pãra que pOssa ser
feita a justiça.
De modo que, Sr. Presidente, o que V. Ex' poderá esperar de nós, da Comissão do Distiíto Federal e de seus
membros, é a solidariedade, é a ação que deveremos to~
mar para poder - j~ -riãó digó satisTaze~ aquilo que necessita o DistiíiO- Felieral, mas, pelo menos, evitar que
sobrecarregue sobre um julgador, uma média de 10 processos por dia. Impossível a qualquer homem capaz, a
qualquer homem inteligente, a qualquer homem de trabalho realizar tal serviço a contento. Vamos lutar peloque V. Ex• pleiteia. se vamos co_n_iié&uir, nada podemos
dizer. Tal como o Poder Judici_ârio é desarmíJdo, o Poder
Legialtivo tam_bêm o é . .Tal CO_!llQ_ ~Poder Judiciário. que
tem que pedir dinheiro aos burocratas para se manter,
também o Legislativo preCisa. Mas há de chegar o diaeu não tenho dúvidas, somos uma grande nação, uma
grande população, um povo inteligente, um povo capaz,
e não poderá mais suportar, pof muito tempo, que- a repressão tenha mais condições do que a Justiça. Mesmo
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porque, para que os que são inteligentes, para os que são
capazes, sabem que a repressão não cura, quem cura é a
Justiça através de julgamentos, condenados os criniinosos e absolvendo os inocentes.
Muito obrigado a V. Ex• e muito breve daremos a V.
Ex• o resultado dos nossos.trabalhos. (Muito bem! Palmas.)
EstãO encerrados os nossos trabalhos.
(Levanta--se a Sessao às 1 I horas e 50 minUtoS.)
COMISSÃO DE FINANÇAS
8• Reunião, realizada em 16 de junho de 1983
Às dez horas do dia dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta e três, na Sala de reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Itamar Fn;mco. Presidente,
Jutahy Magalhães, Carlos Lyra, Severo Gomes, Virgflio
Tãvora, Pedro Simon. Guilherme Palmeira, Gabriel
Hermes, Lourival Baptista, Benedito Canellas e Roberto
Cainpos,- reúne-se a ComisSão de Finanças.
- --Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Jorge Bornhausen, Amaral Peixoto,
Albano Franco, João Castelo, José Uns, José Fragelli,
Fábio Lucena e Roberto Saturnino.
Ao conStatar a existência de número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trab!U_hos e dispensa a
leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como
aptõvada.
- Ã seguir, são apreciadas as seguintes proposições:
~ PROJETO DE LEI DO SENADO N' 96(83- Rea-justa os atua-is valores d.e vencimentos e proventos dos
servidores ativos e inativos do Senado Federal, e dá outra·s prOvidências.
RJ;.LATOR: Senador Virgílio Távora
PARECER: Favorável
CONCLUSÃO: Aprovação do parecer
PROJETO DE.LEI DO SENADO N' 207/81- De_termina critério para o reajustamento de preço de venda
ao consumidor do GLP- Gás Liquefeito de Petróleo, e
dá outras providências.
RELATOR: Senador SeVero" GomeS PARECER: Fayorável
CONCLUSÃO: O Senador Roberto Campos apresenta voto, em separado, concluindo por apresentar um
- Substitutivo. A Comissão aprova o Substituto do Relator- do vencido, Senador Roberto Campos, com voto,
vencido, em separado, favorãvel ao projeto, do Senador
Severo Gomes· e Voto contra, quantO-ao Substitutivo, do
Senador Hélio Gueiros.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 52/81 - Dispõe sobre o valor anual do Serviço Especial de Bolsas de
Estudos PEBE.

RELATOR:_ Sf:riãdci_i_"loão casteló
PAR.EéER: Fa;Orãve-1

-

CONCLUSÃO: O Senador Jutahy Magalhães apresenta -vÕto, eln separado; contrário ao· projetó. A ComisSão aprova o parecer favorãvel do Senador João CaStelo,
com voto contráriO do Senador Gabriel Hermes e_voto,
vencido, em separado, do Senador Jutahy Magalhães.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 105(82- Disciplina o exercício da profiSsãO- de enfermeiro de nível superior.
RELATOR: Senador Pedro Simon
PARECER: Favorãvel ao Substitutivo da CLS com as
subemendas da CCJ.
CONCLUSÃO: AprOvação do parecer.
Terminada a apreciação das proposições, o Sr: Presidente determina que as_notaS taquigráficaS, tão logo traduzidas, sejam publicadas em anexo a esta ata.
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Nada_ maiS hav~ndo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presen1e ata, que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente.

ANEXO À ATA DA 8' REUNIÃO DE fiNANÇAS, REAliZADA EM 16 DE JUNHO DE
/983.
PRESIDENTE: SENADOR ITAMAR FRANCO
VICE-PRESIDENTE: SENADOR JOSE UNS
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQVIGRÃFICO DA REUNIÀO

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Havendo
núrQerci ·re.siment_al •. decl3.ro aberta a reunlào.
COncedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora,
para proferir o parecer.
O S&. VIRGILIO TÁVORA -(Procede à leitura do
parecer.)
- O sR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Em discussão o parecer do Senador_ Virgílio Távora.
Com a palavra o Sr. Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON - Votarei favorável, mas
a_penas quero salientar o aspecto de que com a inflação
que temos, na verdade, os funcionários recebem 40% a
partir de I~> de janeiro, e 30% a partir de 111 de junho, o
que ocasiona um aumento de cerca de 80%. Diante da inflação que .aí está e, se considerarmos que os fundo·
nârios do Senado e da Câmara são aqueles que ainda ga·
nham relativamente bem, é fácil de compreender porque
há essa onda de greve do funcionalismo público federal.
Se trabalhadores já estão com salários defasad~s. o_ funcionalismo público federal está em situação tremendamente pior do que a deles. O que não consigo çompreender, o que não consigo entender, Sr. Presidente, é que,
considerando .os índices de inflação, considerando o aumento da receita, co~parando a receita deste ano com a
receita do ano passado, os aumentos foram tremenda~
mente superiores a esses percentuais. Não consigo compreender, porqpe tenlta que se ficar limitado a esses 40%
e 30%.
Sou favorãvel, não tenho outra saída, mas não posso
deixar de formular pelo menos o meu _lamento por essa
constatação. Os_ trabalhadores, os funcionários públicos,
hoje, estão praticamente em greve, atingindo até pela
primeira Vez na História ó próprio Banco do Brasil, pois
os funciopários- des_te ban.cp estão entrando em greve, a
partir de ontem.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Continua
em discussão o parecer. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que concordam com o parecer do
_S_r. Senador VirgíLio Tá~ora queiram" permanecer como
estão.
Aprovado.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 207/81
- Determina o término para o reajustamento do
preÇo de venda ao consumidor do gás liquefeito de petróleo, e dá outr-as providências.
Autor: Senador Roberto Saturnino.
O Senador Roberto Campos pediu vista, apresenta
voto em separado, mas conclui por apresentar um substi·
tutivo que, evidentemente, tem preferência sobre o projeto.
Portarito, com a palavra o Sr. senador Roberto Cam·
pos.
O SR. ROBERTO CAMPOS-_Sr. Presidente,_a politica de preços subsidiad9s para o gás liquefeito adotada
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pelo Governo tem vísado a beneficiar o orçamento doméstico, baSicamente de.80 mi1115cs de brasileiros, ·que
dependem desse combustível para uso na cocção de alimentos.
O preço básico de gás liquefeita no Brasil, nã.s últimas

décadas, criou condições inteíramerite an-ormais na demanda desse combustível, em detrimento de outra fontes
alternativas nacionais como a lenha e o carvão.
No período de 1973 a 1981, por exemplo, o aumento
da demanda acumulada foi cerca de 80%. Além disso, os
preços básicos do -gás liquefeito, praticados no rriefCad·a
interno, impossibilitam a expansão do uso 'do iás encanado na maioria- das Cidades, cuja matéria-prima é o carvão mineral, abundante no Território Nacion<il
Vale lembrar que o gás liquefeito importado cl,Ísto
160% mãis c-arO que O" sin1il<if~Produzido pelaS refi-fiarias
nacionais, devido unicamente aos subsídios dados ao
consu~o interno.
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Deve o projeto do Sena9or Roberto Saturnino recej:)er
aprovação apenas no art. 3~' em se_u parágrafo único, que
diz respeito a fraudes nos botijões, pois seria impraticável vincular os salários aos preços do gás _Iiq!Jefeito do
petróleo, devido à legislação salarial e trabalhista em vigor.
Quanto à multa estabelecida no parágrafo único, muito embora de acordo com a punibilidade das empresas
infratoras, achamos conveniente o estabelecimento da
mesma em ORTN, de vez que não é _recomendável
espeCificá-la em qpantias fixas.
Assim sendo, concluímos por apresentar o seguinte
substitutivo ao Projeto® Lei do Senado n~' 207, de 1981.
Determina a colocaçào __de lacre nos botijões de gás liquefeito de petróleo, e dá outras providências.
O Corfgresso Nacional decreta:
Art. 1~> As empresas distribuidoras de-gás liqUefeito de petróleo devem colocar lacre invfolável nos
botijões destinados ao consumo, de acordo com o
modelo aprovado pelo Conselho Nacional de Petróleo.
Parágrafo único. No- caso de inobservância do
disposto neste artigo, à empresa infratora serâ aplicada multa de valor correspondente a IDO ORTNs.

A forte subvenção do giis liquefeftO,· além de es'il'mular
o seu consumo. sem qualquer lógica com os cõefidentes
técnicos do parque de refino nacional âa PETROBRÃS,
força uma importação crescente desse combustível, agravando o problema cambial.
Por outro lado, apesar de proibida a utilização dO &áSliquefeito em veiculas automotores e no aquecimento de
Revogam-se as disposições em contrário.
saunas e águas para piscinas, Portaria n~' l de 1978, do
CNP, o uso abusivo desse combustível, devido ao seu
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Em discus·
preço baixo e à impossibilidade de uma fiscalização efisão o substitutivo apresentado pelo Senador Roberto
caz, generalizou-se por todo o País.
Campos. (Pausa.)
O uso do gás liquefeito em automóveis tem provõ.cãdo
Com a palavra o Senador Pedro Simon.
acidentes graves em quase todos os Estados, e o seu uso
autorizado nos táxis implicaria riúiil-maior dispêndio de
O S:R. ~E'\lERO GOMES- Sr. Presidente, eu pediria
diVisas, pois parte da demanda atual já está sendo atena palavra,.
dida por importações.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador SeDesta forma, o gás liquefeito de petróleo já está pes-avero Gomes, o Senador Pedro Simon já havia pedido a
damente subsidiado pelo Governo, e o mecanismo para
palavra
anteriormente. Em seguida, darei-a a V. Ex'
obtenção desses subsídios obriga o-Governo a-re-correr,
principalmente, a emissões de moedas, com graves reperO SR. SEVERO GOMES - Pediria qUe V. Ex', se
cussões no processo inflacionário que assola o País.
possível, me concedesse a palavra, primeiro.
A razão fundamental que inspirou o ílustfe Senador
Saturnino Braga a intervir no preço do gás Hciuefeito deO SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex~ estâ
correu da preocupação, ·com efeitos sobre o custo de vicom a palavra, Senador Severo Go~es.
da, do aumento desse combustível, fabricado em grande
parte, com maté:rlas-primas importadas.
O SR. SEVERO -GOMES~ Gostaria, Sr. Presid'ente,
O equívoco nesta orieritação é fruto de uma noção falde apresentar algumas (;:O!lsiderações aos argumentos
sa, emocional, do papel desse combustível no custo de viaqui apresentados pelo ~~nadÇir_ Roberto Campos_.
da. O sistema de preços artificiaís reduzidos do gás lfqueNa sua: exposição,~· Ex' procura mostrar que a confeito, aplicado também em outros pafses, nunca signifitenção do preço do gás ~iquefeito no nível do INPC, quer
cou estabilização do custo de vida e muito pelo condizer, que não venha a superar o nível de elevação dos
trário, agravou o processo iilflacíOnâriO. Em -uma con-- siifáríoS, i!siaríi deseStirrllliando o -consumo da fenha·e do
juntura inflacionária é indiSPensáverà reVisão perf6dica
carvão, dando, como exemplo a infOfmação de que o audos preços dos combustíveis, cujos valores sofrem~- Como
os demais insumos, o- efeito da desValorização monemento de seu consumo foi de cerca de 80%.
tária.
Em primeiro lugar, gostaria de lembrar que se pensarO relacionamento do lndice Nacional de Preços com
mos hoje, nesses grandes congloinerados hu~anos do
os preços do gás Iiquefeitõ de petróleo seria de' pfecãiia
Brasil, consumindo lenha ou carvão, ou se abastecenQg_
aplicação prática, pois os dissídos' das ciiveiSas classes
de ienha ou de carvão, realmente e~iariam demandando
uma estrutura que não faz muit~ s~iltido cõm esse quanão oco-rrem simultaneamente nem d.e_forn:ia ·homÕgêdro urbano em que estaffios vivendO.
nea. Para exemplíficar, o -dissfdio dos metalúrgicos de
Em segundo lugar, no pfóprio -discurso do Senador
São Paulo ocorre em maio nã Capital e enl novembro no
:Roberto Campos, S. Ex~ mostrou, q.ue o consumo de peinterior e seria impossível fixar dois PreçOS de gás liquetróleÕ havia -SUbido nlais do que 100% nesse período,
feito no intervalo entre os dois eventos. Deve-se notar,
- quer~dizer, o gás liquefeito teria subido So% õu, na Pior
ainda, que um subsídio adiciorlal do gás liquefeitO- irá
das hipõteses, em termos semelhantes, ao de consy.mo
causar uma sensível erosão dos recursos provenientes do
_do$_cõnlbustíveis._Mas, de acordo com os tCipas apresenimposto único, prejudicando, portanto, oS Estã:dos.
No que diz respeito ao lacre nos-botijões, estou perfei- ---iados Por S. EX~. o'"cOn.Súmo de gás liq·uefeito teve uma
elevação menor do que o consumo do cÕnjunto da área
tamente de acordo com o ilustre Senador Roberto Satur·
-.
petrolífera.
- -.
nino Braga, pois esse dispositivo evitaria ã fi'aude riá ais<;om !el~ç~~ a-o problemas c!_o _gás e_Eca!lado, todos
tribuição, ou seja, na pCsagem desses botijões.
nós _sabemos _o q~e _são li:_S periferias das grandes c::idades,
Seria interessante, porém, adicionar que oS botijões
qual é a multidão_ que mora· nessas periferias e cJ.ue, jadeveriam ser padronizados em todo o Pãís, o que podemais, iria s._er abastecida, hoje~ por gâs encanado, até pela
ria representar uma queda no custo desses equipamenfalta de infra-estrutura urbana.
tos.
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Discordo do Senador Roberto Campos quando S. Exf
procUra informar" que o -projeto do Senador Roberto Saturnino se-assenta hu:ma noção falsa e emocional do papel desse combustív_el.
Estou aqui com o Diário Oficial de 9 de junho de 83,
que estabeleceu os preços para as diferentes formas de
apresentação do petróleo. Temos, por exemplo, a nafta
para outros fins a 305 cruzeiroS e 70 centavos, mas ã nafta, para a UltrafêrtH, por 14 cruzeiros, quer dizer, com
Sub-sídio de 95,5%. A naftapa_ra a CAPEM I e para a COPESUL, 65 cruzeiros e 20 centavos, com um sub-sídio de
79%. O gás óleo normal, 281 cruzeiros, 3.gora, o gasóleo
para a petroquímica, para a fabricação de vaseli_!l~· ~5,20
centavos.
-0 qu-erosene iluminante 193 cruzeiros, o querosene
que vai para as barrancas do São Francisco e, no entanto, o preço do querosene para o transp-orte aéreo é coisa
de 20%_ ou 30% maiS barato. Quer dizer, nós vivemos
ntim-UniVimo de -sUbSídios em Que empresas como a UItrafértil, COP.ESUL, COPEMI têm subsídios de até
95,5%, quer dizer, praticamente não estão pagando o
preço da matéria-prima. E, no entanto, qU-anto se tr<ita
de estabelecer que o preço do gás liquefeito apenas não
supere o nível de elevação dos salários, hoje já tão arrochados, já tão apeftados, diante da situação que estâ viVendo o País, com o ní..,el de desemprego e de crise. Realmente~ me faz imaginar que há outro tipo de processo
emocional contra qualquer benefício, ou qualquer subsídio que venha atingir a grande maioria da população.
Diz S. Ex•, o Senador Roberto Campos, que numa conjuntura inflacionária ê indispensável a revisão periódica
dos preços dos combustíveis, cujos valores sofrem, como
os demais insumos, os efeitos da desvalorização monetária.
Então, uma visita ao Diário Ollclal a respeito, de que
ffiã"neira issO se procede e não está atingindo pequenas
minorias dentro do País, serviria pãra iluminar a maneira com que os Srs. Senadores tem que tomar decisões
adequadas ao interesse maior da grande maioria do povo
brasDeiro.
-o Senador Roberto Campos mostra a falha técnica de
que o índice naCional de preços para estabelecer o preço
-do gãs liquefeito seria de precária aplicação prática,
mostrando que ós dissídios dos metalúrgicos de São Paulo ocorrem na capital em maio e em novembro no interior. Ora, o que se quer é que a elevação dos preços do
gás liquefeito não SU.púem o INPC. b evidente que em
cada momento em que houver um dissídio coletivo, ele
estará ligaçlo ao INPC. Não vejo como possa haver qualquer contradição.
Por final, quero louvar, pelo menos, a concordância
do Senador Roberto Campos com relação a importância
de se combater a fraude nos botijões de gâs. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Continua
em discussão o parecer do Senador Roberto Campos.
(Pausa.)
Com .a palavra o nobre Senador Roberto Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Gostaria de agradecer as observações do Senador Severo Gomes e fazer as
seguintes ponderações adicionais.
Em primeiro lugar, a estatística de 80% de aumento de
consumo a que me referi é uma estatística para um período diferente daquele que se tem em anexo no meu discur- s_o,_a saber, é uma estatística de 1973 a 1981. A estatística
_ que anteriormente citei de um consumo, de um aumento
da demanda global dos derivados do petróleo do Brasil,
deJ 16%, refere-se ao período 1970 a 1980. E se não hou- ve_\lni{o;::midade _n_as_duas citações, é porque eu estava ci~
. .t.ando ~tatísticas abrangentes de 50 países, aproximadamCnte, e estas estatísticas só são diSponíveis coin grande
atraso. As últimas disponíveis no World Petroleum Sor·
vey eram do ano de 1970 a 1980. DepOis disso, ê possível
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que o consumo do gás liquefeito tenha aumentado riiui~
to, porque a subvenção tornou~se cada vez maior, esti~
mulando açodadamente o co_nsumo. Há duas conside~
rações, a meu ver, fundamentais no caso. Primeiro, não
se pode desrespeitar, na fixação de preço dos diversos de-rivados, a estrutura técniCa do refino. Hã uma determi~
nada quantidade de gás liquefeito -_que emana do processo de craqueamento. Se estimularmos demasiadamente o
consumo desse gás, as nossas refinarias não poderão
produzir o suficiente. O resultado é que teremos que importar. QuantO maior o consumO, maiOf â importação;
quanto maior a importação, maior-o cOnsumo de divi~
sas; quanto maior o consumo de diVisas, maior o endividamento. Não podemos escapar dessa seqUência fatal,
quaisquer que sejam os nossos bons propósitos e intenções. O Senador Severo Gomes citou alguns dados
impressionantes e eu srigifo que eles sejam transmitidos-à
PETROBRÁS, sobre a fortíssima subvenção que está
sendo dada aos vários ranfos da indústria petroqufmica
brasileira. A Ultraférfil hoje é uma empresa da PETROBRÀS e, aparentemente, está~se beneficiando de
um preço extremamente baixo para a nafta. A COPE-.
SUL é hoje um conglomerado_ incipiente de empresas,
nas quais figunim predominantemente a PETROBRAS.
A PETROBRÁS, digamos; é o regente de orquestra_ da
COPESUL, como o é-cfa-COPEMI. A PETROBRAS está subvencionando as suas próprias indústrias a custa de
uma forte distorção- da estrutura de preços, em suma,
certas indústrias estão sendo subvencionadas com preço
articifialmente baixo ao da nafta, com recursos que, na
verdade, são extraídos do conjunto da população nacional, inclusive de estados que não têm nenhuma indústria
petroquím-ica::
Sugiro que os dados do Senador Severo Gomes sejam
transmitidos à PETROBRÁS, se o Presidente considerar
isto factível, para indicai', realmente, as enormes distorções que estão Sendo criadas, atravê:s de excessivos
subvencionamentos aos insumos básicos da petroquímica.
Acredito que o argumento prático de que o_re_gime
proposto no projeto original é inviáVel, continua válido.
O Conselho Nacional do Petróleo teriã que alterar, muito freqUentemente, os seus preços de gás liquefeito. Ha~
t5itualmente, existe uma demora âe cerCa de 90 dias entre
a decretação do aumento de preços pelo Conselho NB~
cional do Petróleo e a sua realização efetiva noS terffi1nais de distribuição. Essa é a primêírá-das dificuldad~~ E:
muito dificil acompanhar precisamente o ritmo do
INPC. SegUndo, como já iildíquei, hâ dissídios e ajustes
salariais espocando em todos os Estados e praticarriCnte
todas as semanas. Haveria sempre alguém defasado no
tocante ao esperado benefício do subven<;ionamento e o
esperado benefício reSultante do 'ajl!,St,amento do preço
do combustível ao nível de saláriOs e aO INPC. Por essas
razões práticas, obviamente sem nenhum menor interesse humanitário que qualquer outro, considero o projeto
como estava redigido, irrealístico economicamente e in~
viãvel operacionalmente.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Corilinua
em discussão o substitutivo.
Com a palavra o nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON- Fico, Sr. Presidente, apesar da importante anâlise feita Peli:i--Senador Roberto
Campos, com o projeto original do Senador Roberto Saturnino. Acho principalmente nO que tange às expli~
cações apresentadas pelo Senador Roberto Campos que
o uso do gás liquefeito, da forma como tem sido feito,
tem desestimulado o uso da lenha, do carvão e de outras
formas alternativas. Realmente, pode ser uma realidade
mas não podemos fus;ir do que- está acontecendo; hoje,
dentro deste Pafs, Sr. Presidente. No Brasil, hoje, prciticamcnle, o BNH constrói as suas casas, constrói os seus
Jdilkios de apartamento c absolu'.amentc se prcoctipa
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-érif deixar um local para que se possa colocar um fogão a

lenha. Nós_ vivemos toda uma estrutura em qile a grande
. r~alidade _é que é feita para o uso- do gás liquef~ito.
Parece-nie, por outro lado, que mesmo que nós quisésse~
mos, hoje, nas grandes e médias c;idad!$, seria pratica~
mente impraticável termos o uso da lenha como forma
de fazer com que essa colocação da lenha chegasse aos
lares e aos edifícios das médias e grandes cidades. Por
Outro lado, o projeto do Senador Saturnino busca unia
· r'éalidade. O gáS liquefeito onera e onera realmente os
lares de todos os brasileiros. Se existem eSse subsídio
hoje existente- e diz bem o Senador Roberto Campos
__:-seria necessário pedir que eles fossem retirados. Mas
se eles existem, se o Gove_rno preocupa~se em oferecer
um preÇo subsidiado para a PETROQUIMICA e para
tantos outros setores da produção, por que não oferecer
essa vãrttagettl aqui apresentada pelo projeto do Sr. Senador Roberto Saturnino?
Fico _conf o ·projeto do Sr. Senador Roberto Saturnino.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Continua
em- dis.cUssãO o pa"recer. (Pausa.)
O SR. CARLOS LIRA- Sr. Presidente, peço a pala~
vra.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
palavra a V. Ex•
O SR. CARLOS LIRA- Sr. Presidente, queria, tam~
bém, lembrar que existe um estudo na parte de fogão a
gás, como sugeriu o Sr. Senador Pedro Simon, para
transformá~io à álcool. Isto é, a substituição de gás tique~
feito para álcool, que seria, no nosso caso;m.Uito interes~
sante, porque é um combustível renovável e nacional.
Eram essas as considerações q~e queria fazer no julgamento desse projeto-.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.
O SR. HELIO GUEIROS- Sr. Presidente, Srs. Se·
nadores:
Ouvi atentamente as explicações dos Hustres Senado~
res Roberto Campos e Severo Gomes, e também a argumentação adicional dos nobres Senadores Pedro Simon e
Carlos Lira.
Acho que quando o Sr. Senador Roberto Campos diz
que 80 milhões de brasileiros estão consumindo esse gás
li"quefeito, e que esses 80 milhões de brasileiros depen~
dem desse combustível para uso na cocção de alimentos,
acho que S. Ex' deu o grande argumento para se zelar
mais pelo direito desses consumidorçs. O Sr. Senador Severo Gomes explicou que o Governo_não subsidia só os
consumidores de gás de cozinha, estã subsidiando indústrias da PETROQUIMICA. Então, se tem condições de
subsidiar grupos mais poderosos, não tem porque deixar
de subsidiar também a grande massa da população brasileira, que são os consu.midores.
Por outro lado, não me parece pertinente a argumentação:do Sr._Scnador Robert_o Campos, quando encon~
tra embaraços no fato de os dissfdios cqle_tiyos não terem
prazo comum, mas o que é fato é que com o projeto do
Sr. Senador_Roberto Saturnino se fixa um teta, um limite e esse limite vai interessar a todos os assalariados do
-BrasjJ, não intereSsa que, eventualmente, o reajuste deles
seja em agosto, setembro ou outubro, mas vão ter a cer~
teza de que o reajuste- não Ultrapassará aos índiceS do
INPC.
De modo, Sr. Presidente, que estou de pleno acordo
com o projeto original do Sr. Senador Rob~rt_o__Saturni~
no, erilbora ache que·, no tocante ao art. 31', redação do
·substitutivo do Sr. Senador Roberto Campos, qUe não
~ubstitui o arf. 111, parece-me mais adequada c mais inte~
ressante.
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Opina"i'ia para que fosse aceito o projeto do Sr. Senador Roberto Saturnino, com a cláusula do parágrafo ú~
nico- ~o art. 31', que faz a punição, a multa em ORTNs e
não em quantia fiXa, como faz o Senador Robertõ S&tur~
nino. :t. o meu pensamento.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Vou coloCar em votação o substitutivo do_ Sr. Senador Roberto
Campos.
Erll- voiàção.
Os Srs. Senadores que o aprovam queíram permanecer
sentados. (Pausa.)
---Está aprovado, com votos contrários dos Sr.s. Senado~
res Pedro Simon, Hélio Gueiros e Severo Gomes.
Sobre a mesa, projeto de lei da Câmara n~' 52(81, que
dispõe sobre o valor anual do serviço especial de bolsas
de estudo. O Relator da matéria ê o Sr. _Senador João
Castelo, que já apresentou a sua exposição, o Sr. Senador Jutahy Magalhães pediu vista e apresenta um voto
em separado, contrário ao projeto.
A Presidência consultaria a S. Ex• se pretende argumentar no seu voto contrário?

O SR. )ÜTAHY MAGALHÃES- Si. Presidente, já
foi distribuído, não sei se necessita falar mais alguma
coisa. E do conhecimento de todos os Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Frãnco) _:vou, então,
c_olocar em votação o Projeto de Lei n~' 52(81, do Sr. Senador João Castelo, que tem parecer favorável e do Sr.
Senador Jutahy Magalhães, que apresenta voto em sepa~
rado e dispõe sobre o valor anual do serviço especial de
bolsas de estudo.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer do Sr. Sena~
dor João Castelo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aproVado, com voto contrário dos Sr$. Senadores
Jutahy Magalhães e Gabriel Hermes.
A nossa pauta estaria esgotada, mas recebemos aqui o
Projeto de _Lei da Câmara n~' 105/82 e o Relator da ma~
rêria~- Sr, Senador Pedro Simon, entregou à Mesa a sua
exposição.
A Presidência da Comissão, então, entend~ que deveríamos analisar o Projeto de Lei da Câmara tJI' 105/82.
que. disciplina o exercício da profissão de enfermeiro de
nível superior. O Relator é o Sr. Senador Pedro Simon, a
.quem concedo a palavra
O SR. PEDRO SIMÔN- Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores:
(Leitura do parecer)
O SR.-PRESIDENTE (Itamar Franco)- Em discus~
são o parecer do nobre Senador Pedro SimOn. (Pausa.)
O SR. ROBERTO CAMPOS- Sr. Presidente, peço a
palavra.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
palavra a V. Ex•
O SR. ROBERTO CAMPOS- Apenas, para solici~
tar um esclarecimento: os dispositivos referentes à fixação de níveis salar_iais foram _retirados ou não do projeto? O SR. PEDRO SIMON -

Foram retirados.

O SR. ROBERTO CAMPOS -

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Em votação
o projeto, de acordo com o parecer do nobre Senador
Pedro Simon.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado. (Palmas.)
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Nada mais havendo a tratar, encerro a nossa reunião,
antes, porém, convidando o_s Srs. Senadores para um ~e~
poimento do Sr. Eurico Rezende que será prestado à Comissão Mista que estuda a emenda à Constituição.
Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 10 horas e 40 minutos.}

COMISSÃO MISTA

Do Congresso N!!ciOQa_l, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre as propostas de emenda ã Constituição n!' s~ 6 e 8, de 1983, que HQispõe sobre a
eleição direta para Presidente e Vice-Presídente da
República; revoga o parágrafo único do art. 148 da
Constituição Federal e estabelece Õsistema proporcinal para a eleição da totalidade dos Membros da Câmara dos Deputados e das Assembléias Legislativas".
4~

Reunião, realizada em IS de junho de 1983

Aos quinze dias do mês de junho do__ano de mil nov-ecentos e oitenta e três, às dez horas e quinze minutos, na
Sala da Comissão de FinanÇas, no Senado Fedeí-3.1, pre:
sentes os Senhores Senadores José Uns, Itamar Franco,
Pedro Simon e Deputados Dante de Oliveira, Ibsen Pinheiro e Bocayúva Cunha, reúne-se a Comissão Mista
do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir
parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição
n"'s 05, 06 e 0&, de 1983, que "Dispõe sobre a eleição direta para Presidente e_ V ice-Presidente da República; revoga o parágrafo único do ãrt.l48 da-Constituiçao Federal
e estabelece o_ sistema proporcional para a eleição da totalidade dos Membros da Cámara dos Deputados e das
Assembléias Legislativas".
Deixam de comparecer, por motivo jUstificado,- os Senhores Senadores Carlos Alberto, Claudionor Roriz,
Jorge Kalume, Raimundo Parente, Gabriel Hermes,
Lourival Baptista, Affonso Cahufrgo, José FraB:elli e Deputados Edison Lobão, Guido Moesh, Rondon Pacheco, Sarney Filho, Ernani Satyfo, Fiávio- Bierrenbach,
Domingos Leonelli e FranciSco Amaral.
Comparecem, ainda, os S_enhores Senadores Roberto
Saturníno, Carlos Lyra, Alfredo Campos, Fábio Lucena,
Marcondes Gadelha e Deputados Sebastião Athalde,
Floriceno Paixão, Amaury Müller, Márcio Braga; Celso
Peçanha, Aldo Pinto, Agnando Timóteo, Mário Juruna,
Matheus Schimidt, Oswaldo Nascimento, Sirrião SesSiin~
Sérgio Lomba, Clemir Ramos, Nilson Gib.son, José Ribamar Machado, JG de Araújo Jorge, Getúlio Dias,
Adroaldo Campos, Seixas Dória, Bete Mf:ndei, Airton
Soares, Pimenta da Veiga, Agenor Maria, Iranildo Pereira, Geraldo Fleming, Brandão Monteiro, Marcelo Cordeiro, Elquisson Soares, Jacques D'Ornellas, Josi: Genoíno, Mirthes Bevilácqua, Roberto Freire e João éunha.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Itamar Franco, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
Ata da reunião anteior, que, logo após é dada como
aprovada.
O Senhor Presidente esclarece que a presente sessão
destina-se à realização de palestra pelo Senhor Leonel
Brizola, Governador __ do Estado do Rio de Janeiro,
convidando-o a tomar assento à Mesa.
Durante sua explanação, o Senhor Leonel Briz.ola enfatiza o fato de que não hãverl_unidade nieiónai,-Sem-eleições gerais_ e restabelecimento de uma ordem democrátiCa no -País.
-- - No período das interpelações, usam da palavra oS- Se- nhores Senador Fábio Lucena e Deputados JG de Araújo Jorge, Dante de Oliveira, Agnaldo Timóteo, José ·Genoíno e Márcio Braga.

Nada mais havendo <I: tratar, encerra-se~ reuoião e,
para C!Jnstar, eu Helena lsna~dAc:c_auhy Sarres dos San- tôs, Assistente da Comissão., lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
irá à publicação, juntamente com o apanhamento taquigrãfico dos debates.

ANEXO Ã ATA DA 4' REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO NACIONAL. INCUMBIDA DE EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N•s 05, 06 e 08. DE 1985, QUE
"DISPOE SOBRE A ELEIÇÃO DIRETA PARA
PRESIDENTE E VICE-PRES/DENTE DA REPOBL/CA; REVOGA O PARÁGRAFO ONICO
DO ART. 148 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
ESTABELECE O SISTEMA PROPORCiONAL
PARA A ELEIÇÃO DA TOTALIDADE DOS
- MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E
DAS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS", REAL/·
ZADA EM /5 DE JUNHO DE 1983, ÀS 10 HORAS E /5 MINUTOS, INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO. COM PUBLICAÇÃO
DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENADOR ITAMAR FRANCO.
_O SR. PRESIDENTE (ltamar Franco) - Declaro
abertos os nossos trabalhos.
ConvidO,- para fazer parte da Mesa: o Líder Roberto
Saturnino, o Deputado Celso Peçanha, representando o
PTB, o Líder Bocayúva Cunha e o Líder Pedro Simon,
como representante do PMDB.
O Governador Leonel Brizola fará uma parte ex positiva, em seguida, estabelecerá diálogo com os Srs. Parla-mentares.
Com a palavra, portanto, o Governador Leonel Brizola.
O SR. LEONEL BRIZOLA- A minha saudação ao
ilustre Presidente desta Comissão d~ Congresso Nacional, Senador Itamar Franco, Saúdo os demai~ membros
da Comissão, a todos os Srs~ SenadQ_res e Deputados
presentes e a todos que nos honram com a sua presença,
particularmente ao pessoal da Imprensa.
Antes de tudo, gostaria de ressaltar~ importância desta iniciativa do Congresso Nacional de trazer até aqui o
depoimento de todos aqueles que podem oferecer uma
contribuição, nesta hora de perplexidade da vida brasileira, de preocupação para todos nós e sobretudo de
grandes aflições e sofrimento para o nosso povo,
Creta que a Nação inteira vai recolher desta iniciativa
um grande: proveito, iniciativa oportuna, construtiva,
que irá somar nesta tarefa c_omum de todos nós, que é a
construção da democracia.m"inha parte, gostaria de
dizer, também, que aqui venho com humildade, sempretenções de doutrinar, oferecer propostas pretenciosas ou
fórmulas, IDas, -essencialmente, para expor, também, as
minhas inquietações e as de todos aqueles que cm:p.ungam o rnesmo pensamento.
~\
Não trouxe comigo um texto e_ vou dizer até que;\~
propós1to, nem realizei uma reflexão maior sobre estf:·,
~ nosso encontro, sobre o nosso diálogo. Penso que o melhor seria mesmo que este depoimento fluísse de uma
forma espontânea, procurando traduzir, refletir as nossas preocupações, o resultado das nossas experiências,
dado que, realmente, estamos vivendo com grande intensidade este momento da vida nacional. Estou certo que
istõ -se passa-comi&o e tambérÔ se passa çom todos _os integrantes do Congresso Nicional.
.
E:>Úunos na vida pública,-para atuar ideritificados com
nosso povo.
J-Iã po~ este País afora- um Clamor: o· PovQ~~b.ra~ileiro
está cl~~do por uma saída, sente-se como aprisioriado
pãr ·úmã situação que, a rigor, ele não-deu nenhum mo ti-
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vo para isto, frente a qual está sendo exclusivamente víti~
ma .. E é o_ nosso povo o dono deste País, é o nosso povo o
principal protagonista em relação a tudo que se deveria
_ discutir e resolver e ele está ausente das decisões. E este
clamor, como ~u, os senhores conhecem, atinge a todas
as camadas, a todas as categorias sociais, a todas as classes, mesmo nas áreas onde os problemas relacíonados
·--com a sobrevivência, com as condições básicas da vida
não se constituem preocupações, nem existem, cOmo por
exemplo a do empresariado brasileiro. Lá, igualmente,
este clamor desenvolveMse com grande intensidade.
Penso que nosso País está vivendo uma encruzilhada.
Nós nos aproximamos de decisões que irão marcar os
nossos caminhos para um futuro, cuja extensão seria imposs1vel até mesmo imaginar.
Creio que, se neste momento, não ocorrer uma toma~
da de posição-Com lucidez por parte de todos nós, particularmente de todas as lideranças civis, muifo especialmente por parte dos dirigentes dos partidos políticos e
correntes políticas, creio que nós poderemos ingressar
em d~c_aminhos, ~::orno tem ocorrido com outras nações
e out,_ros povos.
Penso que este processo de reconstrução democrâtica
em nosso País estâ. vivendo, agora, uma espécie de teste
decisivo. Ou nós assumimos os caminhos que c_orrespondam aos direitos democráticos e sociais do nosso povo,
que correspondam aos interesses reais da soberania de
nosso País, ou _fremaS ciir num -proceSso sem~Ihante ao
da Argentina. A Argentina está, hã 50 anos, na situação
que continua ainda hoje. Caiu nele exatamente em 1930.
Alguns momentos de esperança, alguns espaços de liberdade pôde o povo argentino viver neste meio século, mas
essencialmente o que lá se vem passando, caracteriza-se
com o mesmo processo. O próprio peronismo, no meu
modo_de ver, que foi um movimento com características
muito especiais, no meu conceito não ultrapassou as
fronteira_~_do__m_ilit_arismo argentino. Todos os dados que
aí estão nos conduzem a esta observação de que o nosso
País está vivendo numa encruzilhada. Penso que tudo
depende essencialmente de nós. Aí está o grande desafio
para os políticos _brasileiros, para todos aqueles que podem atuar com alg1,1ma repercussão na vida sQcial. Ou
nós consolidamos os atuais espaços de liberdade e os ampliamos, OU rióS -irem-os cã.ir nos destinos da República
Argentina. Este é o grande desafio, no meu modo de ver.
Pessoalmente, quero dizer, com humildade, que vivo
intensamente este desafio. Penso que estamos ingressan-do, cada dia mais vivamente, neste questionamento da
vida nacional. Penso que deveríamos -discutir tudo isto
com grande vigor. O povo brasileiro está esperando de
todos Itós uma grande reflexão, onde não devem prevalecer, não devein peSar as seqüelas que nóS; de uma forma
ou de outra; poss-ãmos estar herdatido ou trazendo do
que vivemos neste País. Deveríamos partir de uma atitude de grande abertura e realizar uma reflexão sobre os
destinos desta Nação. Não sou eu, não somos nós, são
muitas vozes autorizadas de pessoas que não querem
nada para si, porque não estão em causa, por conseguinte o fazem com grande independência, com grande equidistância. O noSso País, a Nação brasileira realmente se
ei:tcontra muito 8mea-Çada; os destinOs de nosso povo, de
nosso País, realmente vivem perigos que não temos o direito qe desconhecer. As vezes, chego a imaginar que a
Nação está morrendo aos pouquinhos tais são os impasSes. Quando vejo o nosso povo assim nas multidões e
comparo a nossa gente com a situação de outros povos
que, (igorosainente, não se comparam a nós em matéria
de potenci?lidade_, de riquezas e de oportunidades; quando verificamos que o nosso País está, a cada dia, mais
-aprisionado por um siStema internacional, explorador,
~~a _espécie ~e neocolonialismo ~i~cil de entender, por-~ qui tem_até um novo dicioná~io, uma nova linguagem
· dCStífiada a confundir. "Quando verifico ~adas concretos
da nossa realidade, eu me convenço de que o Brasil, esta
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imensa Nação que tem tudo para se projetar, para
desenvolver~se

para construir aqui Uma sociedade huma-

na do mais alto n'ível sobre o ponto de vista politico e social, eu reconheço que o nosso Pais esta realmente enveredando, perigosamente, para rumos que, realmente, em
função- dos nossos valores, nem é possível conceber.
Sei das. preocupações do Congresso Nacional, e tive
op~rtunidade já de acompanhar algumas discussõeS realizadas aqUi no seio desta COmissão. E eu gostaria de,
nestas minhas consider_~ções aqui preliminares, concretamente, dizer que, em nome das minhas experiênCias,
em nome de tudo_ que pude reunir no curso da minha__
vida pública, eu olho tudo isto e, francamente, não vejo
nenhuma salda para o nosso País fora da realização de
eleições gerais, da entrega do poder de decisão a _quem
tem esse direito, ao poder de decisão a quem teni solução
para dar, que é o nosso povo; o que vem ocorrendo com
o povo brasileiro é uma grilnde justiça, é sitUação realmente insólita, sob o ponto de vista_ histórico e hum_ano.
Por anos e anos, retirou-se de nosso povo o direito de decidir sobre os negócios-da Nação, as resoluções maiS graves vêm sendo tomadas à sua revelia, trata-se, sem_dúvida, de uma grande injustiça e tudo <:stã tão claro, porque
foi uma pretenção que, além de ilegítima, não deu certo.
Basta fazer um balanço de todo esse período elitista que
se impôs ao nosso povo e ao no·sso Pais e verificarem-os
que não deu certo. Que_Ill rigorosamente pode sustentar
que essas experiências deram certo. Tanto que todo o arsenal doutrinário ·que, de certa forma, armou todo este
período ~stã exausto, as experiências foram feitãs e com
poder discriciOtlãrici, sem limitações. E o real é que nada
disto deu certo. Então, por que insistir n·a sua cohfinuidade? ~ uma questão_ de _salvação nacional. Nem esse
problema interfere com as eventuais diviSõeS Políticas ou
ideológicas entre nós, entre a·s noSSas concepções. ~uma
questão de patriotísino-nilidarmos de rumo. Não hâ mudança nenhuma que tenha o mínimo de segurança sem
que o seja através de eleições diretas e gerais. Não há nenhuma exigência, nenhuma intransigência nesknfõn'ien-:to. O povo brasileiro, e, eu considero mesmo, que todas
as suas lideranças, particularmente na área da OposiÇão,
não há rigorOsamente, Intransigências, nem sectarismo·.
Pode ser que existam algumas exceções, mas na essência,
. na área da Oposição, rião ocorre iriüãnsigêneia. Isso, se
a OpOsição, naturalmente, quiser ser fiel ao que aspira,
ao que deseja, ao que está pedindo, clamando o povo
brasileiro.

Não me recordo, em nenhum momento da vida brasileira, desde que a aco_mpanho, a partir da minha adolescência, não me recordo de um momento como este tão
favorável à reflexão.
Existe um ambiente relativamente de paz aberto à discussão, ao diálogo, ao entendimento. Ninguém quer brigar com ninguém. Quando me reCordo daqueles tempos,
anteriores a 1964, de envenenamento da vida nacional, é
que dou valor aos tempos atuais.
O Brasil está vivendo um instante- e Ç o povo" brasileiro que está proporcionando isto - que está dª'_ndo
exemplo de madureza, de equilíbrio, de uma preocupaçã_o__ construtiva. Se há alguém que está dando exem_-__
pios de uma conduta favorãve_l ao encontro de alternativas é o povo brasileiro. E, é natural, nas minhas concepções, não me surpreendo com isto, porque o povo
brasileiro está na frente de nós~ Aquele que se considerar
na frente do povo brasileiro, não passa de um pretensioso, elitista. Porque quem está na frente de todos n6s e
sabe mais do que todos nós, chama-se povo brasileiro. E.
que ele não_ tem vez. Não tem.-ihe permitido vez para decidir.
Para muitos sei que isso cheira demagogia, porque não
podem compreender, não concebem e chegam a dizer:
"como é que a ma$sa ignara vai saber de tu_do isto?" Pois
ela sabeA isto é o insondável para a mente humana, para
todos aqueles que encaram tudo que não sabemos com
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humanidade. Creio que, fora de um chamamento à unidade nacional, fora de um chamamento a uma grande reflexão por parte de todos - e não há unidade sem democracia, não há a democracia sem voto livre e universal.
Por conseguinte, fora das eleições gerais, diretas, secretas, livres,' universais, não há saída para problema algum
desses que estão aí, formando impasse na vida nacional.
Fico, às vezes nas minhas reflexões, escandalizado,
. quando vejo que aí se está discutindo, encarando uma
decisão, comprometendo mais ãrlos e anoS- da vida do
nosso País, do nosso povo através de processos artificiosos que excluem totalmente o povo brasileiro - eu atê
nã_o compreendo como é, por exemplo, esse projeto agora, de uma decisão com base em leis impostas, leis de um
período excepcional de autoritarismo_ de escolher um
novo governante para o nosso País, um novó- Governo
da União. União que centralizou tudo, que foi assumindo o c_ontrole de tpda a Nação. Quer dizer, um novo Governo para: totn~r a~ decisões __ que pertence_m ao nosso
_povo, a ser instituído aí através de um colégio eleitoral
ilegítimo. Creio que se pode ouvir um argumento nesse
sentido: ~'Bem, é uma realidade, está aí". Perfeitamente,
mas ninguém pode demostrar que seja legítimo. Porque
isso é como d_ois e_~_ois, são quatro. A ilegitimidade deste
pequeno conJunto de pessoas Para tomai- eSta d-ecisão.
Quando vejo tudo isso, essa indiferenç~, verifico que
tudo isso está se processando com naturalidade, como se
fos_se natural, fosse lógico, fosse normal. O povo brasileiro está _observando tudo isso, está fazendo o seu julgamento.
Creio que nada de melhor poderíamos fazer do que
um chamamento à reflexão a todos nós e aos que não estão pensando como nós. Um chamamento geral à reflexão sObre o que vamos fazer e o que vaffi_os decidir.
Sinto que há uma disposição geral para o diálogo,
par.a a discussão. creio que s_e estabelecermos a discussão
e questionarmos toda essa problemática com vigor, com
lucidez, sem criar impasses, creio que este ê o nosso papel neste momento.
Sou parte pela força da decisão popular nas últimas
eleições. Desse fórum cujos membros assumem uma responsabilidade de maior destaque nessa discussão. E gostaria de dizer ao nosso Presidente e a todos os integrantes desse órgão do Con_gresso que, modestamente, seffi
pretenções, desejo participar intensamente-desse debate.
(Palmas.)
Confio que nós iremos encontrar os nossos caminhos.
Verifico que a Nação está preparada, inclusive aqueles
setores que normalmente raciocinam mais contingenciados em função de determinados parâmetros.
COnsidero que essas próprias áreas estão sensíveis a
essa discussão e precisamos inundar o nosso Pais de
consciências esclarecidas. Precisamos falar, discutir, dialogar, mas, também, praticar. Porque o nosso povo está
querendo ver, sobretudo, as nossas práticas. O p·ovo braSiteif<i"tein uma··capacidade muito profunda qe avaliar
aquilo que convém em relação àquilo que não lhe convém, embora apresentado com aparências de que Se formulam de acordo com seus interesses ou invocando os
seus intereSses. Exatamente como os rebanhOs, têm, também, esse instinto insondável para nós, a capacfdãde de
identificai" os Seus inimigos. Na ·natureza, os rebanhos
têm uma grande capacidade de identificar os seus inimigos. Então, as nossas práticas serão essenciais, para que
as nossas idéias possam ter credibilidade.
Em Sl!ITla, ~efendo esse ponto de vista e através dele
estou refletindo o pensamento de uma corrente de idéias
do nosso País, que é o nosso Partido.
D~fendemos e assumiinos essa posição de que, nesse
momento se torna indispensável para o nosso País realizarmos uma grande reflexão, desarmarmos os nossos
espíritos: não agir sob a inspiração de seqüelas que possamos trazer do passado, mas, numa atitude de grande
abertura, estabelecermos uma ampla discussão neste
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País, questionando todos esses impasses que aí estão, no
político e no econômico, porque em relação ao social
riem mais se constituem impasses, ê uma tragédia. E uma
. tragédia ii1descupáve1 para nós. Isso se nós nos considerarmos pertencentes às camadas que decidem - os senhores são integrantes do Congi"esso, decidem, eu sou
---Governador, decido- as camadas chamadas dirigentes,
que nada mais são do que uma forma de caracterizarmos
as elites brasileiras ou uma parte das elites brasileiras e,
através da história; a: Sraride- responsável pela situação
em que riós encontramos. Não é o nosso povo, isso seria
uma injuSHça-1noffiinável, uma ignomínia. Nosso povo
não tem tido oportunidade, porque ai se enc·ontramjã os
analfabetos do ano 2000, por nossa culpa, por cu!pa das
çlasses dirigentes, por culpa das elites brasileiras.
Por que o povo brasileiro vive os níveis de incultura
em que_ se encontra? De atraso? Devido a si próprio?
Não, com grandes contingentes excluídos até do poder
de decidir. PÕr que são analfabetos? Por que são doentes? Por que so1'í-em um ProCesso atê de degenerescência
física e mental? Por culpa das classes dirigentes e das elites.
For conseguinte, Se qUisermos ir ao encontro do nosso
povo, deveríamos nesse momento em que ele aí estã clamando p-or il.ós, iealizai essa g-rande reflexão com humildade: senadores, deputados, Presidente da República,
miniStroS, ienê"Tals, em.preSái"ios, todo esse conjunto,-nós
que conformamos as chamadas classes dirigentes precisávamos realizar essa reflexão com humildade, porque
não hã rÍenhum outro dever maior para nós, em qualquer campo de atividade, pública ou privada, não hã nenhum outro dever maior do que servir ao nosso povo.
A n~ss~ posição é esta. Entendemos que se torna um
imperati~o para nós de sobrevivência desta Nação, um
imperativo p"ahíótico, uma imposição dos nossos mais
profundos compromissos com esta Nação, realizarmos
uma granôe reflexão, sem pretensões, sem vaidades, sem
o jogo de interesses de grupos, de minorias privilegiadas
ou enc-asteladas no poder, assumirmos uma atitude de
humítdã.de e de reflexão. Por exemplo, setores que estão
aí controlando _este Pais hã quase duas décadas, quando
a ação que desenvolveram - e vamos admitir, atê, que
tenha sido tudo isso com boa fé, com inspiração de querer' servir e salvai- este país- precisam âssumir a humildade de iiconhecef que não deu certo, porque do contrário estarão agindo em função de cumplicidades e não
em função dos reais interesses do povo brasileiro. (Palmas.)
Há saídas? Quais serão os caminhos? Considero que é
itfútil estarmos aqui criando fórmulas, elaborando fórmulas, sugerindo prop-ostas, sem realizarmos primeiro
essa grande reflexão. Só essa reflexão vai nos identificar,
vai nos igualar com as inspirações reais do povo brasilei~
ro. Ele ê que sabe para onde este País deve ir. O depositãrio- dos valores nacionais, dos valores permanentes deste povo e deste País, é a nossa gente, no seu conjunto.
Nós estamos ml!ito longe de o ser, e s_ó o seremos se estivermos identificados com ele.
Penso que ao realizarmos essa grande reflexão, ao nos
entregarmos a um-processo de reflexão, através de méto-dos que a experiência-de outros povos nos ensinamisso ê tão claro para nós, basta até nos inspirarmos em
_muitos momentos difíceis da nossa própria Históriasão os caminhos da liberdade., da democracia.
Ninguém Conseguirá a unidade nacional sem eleições
gerais, sem o restabelecimento de uma ordem democrática neste- PaíS. Serãó--fórmulas, serão, no mínimo, pactos
de grupos dominantes, onde -o nosso povo cOtltinuará à
margem. Só há um caminho para a unidade, serão_ as
eleições gerais em nosso País, põrque sejam quais forem
os resultados, o nosso povo estarã unido em torno deles.
O governo que sürgit através de eleições gerais i1.este
País, este, sim, será um governo com autoridade, será um
governo com legitimidade para equacionar os nossos
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problemas, as nossas dificuldades, principalmente para
questionar todo o _sistema de intercâmbio, este interrelacionamento gravoso, desastroso, que vem aniquilando nosso País com o internacional.

Só um governo legítimo neste País pode discurtir,
como precisamos discutir, a questão da divida ex-te!~a.
As vezes, imagino; se chegáSsemos à desgiaca de funcionar tucto_como se esiá anunciando, _e o tal colésiO-eieitorai elege um novo Presidente, serã um Presidente,-primeiro, sem legitimidade, segundo, politicamente débil,
fraco, sem sustentação, teria sido eleito por uma parte do
partido oficial do PDS, que já é min'Oria: nadorial.·E-, se
ocorre como se tem anunciado, como têm ariUnciado- os
meios de comunicação, um Presidente, um Chefe da
Nação civil, então, ti::ríainos a ·impressão de qUe a sOciedade civil estaria recuperando o poder de -decidir.- Isso
não seria verd<ideiro. No mell"pensãnleti.to, estOu pÚs~a
dido de que este seria o caminho mais ímediaio para urrlreintervencionismo militar e autOritário. ComO, aliáS, esses cinq-uenta anos de autoritarismo na Argentina nos
demonstram.
Gostaria muito que esta COmissão pudesse: ter a-qui
um depoimento abalizado como, nem de longe eu estaria
em condições de dar sobre o processo argentino. Creio
que é o corpo de prova, como costumamos dizer nós, engenheiros. A analogia mais corietâ para podermOs compreender alguns problemas da nossa própria realidade é
esse ?recesso argentino.
Durante o eXJ1io, estive no Uruguai por 13 anos, e fiz,
de certa forma, um cursilho com essa permanência sobre
a política rio.-platense. Trago lâ minhas observações.
Acho da maior importância que o povo brasileiro, que a
opinião geral deste País tome conhecimento _do que se
vem passando na- Argentina nesses últimos cinqUenta
anos.
Em 1930, a Argentina caiu diretamente num processo
de governos militares. O Brasil não. Aqui, evoluímos de
uma forma difirente, a presença de Vargas caracterizou
todo um período. E esse período, que aqui se iniciou em
1964, corresponde em uma analogia aproximada, ao queaconteceu na Argentina em 30, quando lá caiu o Presidente Hipólito Irigoyen. O exemplo argentino é extremamente rico de ensinamentos para nós. GoStaria muitoque esta Comissão pudesse ouvir alguém que aQ.ui viesse
dar um depoimento s_obre o que ocõtreu na Argentin-a
durante todo esse tempo; inclusive os momentos de esperança e de liberdade, até mesmo com eleição de presiden.
tes civis, eleições gerais, sem que issõ se pudesse collsOHdar. E, agora mesmo vive o povo argentino a esperarlça
de uma reconstitucionalização para a história de uma
restauração democrática.
Há três dias, ainda, passou pelo Rio de Janeiro uma
personalidade argentina, o Senador Irigoyen, re-tornando ao seu pals ainda cheio de incertezas, ao ponto de tomarmos a iniciativa, até, de enviar uma pessoa para
acompanhá-lo até a sua chegada.
ViVf:ndo incertezas continUa o povo argentino, sem saber corno sair da situação em que se encontra. Acho que
temos que fazer tudo para não emveredarmos por esses
descaminhos: A Argentina para nós é um exemplo do
qut não pode acontecer conoscõ. Iremos trocar idéias
aqui mais objetivamente. Mas, essencialmente, aí estão
as nossas posições. QueremOs discutir, querenlos ques·
tionar e entendemos que nós, brasileiros, precisamos fazer uma grande reflexão neste momento, como brasileiros essencialmente, porque são os valores fundamentais
da Nação que passaram a correr perigos e precisamos
realizar, com abertura e com boa fé, sem inspirações
mesquinhas essas discussões em busca de alternativas,
em busca de caminhos.
Não sou portador de receitas. Aprendi no curso da minha vida que isto ê uma pretensão incabível, aquela que
quando se assume a cátedra e a partir dali hã receitas

para todos. Creio que o nosso caminho é a prâtica, é a
discussão entre todos nós. E se realizarmos, se traOalliarmos com esses métodÕs vamos encontrar 3.Iternativas. E
esse desafio nãO pertence apeTlas à OposiÇão neste País, a
to_dos aqueles que contestam o que se fez. Mas esse desa-fio pertence, também, àqueles que estiveram solidários
c.om toda uma política de governo, com todos esses anos
de_ poder exercido neste País. O desafio pertence a todos,
indistintamente, e o dever de realizar essa reflexão com
grande abertura, também, pertence a todos. Precisamos
partir de um mútuo reconhecimento. Se .continuarmos
vivendo em (u_nção de seqüelas: "Bem, eu sou da Oposiç_ão, não reconheço o PDS." O PDS, Partido do Governo, protegido pelo poder, desconhece os direitos da
Oposição ou desse e daquele partido. Não, entendo que
devemos reconhecer mutuamente, a pa!tir de agora, se
__ quisermos restaurar os direitos sagrados que pertencem
ao nosso povo e dar um destino a este País como temos o
_Qever, principalmente aqueles que têm cabelos brancos,
que são uma espécie de pontes entre os tempos anteriores
passando por essa noite do arbítrio aos tempos atuais,
em que se abrem alguns espaços de liberdade. Somos a
NiçãO jovem, a
continuidade da História. Aí está
m-aioria do- povO -brasileiro é jovem, não viveu <is experiências anteriores, e temos o dever de transmitir a essas gerações as nosSas experiências. Temos esti-comprorTI.isso de dar a essas gerações_o nosso depoimento, porque
esse depoimento é a continuidade da História. Não é outra a minha preocupação aqui, neste momento. Muito
obri&ado. (Palmas.)

a-

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Vamos iniciar o nosso diálogo com o Governador Leonel Brizola.
primeiro inscrito é O Senhor Deputado JG de Araú~
jo JOrge~
Com a palav~a S. Ex•

- q

O SR. JG DE ARAÚJO JORGE- Prezados companheiros, Sr. Governador Leonel Brizola.
V. Ex• focaf~ou aí as preocupaçõ-es ciue afligem hoje o
povO brasileiro e muito do- seu feitio, chamoU a ateiição
para a necessidade de uma profunda reflexão respeito
do momento que estamos atravessando.
Há uma diferença muito grande entre a posição ocupada por V. Ex•, no Executivo, e a posição ocupada por
- ~ós··outros, no Legislativo. V._ Ex.• na medida em que se
elege Governador, automaticamente se coloca acima de
legendas, porque deixa de ser o Governador do PDT
para ser o Governador de toda uma comunidade, à qual
se encontram _filiados companheirOs de _outras legendas:
- "PMDB, PT, PTB e PDS. Vale dizer, todo o povo fluminense. E na medida em que os interesses deste povo estejam em jogo, cãbe a V. Ex•, -cõrrío Governa.dor, acima
das legendas, encontrar soluções para este povo aflito,
espoHado, num E~~ado profundamente_ dificil, face às
citcJ,Jnstâncias-bistórlcas, geogrMica:s e admiriiStfativas
que têm acoinpanhado o Rio de Janeiro, no seu curso
no,s últimos anos, principalmente. Capital do País, transferida a Capital para Brasília se desenraizaram de lá elementos da administração da política e ficaram resíduo
que, de tOdo, não desapareceram e que permanecem ain·- a-a,lig"aliOCI a velha capital, hoje à Capital nova, que é
Brasília. Posteríormente, sem ter área suficiente para ser
uin Estado constituiu-se o Estado da Guanabara, potencialmente, a-pesar das sua limitações geográficas, o segUndo _Estado em força econóinica e política do País.
Mas completamente diferente da suas estruturas admi- nistrativa, política, com o resto do Estado do Rio. E, na
medida em que houve a fusão, novos problemas. A fusão
de dois Estados de características inteiramente diversas.
V. Ex•, em reuniões com a Bancada do PDT e campa·
. _ oheirQs, teve a oportunidade de, num determinado momento, dizer; diante das dificuldades que estava encontrando para administrar o Rio de Janeiro, que antes tinha sido Governador de um grande municipio; quei-endo
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dizer i::om isso, que O Rio Grande do Sul, seu grande Estado, que é um Estado politizado. com esquema mont-ado, sob o ponto de vista político e administrativo, parecia V. Ex• -quase' um muOic-ípio, em ternloS de- proporção e de responsabilidade face ao complexo que encontrava, agora, num novo Estado, que é o Estado do
Rio de Janeiro.
Encontramo-nos aqui, numa Comissão Mista encarregada dos debates do problema das eleições diretãs.-o
problema institucional brasileiro está em foco e- com a
maior gravidade. Se o Colégio Eleitoral, que vai funcionar a 15 de novembro de 1985, após o mandato do PreSi~
dente João Figueiredo, esse- CÕlégio Eleitoral eleger um
dos presidenciáveis que por aí pululam, o que vamos verificar é o prorrogamento por mais seis anos da excepcio- .
nalidaQ_e. b um poder ilegítimo que será eleito por um
Colégio -EleitOral, faccioso, pré-fa-bricado.
A. Emenda n~> 22 da Cãilstituiçãó estabéleCeu, indusive, uma alteração que é uma excrescência, porque esva·
zia o conteúdo e a força eleitoral dos Estados e nivela-os
todos por baixo. O Estado do Piauí, o Estado de Rondônia, o Estada do Acre indicam seis delegados, da mesma
maneira que São _Paulo, Rio de J~neiro, Rio Grande;: do
S~J ou_ Minas Gerais. Vej~ V. Ex• a r~presentativ}dade
.eleitorãl desse colégio coma é inteiramente arbitrária e
falsa. e_ com''Vistas, a_Q_enás-, de o _Governo continuar -se
·mant~ndo-no poder.
Encaminhei a V. Ex•, no Rio de Janeiro, um projeto
de lei complementar, que deu entrada nesta Casa no dia
24 de maio deste ano. A mim me parece uma solução ou
pelo menos uma tentativa de solução para o encaminhamento do problema institucional brasileiro. Tive a _o~or
tunidade, inclusive, de entregar pessoalmente ao Sena. dof Itamár Franco, i1aqtiela- oportunidade, um avulso
deste projeto, baseado no art. 50 da Constituição, um
projeto de lei complementar.
A lei complementar, segundo Afonso Arinos, é uma
lei que estabelece normas gerais de Direito Eleitoral e
que se confundindo a lei complementar com a lei orgânica est~belece competência para assegurar o funcionamento político e administrativo do sistema, complementa dispositivos constitucionais. Pelo art. 50, uma lei complementar pode ser aprovada por maioria absoluta e por
votação das duas Casas separadamente, quer dizer, nós
nos livramos,_através da votação de uma lei complementar, do quorum privilegiado de dois- terços, alterados por
uma dessas últimas emendas, no que diz respeito à aprovação de _emendas constitucionais. b um caminho fácil.
Tive a oportunidade de discutir, por mais de duas horas, com o Dr. Geraldo Costa Manso, Secretário do Tribunal Superior Eleitoral, este projeto de lei complementar. S. Ex• que é um expert, uma autoridade em matéria
de Direito Constitucional e de Direito Eleiioral, viu rieste caminho ou nesta perspectiva um encamínhanlento_fc:gal, democrático para uma saída popular ao problema
instituCiOnal brasileiro. Estou referindo-me a esse projeto, porque sou um homem do PDT e gostaria que V. Ex•,
como Presidente do Partido como Governador e como
autoridade maior do nosso Partido, encampasse e passasse a solicitar que a ilossa Bancada defendesse este
ponto de vista como uma solução, dentro das que, eventualmente, possam ser apresentadas.
A solução é a seguinte; terminado o mandato do Presidente João Figueiredo, em 1984, à 15 de janeiro de 1985,
o próprio Colégio -Eleitoral, para não alterarmos a Cons~
tituição, por um consenso partidário, escolheria para
presidir os dois anos do período final da legislatura e do
mandato dos governadores eleitos à 15 de novembro de
1982, o Presidente do_ Supremo Tribunal Federal, o
quarto em hierarquia sucessória, segundo o art. 78 da
Constituiçãõ. Já tivCriíos úm exemplo disso, quando
num golpe de Estado, a 29 de outubro de 1945, o Presidente Getúlio Vargas foi afastado face a um processo
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da República, a mim me parece que essas eleições diretas
eleitoral em curso em que havia dois candidatos: o Brigasó podem ~er determinadas numa Assembléia Constideiro Eduardo Gomes e o General Eurico Gaspar Outra,
tujnte. Sem o povo falar, nós não teremos condições de
E com a Presidência-do Ministro José Unhares houve o
alterar a Cof!stituição quaisquer que sejam õs critérios e
process-o eleitoral e as eteições_l)~;_reaüzaram. Então, sob
por melhores que eles sejam. E dentro do caminho, dena Presidência do Presídente do Supremo Tribunal Fedetro da solução ou dentro da carta que estou botando
ral, depois de eleito pelo Colégio Eleitoral à 15 de janeiro
·sobre à mesa, para que seja considerada e que espero seja
de 1985, por dois anos, com o compromiSSo de, aoõm
debatido nesta Casa, acredito que tenhamos encontrado,
desses ..dois anos, convocar uma Assembléia Nacion_al
pelo menos, uma solução justa, legal, capaz de reinstituConstituinte, o Presidente do _Supremo Tribunal Fedec_ionalizar definitivamente O País e chegarmos a uma deral, que representa, na República, aquilo que, no Immo_cracia §em q:ualificatívos, uma democr~cü;: que não
pério, se perderia chamar o Poder Moderador, um poder _
seja relativa, que não seja aqUartelada, que não seja pela
não vinculado com qualquer atividade política, isento e_
metade, _que seja realmente uma democracia plena, deneutro, portanto, para o encaminhamento _do processo
pois de se ouvir o povo e de se restaurar neste País, com
eleitoral, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, enuma Constituição, todos os seus poderes, _colocando o
caminhando por dois anos esse processo eleitoral, conpovo no poder.
vocaria, ao fim dos dois anos, ao fiin do mandato da leO SR. LEONEL BRIZOLA - Quero congratular-me
gislatura e dos mandatos dos governadores, uma Ascom o [ieput3.dci JG de Aiaújo Jorge, pela apresentação
sembléia Nacional COnstituinte, que teria nove ~eses
do seu projeto, que foi uma iniciativa que há de se somar
para elaboração de uma Consti_tuição. Essa ConstiWjçào
à todas as demais idéias que nesse momento estão sendo
poderia ser promulgada, a 15 de novembro e, com base
discutidas e consideradas. Creio que esse momento secanessa Constitu-ição-;-aeleição de um novo President.e da
racteriza exatamente por isso, cada um dar o que tem ao
República, que poderia tomar posse a 21 de abril de
nosso País.
1988, vale dizer, três anos e três mes.es depois da sãídã. do
Mas, essencialmente, penso que precisamos ter cÕraPresidente João Figueiredo do poder. t óbvio que o Pregem de _questionar as instituiçõeS- inixeqCiíveis. Este Cosidente João Figueiredo, como o Presidente da Câmara
légio Eleítoral, no meu-conceito, amadurecido, é uma
dos Deputados, como o Presidente do Senado que, em
in-stituição inexeqüível, frente aos mais importantes e inordem hierárquica, sucedem ao Presidente da República
cisivos
interesses do povo brasileiro e desta Nação. t::
não teriam condiçõeS para presidir o processo eleitoral,
continuar
na ilegitimidade, é o Brasil continuar como
porque se encontram vinCUlados ao processo político, esuma nau sem rumo. Creio que, nesta reflexão nacional
pecialmente o Presidente da República, que depois que
se fez esta revolução ãcuritula as funÇões de _Presidente _ __ que p_ropugnamos, este questionamento aberto, claro,
incisivo, terã que fazer parte inseparável de no~s~ ~çã~.
da República e Preside_nte de um partido político, que
Nó_s nos inscrevemos nessa linha, e creio que isso corresatua como cabo eleitoral_ do _sistema.
Põnde ~o q~e quer e deseja o povo brasileiro. Precisamos
Em noss_o_ Estado, V. Ex' hã de se lembrar, saíram
demonstrar!
como A+ B, como 2 + 2 são 4, que este propublicados anúncios com o retrato do _Presidente da Recesso sucessório .através de um Colégio Eleitoral ilegítipública e do candidato a Govern-ador do PDS, o Sr. Momo, como o que pretende decidir sobre os destinos da
reira Franco, o Presidente da República pedindo votos
Nação, é o Caminho mais diretá Para a a-ig-eritinização da
do povo para o seu candidato a Governador, que era o
v!~a brasileira.
candidato do PDS, o Sr. Moreira Franco. A int.;rferênSobram-nos argumentos e razões, e principalmente
cia do Presidente da República e a interferêncía de polítipoderrios assUmir acerteza que, demQtlstrar que é inexecos ligados ao sistema, responsáveis por toda legislação
casuística que aí està, comprometem, evidentemente, o
qaível encaminhar os interesses nacionais por esses proencaminhamento com a prorrogação, que se_ poderia adcessos corresponde, exatamente, às convicÇões e aos senmitir possível por mais dois anos do Senhor Presidente
timentos do povo brasileiro.
da República, presidindo o pleito, para que depois tivésCreio que nas _práticas que o acesso a algumas áreas da
semos as eleições diretas. A mim me parece inaceitável
administração e do Poder Público, o nosso povo conduessa tese, porque o Presidente da República deveria
ziu governantes da Oposição. Nessas práticas nós deveconcideraNe suspeito e absolutamente sem condições e
mos incluir o questionamento, esse questionamento que
autoridade para encaminhar esse processo eleitoral. Visob muitos espectas está a nosso alcance. Por exemplo, o
mos, recentemente, com a visita aqui ao Brasil do Rei da
que ocorreu comigo no Rio de Janeiro. Quem de nós não
Espanha, que a redemocratização na Espanha processaestá corivencido de que toda esta política chamada de se_se de forma pacífica por que Juan Carlos, herdeiro para-- gurança, segurança_ pública, segurança nacional, se vem
doxalmente de uma ditadura, sendo, como é um jovem
inspirando numa dOUtrina que não corresponde aos- airei liberal, lúcido, apenas espanhol, acima de legendas,
reitos democráticos e sociais do nosso povo, e mais ainrepresentando na Espanha o Poder Moderador, tem enda. aos interesses nacionais, pois em uma dimensão rescaminhado o processo de redemocratização na Espanha
trita, que corresponde à nossa competência, creio que tee permitido que aquele país reencontre os seus caminhos
mos o dever de questionar as instituições que vêm pondo
sem maiores prejuízos. E hoje, temos na Espanha, por
e:m prática esse tipo de política.
estranho que pareça, uma monarquia, uma forma moJá antes -de ser candidato, a minha convicção era esta,
nárquica de governo e uma estrutura socialista, em que o
como é a convicção da maioria dos brasileiros. Mesmo
Primeiro Ministro Felipe Gonzalles, representa o PSOE,
em função de algumas experiências vividas, quando goo Partído Socialista Obreiro Espanhol do poder, capaz
vernei o Rio Grande do Sul, cheguei à conclusão que dede realizar reformas de estrutura, atendendo às necessiveria desativar a Secretaria de Segurança, para poder
dades mais fundamentais do povo espanhoL
orientar, para poder instituir uma nova política de segurança pública, de justiça e-de defesa dos direitos humaO SR. PRESIDENTE (Itamar Frauco)- Deputado
nos, no Estado cujo Governo recaía sobre os meus
JG de Araújo Jorge, pediria a V. Ex~ para abreviar um
ombros e minha responsabilidade. Quero dizer-vos que o
pouco a sua interpelação.
fiz no primeiro dia, porque era através dã Secretaria de
Segurança que se canalizava, que se processava toda a
realização dessa polítka. E é Verdade, ·aliás, que o fiz
O SR. JG DE ARAúj_Q_JOi(GE - Estou encerrancom uma certa autoridade, porque se não fui o primeiro,
do, Sr. Presidente. Como o assunto que se debate é o as_é 9em possível que tenha estado entre os primeiros que
sunto da sucessão eleitoral, e estamos aqui com u~_pro
instituiu a chamada Secretaría de Segurança, no âmbito
jeto, um deles principalmente, o do Deputado Dante de
dos governos estaduais. Creio que fui ci primeiro: DeOliveíra, a respeito das eleições diretas para Presidente

Agosto de I 983

pois, logo a seguir, o Governador Carlos Lacerda, no
Rio de Janeiro.
Eu já fiquei um po_uco desconfi_ado com a minha cria_tU:ra (risos}. E depois percebi qu-e o autoritarisnlo inc-orporou em grande escala a instituição. A partír daí passei
a ser o criador contra a criatura, e mesmo sob o ponto de
vista mais prático, em matéria de administraÇão,- chegue-i
à co~clllsão de que era uma instituição ine:xeqüível. Não
teri·a cOndições de realizar nem mesmo aquelas prioridã_des mais urgentes_e imedi~tas, que defendemos e sustentamos ni;:. cui'so da Campanha, sem enfrentar desde logO
esta questão. E quero vos dizer que nos sentimos confortados com a decisão tomada. Lá no Rio de Janeiro não
exíste mais Seci:efáOa- de Segurança Pública, trouxe logo
para o s-eio do Governo, integrando o Secretariado, as
duas grandes corporações, que essencialmente foram
esta área do SerVíÇO Público: a Polícia Militar e a Polícia
_ Civil. EstãO participando das discussões, assimilando
aquilo que se constitui a política do Goverrio em matéria
de segurarlça pública, de- jUstiça e de_ direitos humanos.
Passaremos agora, a seguir, à instituição de funcionamento de um Conselho, com todas as autoridades da
área, incluindo Secretaria de J.ustiça, Ministério Público
e todas as demais, mas, sobretudo, uma representação da
comunidade. Este órgão é que vai formular a política de
segurança pública que está dentro da competência dos
Estados, até um determinado nivel. Daí em frente não temos nada a esconder. Ao contrário, se tem alguma contribuição a nos dar, estamos até pedindo às instituições
- federais que colaborem conosco. EstamQs discutindo
isso a céu aberto, à luz do SoL Nós queremos que o povo
do Rio de Janeiro tenha nestes serviços exatamente o que
deseja, o que necessita e que não funcionem sob a inspiração de objetivos obscuros, e que nem a sua ação ou a
doutrina que inspira e orienta a ação desses serviços, a
prestação deSSes serviços, não venha a ser formulada entre quatro paredes, sob inspirações misteriosas, e sim que
seja discutida e estabelecida abertamente,
Creio que nós, neste momento de reflexão da vida brasileira, precisamos atuar, agir, na esfera da nossa competência, explorar, inclusive, as fronteiras da nossa competência, áreas onde se discute quem é o legitimo para
-atuar e, sobretudo, necessitamos questionar com vigor
estas instituições inexeqüíveis e creio que haverá uma
grande unidade nacional neste País, a partir do momento
em que questionarmos com vigor, com lucidez, a inexeqilibilidade, a inconveniência do chamado colégio eleitoral-para -deCidir sobre os destiitos do nosso País, sobre a
instítuição de um novo Governo, sobre o estabelecimento de rumos para a Nação e para o nosso povo. Creio
que numa d~ssas, as decisões nacionais são assim. Se trabalharmos pãra inundar este País de consciências esclarecidas, quem sabe Já, e por qUe não, sempre estou invocando o exemplo dos republicanos. Àquela época, também havia um modelo económico sustentado a _duras penas, como se sustenta este. Naquela época havia os delfins, os tecnocratas que viajavam em busca dos banqueiros internacionais, um modelo económico explorador, os
pacotes daquela época eram em cima dos escravos e dos
pequenos produtores e também dos intermediários de
tudo aquilo. O autoritarismo campeava, porque tudo era
sustentado, também, por um núcleo autoritáriO: Modelo
económico e núcleo autoiitário àquela época, também,
eram irmãos siameses, como hoje, e o cenário político
era ocupado com grandes exterioridades por duas grandes correntes políticas, os liberais e os conservadores,
que se sucediam no Governo. Quando os liberais ascendiam, ninguém mais pare_cido com os conservadores que
os liberais no Governo, e a dança contin_uava. Foram
stirgfndo os republicanos e passaram a questionar tudo
aquilo, e com que vogar, com que coragem e com que lucidez! Afirmavam assim: ..Nós questionamos tudo isso,
mas saibam que os nossos caminhos são pacíficos, os
nossos caminhos são civilizados". Mas nós não preten-

Agosto de 1983

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãóli)

Quarta-feira 3 3095

demos parar nunca e as nossas práticas têm que corresqual V. Ex~ também propõe conciliação, ao enfatizar cluenada nos dificultaria em termos do nosso lado, vale diponder às nossas idéíaS, não pode haver um republicano
zer, ao lado da Nação brasileini, homens da envergadura
cs-cravista, como no início havia. Para ser republicano,
não pode ser senhor de escravos." Assim eles foram limdo Senhor Presidente da República e dos Srs. Ministros
pando o caminho e definindo claramente as suas idéias.
seriam os qu~ conosco participai'iarit. dessa gra-nde refleÃ certa altura, afirmavam assim: "Nós não pretendemos
xão indispensável, sem dúvida, mas da qual a Nação está
__exausta para a consec_ução dÕs reais objetivos n"acionais;
parar nunca, a não ser diante do sacrifício inútil dOs nossos concidadãos". E foi aquele questionamento firme, vi:
que só podem ser atingidos através das eleiÇões- ge_~ãis,
goroso, claro, aberto. Afirmavam claramente: -"NOs riào diretas, universais, secretas, notadamente, para PteSienganamos ninguém, n6s- precisamos instituir a Repúblidente_da Repúbllca.
ca, derrubar a escravatura e derrubar este modelo econôA minha segunda pergunta consiste em saber se V. Ex'
mico". Como exatemente nós, ao questionar, com firmedefelide. a participação do Presidente da República e dos
za e com lucidez, essa problemática toda, nós precisamosMinistros de Estado, notadamente da área económica,
ser claros na nossa plataforma e creio que o questionaR
um projeto de reconstrução nacional, quando eles, o Prementa desse colégio eleitoral bem que pode ser um pai!. to
sidente e seu séquito, são exatamente o Estado maior que
de partida concreto, objetivo, mostrar ao nosso povo
destruiu a Nação; a Nação que V. Ex' afirma estar mor:
que isso é Um menosprezo a -ele próprio mostrar ao nosso
rendo aos poucos, mas qUe, na realiditde, está morta
qtfe só encontra substrato de existência na ressureição do
povo que isso é uma humHhaçào para noSsa gente. Por
que excluir o povo brasHeiro da decisão? Isto vai ser enseu espírito e da sua embatível virtualidade histórica,
tendido, cada dia mais, peloS brasileiros de todos os rehaja vista que poder algum, por maiS forte que o seja, secantos e de toda parte, _
tá capaz de destruir essas virtualidades nacionais.
Muito ·abrigado.
Esta é a minha segunda pergunta.
A seguir, V. Ex' cita o exemplo argentino, com bastanO SR. PRESIDENTE (Itamai'-Franco)- Concedo a
te propriedade e aconselha que esta Comissão convide
palavra ao Senador Fábio_ Lucena.
um especialista em problemas argentinos, que poderia
, ser- eu me permito fazer a sugestão- o eminente ProO SR. FÁBIO LúCENA- Sr. Presidente e Srs. COnfessor Darei Ribeiro, que não apiilas entende de problegressistas, eminente Governador Leonel Briz.ola:
~ _._mas_argentinos, como entende de problemas de _!odo o
O termo reflexão é uma constante na poStUra pÕbHCa,
continente e de todo o mundo e cuja presença aqui neste
nos pronunciamentos de V. Ex~. bem como eleições ge-Congresso poderia muito contribuir pai-a essa discussãO
rais, participação no debãte, práticas e idéias. Tem V.
para o encontro de proposituras que nos conduzissem a
Ex• muita razão, toda razão, quando afirma que o povo
uma saída para o estado de exceção em que ainda viveé o nosso mestre, mas há de convir V. Ex~ que a conduta
mos, estado de exceção que se manifesta, agora, de modo
da sabedoria popular compete àqueles que carregam o
mais perigoso, porque o nosso País vem de abdicai da
múnus da liderança coletívã, como V. Ex~ e Outros pree- - - "soOerailia nacional, ao firmar aCordos secretos com o
minentes líderes- da Oposição em ·nosSO País. -- - ··
Fundo Monetário Internacional, sem dar satisfaÇões a
Desejo COloCar 'para V. Ex• pequenas questões, mOdesGovernadores de EstadoS e mUito menos, ao Congresso
tas, mas, no meu entender, de grande significado para o
Nacional.
grave momento nacional que estamos atravessando. V.
A minha terceira pergunta consiste, ainda, em, reEx• diz, com muita propriedade, que os republicanos
- [orçando - permitam-me com toda humildade- o arafirmavam que entre eles não poderia h<i.vef rePublicagumento de V. Ex~. É que estando o Brasil mexicanizado
nos escravagistas e no momento político nacional, Sr.
:tendo o Brasil sofrido já a experiência argentina de cinGovernador, não pode haver gove:átadores deitaS Pela
qUenta anos, _nOs últimos vinte anos, a minha pergunta
Oposição, governadores concensualistas. Esta me pã-reci::
consiste em saber por que V. Ex', com a enorme autoriuma colocação da maior importância que sUbmeto à
dade que detém em todo o País, por que V, Ex• não sereconsideração de V. Ex•, porque a sabedoria popular, ao
bela, não apenas como governante,_ mas como_cidadão
eleger dez governadores em todo o País, nove do PMDB
brasileiro, contra essa agressão à soberania nacional, que
e V. Ex•, essa sabedoria agiu precisamente motivada peestá em vigor no riosso país, de fora para dentro, evidenlos grandes temas que os partidos políticos de Oposição
temente, e que tem como feitores os Ministros da área
levaram à praça pública em todo o País: eleiÇões gerais,
económica e, como faltares, a comunidade financeira-inparticipação nos debates, prãticas e ídéias.
ternacional.
Afirmou V. Ex~, todavia, que é inutil propostas sem
Quarta e última pergunta, Sr. Governador, _é que a
reflexão, quando, no meu entender, a Nação também escamp·anha por eleições diretas para Presidente da Retã cansada e exausta de tanto refletir, e a reflexão naciopúbliCa pode ser transformada numa reedição da campanal conduz à mesma conclusão a que chegou V. Ex~. Eu
nha dos republicanos. Eles em 1870, em pleno regime
lhe indagaria, primeiramente: Porque V. Ex~. como um
monárquico, fundaram um partido para derrubar a maR
dos mais eminentes líderes da Oposição ein nosso -País,
narquia. Está claro no programa do Partido Republicanão se asssocia, não se filia à campanha nacional do
no que o objetivo é_ derrubar a Monarquia, -dentro das
PMDB em favor de eleições diretas em todo o País, camleis que existiam no próprio regime monárquico. Então,
panha que está hoje sendo d_eflagrada em Goiânia, Capi_ Sr. Governador, por que não estabeleceremos nós todos:
tal do Estado de Goiâs? t minha priineira íil.dã.gaçào.
PMDB, o PDT e o PT, o Partido dos Trabalhadores,
uma frente nacional, uma coligação para derrubar o reO SR. LEONEL BRIZOLA - Perfeito!
gime de~arbítrio dentro das leis que nos sobram do próprio rCgime atrav~s de uma ampla mobilização poptilãr,
O SR. FÁBIO LUCENA -Segundo, Sr. Governacomandada por V. Ex~. pelo Presidente do PMDB e pelo
dor, V. Ex• quando aludiu a este preceito sutil que o poPresidente do PT, em favor das eleições diretas para Preder descricionã.rio baniu do nosso País, há viilte anos,
-sidente da República, agora e já, dentro do prazo estabebaniu "do povo, que ê o poder decisório, V. Ex• afirm-a
lecido pela Constituição?
que o Congressd decide e que V, Ex', como Governador,
também decide e diz que é nossa culpa por haverrltos
São as quatro c-olocações, Sr. Governador, que, com
sido despojados -d_esse poder de decisão, ao longo dos últodo respeito, formulo a V. Ex~
timos vinte anos.
Com todo o respeito, V. Ex', eu me permito discordar
O SR. LEONEL BRIZOLA- Congratulo-me com o
iit.istrC: Senador do Amazonas pela participação neste deno que consiste em a culpa ser nossa, isto é, da sociedade. Esta culpa é exatamente da elite governante com a
bate e gostaria de_dizer que realmente o nosso povo, to-
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dos oS povos, atravês das eleições, como ocorreu conosco, escolhem os seus r~presentantes, delegam a ele~ as tarefas de realizar as Suas aspirações, a sua vontade. Ago- r~;üustre Senador, é uma das questões mais complexas e
se pode ver, através da- HiStória Polftíca, esta interpretação indispensável por PB:rte dos seus representantes do
que é a _vontade dos seus representã:dos. E atrãvés dos
i~mPOS v-eiifica:mOs-- mesmo na nossa cufia expe~iência
·política - quantos exemplos. de dis~onia, de contra- djções têm ocorrido. É nluito difícil, realmente, para um
representante e aí é necessária uma grande dose de humildade, de despretenção permanente, até uma certa
prudência em sentir, no av3.Har do que realmente corresponde à vontade popular.
Veja, por exemplo: Vamos ilustrar este comentário
com o que ocorre, neste momento, no Rio de Janeiro.
Como Governador, tomei a iniciativa de reª-lizar um
diálogo com o PDS -achei que era do meu dever, por
todos os motivos. _Primeiro, porque considero que um
dos maiores erros da Oposição brasileira é não ajudar o
PDS a democratizar-se através do diálogo.
O SR. FÁBIO LUCENA- Permite-me V. Ex~ um
aparte?
O SR. LEONEL BRIZOLA O SR. FÂBIO LUCENA sições têm mars ...

Pois não.
Governadoi, as Opo-

O SR. LEONEL BRIZOLA- Perd~o, Ex', permitame completar o meu pensamento?
Veja, aqui, como pode a Oposição desconhecer o
PDS, ainda que compreendendo muitos aspectos querepresentam deformações deste período, Como pode desconhecer que uma parcela imensa do povo brasileiro votou__em representantes do PDS? Podemos dizer: .~'Yota
ram coagidos, votaram comprados''. Mas não é possível
nem coagir, nem comprar uma coletividade tão grande.
Muita gente votou, porque achou que deveria votar e,
possivelmente, a maioria. Como desconhecer essa realidade? Se queremos ser pluralistas, se queremos a unidade nacionã"J, como excluir? Então, aí está, para mim,
uma das questões que levanto e que considero da maior
relevância.
Então, passei a viver o problema concreto, entendendo que se _escrevia na melhor prática da democracia e,
sobretudo, uma converliéncia lógica deste momento de
_.reconstrução e pelas circunstâncias de que, eleito Gover!1-ador, preciso cumprir com os m~us Qever~ admlnistraüV~s, porque a poPulação quer ver os seus interesses defendidos. E a rigor, deplora os nossos desavisados aqui
em cima, quando isso vem em seu prejuízo.
Então, tomei a iniciativa da abertura deSse diâfogo.
Nada me atinge e nada me restringe. Não estou assumindo nenhum tipo de compromisso que interfira nos nossos prindpios, na tlossa visão do- que queremos e lutamos pelo nosso País, mas tão-somente cumprindo o dever de dialogar para que os interesses da população sejam encaminhados,_ assuntos concretos. Verifico, a]iás,
que os meus ilustres colegas, governadores da Oposição,
eleitos pelo PMDB pelo Brasil afora, não estão seguindo
outro ca~inho, a difetença é que eu afirmo e eles
conservam-se mais di~cretamente. _(Risos.)
Aflrmo, porque acho que está correto. Como também
procuraria o diálogo com qualquer outro partido, inclusive com o PMDB, mas é que ele me virou as costas. O
PMDB do Rio de Janeiro, ilustre Senador, contém os pecadores que ainda não ConsegUiram encontrar o rumo,
estão confusos pelos pecados. (Palmas.) Mas espero que
o tempo decida _tudo isso.
Então, o que acontece? Mesmo assim, não quer dizer
que nego o díãlogo a eles, comO .vou negar o diálogo,
mesmo com um episódio triSte como vivemos lã num
dado momento? Ao contrário, os prefeitos _do PMDB
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são tratados com a mais rigorosa eqUidade, ·parque é o
meu dever, como trato os do PDS, como trato os meus
companheiros; é o dever do Governador de tratar todos

os prefeítos igualmente, na hora em que a colaboração
administrativa federal e estadual nada tem que ver com
as nossas diferenças, ê um direito da população; nâo évantagem nossa nem do PDS, nem de queni quer que seja, é um direíto dã-POPulação este o-de exigir que haja
essa colaboração. Verifico que isso eStá se desenvofvc!ndo, como deve ser o normal, não é nada de excepcional
nem para nós nem para o Governo Federal, peque acho
que o Governo Federal precisa tanto do Rio de Janeiro,
quanto o Rio de Janeiro precisa do Governo FederaL

Pois bem, então, dialogar para o efeito do bom encaminhamento das questões concretas, é como ocorre aqui
no Con.gresso, qU.<indo se aPrO-Xlmain- as eleiÇões,
reunem-se PMDB e PDS e decidem as regras eleitorais,
aquelas possíveis para a Oposição. Exatamente Como
deve ser feito. Quantas regras eleitorais foram eStabelecidas aqui com os votos Si"ffiplesmenie de iidefã:riÇ8.?
Problema concreto. É o que ocorre no Rio de Janeiro. E
isto foi incompreendido, desmerecido por algumas pessoas, que, felizmente, são minorias; que ainda nãO
milaram e se _esqueceram de como são as boas práticas
numa ordem democrática. Porque não vamos co-nstituir
uma democracia sem praticá-la. Esse é o dado essencial
para a nossa conduta.
Pois bem, ontem me entregaram uma pe.<;quisa feita a
esse respeito no Rio de Janeiro. Sab_em que 85% da população estão de acOrdo com isso? Agora, qiuinto a mim,
ilustre Senador, ocorre o seguinte: sou uma pessoa, um
cidadão neste País tão marcado pelas posições que nem
preciso estar discutindo, porque as pessoas não duvidamde mim, só quando querem fazer patrulhisní.o e me intrigar, af lançam essas dúvidas, mas ninguém POde duvidar
de mim. Como é que possO ser favo"r- de alguma coisa,
disso que se fez no País, nesses 18 anos? (Palmas.) Não
posso ser a favor. Então, ninguêm duvida. Eu nãõ preciso repetir. (Palmas.)
Agora, considero que nós precisamos questionar tudo
isso com lucidez. Não quero dizer que eU seja lúcido.
Não. Insisto nessa (tui::sião de lucidez, ·porque prinCipilmente nós que lutamos há tantos anos por transformações soCiais no Brasil, todas as áreas de esquerda quC
lutam por uma mudança de natureza social em nosso
País, e no nosso relacionamento internacional essa entrega contínua a esse sistema capitalist'a íniernaéional ciíú!
está aí, aos sistemas que se formaram no mundo, nós lutamos com boa visão estratêgica, mas sem tática. Eu, então, era especialista. Costumo dizer que, quanto mais
pontuda a faca mais eu metia o peito. Quer dizer, a luCidez é isto. Vamos questiOnar com inteligência tüdo isto,
porque vamos chegar às consciências de rOuit<is pessoas
que têm real influência das estruturas deste País e que estão condicionadas com relação a mUitos problemas. E
va-mos questionar tudo isso com uma lucidez, como
aquela dos RepubHcanos. Que lucidez! Às vezes leio
aqueles textos, artigos de jornalistas da época. Que lucidez! Que elevação! Abriam janelas nas cabeças da nossa
gente. Éssa, a lucidez que desejo.
Então, eu digo, ilustre Senãdor, há muitas quesfõe5 da
vida nacional, a despeito dos meios de comunicação que
são excelentes na vida brasileira de hoje. Podemos discar
_o telefone; não só as televisões nacionais, os jornais que
especulam por todo o País. Hoje há uma diferença muito
grande a esse respeito, mas assim mesmo funcionam
muitas coisas obscuras. Por exemplo, o patrulhismo. O
patrulhismci é um vício do autoritarismo. Eu, prãticamente, tenho sido vítima de uma guerrilha gráfica terrfvel. Eu conheço bem e identifico bem. Agora i.sso só
atrasa. Quando se trabalha com intriga, querendo colocar mal uma pesso, porque ele é do outro lado e não se
trabalha com boa-fé, nós só atrasamos o nosso desenvol-
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vimento político. Perdemos tempo, Porque temos que
usar o nosso tempo, para estar desmentindo coisas e
tudo isso.
Vejam, por exemplo, esse simples diálogo normal, sem
problema algum com o PDS _ou com todos os Partidos
iio Rio de Janêiro,· porque eu pi-ocuref iodos, tanto que
procurei pôr uma Mesa plurfpartidária desde logo, na
Assemblêia. E tive atê muitos sonhos de pOder discutir
com todos os Partidos. Mas dep ais prevaleceram esses
processos da politicagem, do patrulhismo, e isso criou
dificuldades que, espero, com o tempo se dissipem.
Pois bem, teimaram em dizer "acordo". "O Brizola está fazendo acordo com o PDS", ''acordo, acordo, acordo". Essa palavra chegava a existir corno conceito duas
vezes no mesmo período, às vezes, dos comentários. "Acordo, acordo". Então, fico pensando agora, meu querido amigo, este homem que ê um patriarca da vída brasileira, O Governador Tancrelio Neves, propôs com todas
as letras um acordo mesmo. Eu verifico que ele tem razão em estar formulãndo alternativas, porque essa i! uma
inquietação de todos nós, eu não o condeno por isso.
Mas ele formulou um acordo mesmo, e ele ê uma das
maiores lideranças do PMDB. Senador. Ele disse: "Vamos eleger com uma nominata tal, um governo de consenso; quer dizer, fazendo um governo de coalisão... É
acordo mesmo! E veja que foi elogiado, em geral, por
aqueles mesmos que queriam que eu tivesse feito o "acordo, acordo, acordo!" Em relação ao Governador, ele
ê mais feliz do que eu, ele: foi elogiado a esse respeíto,
elogiado! Então, acontece que isso tudo existe, porque
hã um nevoeiro na vida brasileira, ainda, como esses que
nós diVIsamos, quando vo3.-mos. Às vezes podemos ver
que lá está uma cidade. Mas lá adiante aquilo se cobre e
o sabemOs se lá em-baixo é água ou ê terra. Hã um ne. võeiro ainda na vida brasileira, que se dissipa~ "aqui, acolá~ ~que realniente nOs confunde muitas vezes. MaS temos
que, sobretudo, saber conviver com tudo isso; aceitar
coiwiver com tudo isso e discutir, porque esses processos
tOdoS vê-rrí do aUtOritarismo.
Quero dizer que-nóS estaremos ao lado de todos que
lutarem por eleições diretas, como deveremos estar ao
l.ãdõ-do PMDB,_do PT, do nosso povo. Agora, nós só
não nos alinhamos, como tambêm não fazemos oposição
sistemática, não nos alinhamos incondicionalmente.
Ainda mais nós, na área da Oposição, que temos muitas
questões a elucidar e a decidir, mas temos que estar juntos quando a Causa é comum, quando estamos identifica-dos em torDo dela. Eu não- in"e filio à Cà.mp<Útha do
PMDB e nem quero que o PMDB se filie à nossa. Acho
que todos temos que estar juntos, não apenas as cúpulas
partidárías, mas temos que estar juntos com o nosso povô; atuar amplamente em todo o País, a esse respeito, e
sabef·<.]tie esta Questão, ilustre Senador, não Valnos resolver com uma reunião aqui, outra ali, nós já tCmos essas
experiên-dãs. Eu me recordo que antes de 1964 tivemos
uma reunião em Goiânia, também. Lá estava o Si. Mauro Borges, nosso querido amigo, e resolvemos fazer uma
reunião e nos unimos, em Goiâitia, no Planalto Central.
'_'Aqui lánçamos a Frente de Ubertaçãõ Nacional''; e parece que a Frente de Libertação estava construída com
isso. Não! não saiu nada, saiu nas nossas práticas, no
-pmbro a "ombro com o nosso povo.
O que Vos posso dizer ê que, lá no Rio de Janeiro, existe_ uma população de alto nível de consciência polltica, é
s6lr-adiÇão- o Rio de Janeiro sempre foi, na realidade,
o centrO poHtíco mais importante do País - hoje é um
Estado da Federação apenas. Mas a sua população está
lá, com todas essas tradições, com esse nfvel de consciência, e e_u posso afirmar que o Rio de Janeiro vai ser um
pólo, vai ser um centro mUito· ativo de discussão a esse
respeito. Podem os nossos irmãos pelo Brasil inteiro contªr com isso, que o Rio de Janeiro vai ser um centro de
questionamento de tudo isso. Só pedimos que Deus nos
inspire, pará que tc;;nhamos lucidez, que as experiências
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vividas- e muitas delas tão amargas e tão tristes- tenham trazido a todos nós lições, ensinamentos, para quE;
agora sim, vivendo esta êpoca de aflições, de perigcs
para o nosso povo e para o nosso País, mas também rid;
rica em potencialidades. O p-ovo brasileiro avançou
tÕ durante esses quase vinte anos, muito mclis do que nó1
próprios imaginamos. Então eu creio nas possibilidad~
de mudarmos os rumos que estão aí surgindo como fa·
tais, como inexorâveis. Creio nesta pregação, creio nCsú mobilização de consciêncíãs, e sobretudo acreditaria n6i
seus resultados, se nós tivermos a visão e a capacidade de
atuar politicamente, como necessitamos atuar.

mut

Quando eu disse que isso depende de nós, é por isSo
exatamente. Quem não vê que as forças armadas, como·
instituição, retiram-se do irüervencionismo. A mhilla
presença no Governo do Rio de Janeiro é uma prova
concreta diSsO. t verdade que muitos dizem, retiram-se
para reter; conservar o poder de reintervenção. Creia
que para nóS não ê impoftante cogitarmos desses_ mcitivos. O importã.rite pa-ra nOs é que se abrem espaços de liberdade. E aí está o nosso desafio. Se nós- realmente formos competentes politicamente, nós consolidaremos este
espaço, o ampliaremos e conservaremos as forças armadas lá, nas suas funções legais e constitucionais. (Muito
bem! Palmas.) Esse é o nosso dt:saho, como chegar lá,
nobre Senador, eu não tenho a-pretensio de saber, mas
acho que nós, discutindo, debatendo, questionando, junto com o nosso povo, nós vamos chegar lá e acho que
esse é o caminho, acho que aí está o desafio. E creio que
te:ffios que partir de uma anistia geral entre nós. Precisa- mOs aSsumir -o espírito da anistia, amplamente agora,
como nunca. Se a.õteS se tratava de resgatar um quadro
de injustiças,"-agorãê o Chamamento nacional que exige
de nós: Uma abertura para uma discUssão ampla, mesmo porque- dÍgo com toda. a fi-anqueza- eu não acredito no futuro deste País com exclusões, exatamcnte o
que pensava no eXílio, porque eu tinha a -minha p<~rce
-,a-a dar aà País, como tinham os meus conlpimheiros todos, aos milhares por aí, numa diâspora injusta, inconcebível. Tiilhamos o nosso pedacinho, o nosso tijolo a
dar a este País e estávamos convencidos de que ele não ia
para frente sem nós. Então eu não creio em exclusões. Às
veiti:S eu digo brincando: "quando do advento da Revolução Cubana foi fascinante, fascinante para todos nós,
agora, tomou rumos que nós podemos atê entender que
não tiveram outros - os americanos foram drásticos e
Injustos coni eles e não tiveram outros caminho - agora, nós, lucid.ãmente, livremente, não podemos querer
para nós aqueles rumos. Temos que buscar os nossos,
porque não queremos abrir mào de certos valere$. Então
eu digo briilcalldo: "estive lá em Miami vári<~s vezes e vi
a bufguesia cubana lá; a&ora a nossa é múlio-grande, não
cabe lá!__(Risos.) (Palmas.)
Não PodemoS Pensar nunca em excluir ninguém, não
só para fora das frOnteiras do País, mas do dialogo, da
discussão. A partir de agora deveríamos pegar os cabeças mais duras que possam existir - eu quando en~
·centrei Um O·agarro Pelo braço (Risos.) - f~zendo com
que ele deva sentir que a Nação, é a Nação, não são as
nossas diferenças; é a Nação que está aí-- cOmo diz oSenador Teotónio Vilela, que acabou- se traÍtsformando
num apóstolo da vida nacional (Palmas.); ê um apóstolo
âa vida nacional, da honradez e integrid<~de des_te_País,
dos destinos deste Pais, e eu creio que aí está a questão:
não podemos excluir nunguém, porque só p-odemos encontrar caminhos na comunhão de todos. E somos diferentes, não queremos todos exatamente o futuro do Brasil de uma forma igual. Nós, por exemplo, estamos convenCidos e lutamos por isso, que o Brasil não terá caminho, neste período histórico, fora de uma visão de democracia social. E quando falamos em democracia social,
falamos em socialismo, em liberdade, a busca de uma sociedade iguilitária que seja cada dia mais igualitária,
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mais justa, mais aberta, mais demOcrática, mais liVie. 1::
txatamente isto: os caminhos da democracia social, liM
b:rdade e transformação social em busca da justiça e da
igualdade.
Achamos que o Brasil não tem caminho, porque Só
num ambiente de liberdade é que iremos construir o nos-

so futuro. Quem luta pelo socialismo, através de um processo autoritário não vai chegar lã, num País como o
~.osso; como também a democracia, como é pregada, exteriorizada por certas correntes conservadoras, tradicior.ais,liberais, só _vai nos conduzir àquela liberdade da raposa dentro do galinheiro.
Ora que alegria aqui, de todos nós, recebermos o nosso Senador Teotônio Vilela. (Palmas.)
Estava justamente concluindo, quando tivemos esta
honra, esta alegria de recebermos o Sr. Senador Teotô~
nio Vilela. Fico muito feliz, porque, lá pela região onde
nasci, no Rio Grande do Sul, costuma~se dizer que quando uma pessoa chega e a gente está falando nela, é porque vai durar muito. {Palmas.)
Assim, Sr. Presidente, coloco~me à disposição dos
membros desta Comissão.

O SR. FÁBIO LOCENA- Sr. Presidente, peço a palavra, pe·la ordem.

O SR. PRESIDENTE (ltam?.r Franco)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA --Sr. Governador, eu fO-rmulei três indagações a V. Ex•, quatro aliás.
O _SR. LEONEL BRIZOLA --~.creio que divagamos um pouco. Permite-me voltar, Sr. Senador?
O SR. FÁBIO LUCENA -COm mUito prazer. Pedi a
pa~avra pela ordem e gostaria que V. Ex• me permitisse
recordar o que eu disse.
O SR. LEONEL BRIZOLA- Não- predsa, eu iomei
nota, se me permitir, tomei ilota. Tenho aqui anotado, o
que V. Ex• reclama é a miitha resposta objetiva.
O SR. FÁBIO LUCENA- Não miis.-V. Ex• acrecentou fatos novos e tão importantes nas minhas indagações, que eu me sinto no dever de adaptá-las nõvas
circunstâncias.
Afirma V. Ex• que não foi procurado pelo PMDB, no
Rio de Janeiro. Não conheço a situação interna do Rio
de Janeiro, confesso com tOda siriceridade e Dão tenho
por que conhecê-la, já que sou do extreino Norte do
País. Mas V. Ex• estava no exílio, e foi em sua procura
uma Comissão do PMDB, integrada inclUSive pelo eminente Senador Pedro Simon. Se V. Ex• não foi procurado pelo PMDB do Rio, foi seguramente pelo PMDB do
Rio Granaeao-sur. Na: épOca, VlVlamos todos Uma causa comum, a causa de derrotar o Governo através de
eleições gerais, livres e diretaS.
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O SR. DANTE DE OLIVEIRA- O PMDB não, o
MDB, é outra coisa.
O SR. FÁBIO LUCENA -O MDB, desculpe. No
entanto, Ex~, como em se tratando de uma causa CO·
mum, a da eleição direta, V. Ex• disse que não se filia à
campanha do PMDB. Então eu reformulo a pergunta ...
O SR. LEONEL BRIZOLA - Não, mas até preconi·
zo, quem sabe o Sr. Senador quer, eu preConizo uma outra fórmula: é que o PMDB poderia se filiar à nossa.
(Palmas.)

O SR. FÁBIO LECENA- Um minutinho.
Se a proposta do seu Partido é de eleição direta, e digo
mais, ninguém pode duvidar de V. Ex•. Duvidar de V.
Ex~ seria duvidar da História. Não é uma homenagem
que presto a V. Ex•, é um preitO de respeito, porque V.
Ex• merece o respeito de toda a Nação. Não duvidei de
V. Ex'. Mas, se é uma causa comum e, se o Partido de V.
Ex• se propõe a lutar por uma eleição direta, nós nos incorporaremos a ela. Ocorre que a nossa é anterior: V.
Ex• não acha mais conveniente, dentro da sua experiên~
-cia, marchar contra o tempo e filiar-se, por exemplO, -à
campanha do Sr. Senador Teotônio Vilela, que já está
empenhado na eleição direta desencadeada pelo PMDB?
O SR. LEONEL BRIZOLA- A fistajá estou filiado.

O SR. F ÃBIO LUCENA- V. Ex' não se filía à campanha do PMDB, filiar-se-la à do Sr. Senador Teolônio
Vilela, que é a mesma do PMDB?
O SR. LEONEL BRIZOLA- Jã estou filiado a esta
hã muito tempo,- agora, não sei se todo o PMDB está fi.
Iiado à de S. Ex'.
O SR. FÁBIO LUCENA- Bem, é uma queStão sutil.
O SR. LEONEL BRIZOLA - Não, não. Tenho minhas dúvidas.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Sr. Senador
Fábio Lucena, a Presidência solicita a V. EX' que abreVie
--suas palavras, porque há outros debatedores.
O SR. FÁBIO LUCENA - Para abreviar: fic"amos
muito tranqUilos em saber que o Governador está filiado, então, à campanha do Sr. Senador Teotônio Vilela,
para nós é o maior aval de garantia.
O SR. LEONEL BRIZOLA -

Desde o exílio.

O SR. FÁBIO LUCENA -Nós o saberiws-.
Segundo, V.-Ex• não respondeu à minha PC!gunta, se
aceita tratar da redemocratização do País com o Presidente da República e com os Ministros da área económica, que são essencialmente antidemocratas. Não quero
- um sim ou um nãO, evídOiitemente, mas quero uma resposta, o Congresso quer uma resposta- de V. Ex•.
O SR. J.G. DE~ ARAúJO JORGE- Sr. Presidente,
pela ordem.
Acho que, como Deputado do PDT, eu coloco esse
problema cOmpletamente diferente.
O SR. PRESIDENTE (Itàmar FranCo)_:_ Sr. Deputa·
do J.G. de AraUjo Jorge, espere um momento.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Pr_esideflte, f(!lei peJa
ordem e cabe ao Governador, evidentemente, usar da
palavra.
O~S_R. ~RESID~NTE (Itamar Franco) -:Sr. Deputado J.G. de.Araújo Jorge, pediria a V. Ex~ e ao Sr. Sena·
dor Fábio Lucenã-...
--

O SR. DANTE DE OLIVEIRA- Sr. Presidente, es~ou_ !ri!~!itO e _os.Srs. Senadores estão demonstranAo .. :

O SR. FÁBIO LUCENA .:..::.-MãS~-cjt.illl-é a sua? A sua
proposta é prorrogar o mandato do Presidente por dois
anos e isto o PMDB não aceiti,-Ei( (Pãlmas.)

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Eu diria
exatamente isso, nobre Deputado.
Apenas quero que se perinitã ao Sr. Gõvernador Leo-_
nel Brizola, que democraticamente aqui está, que aceitou
ao" nosso convite e que ú:m respondidõ às Váriãs fndagações, mas solicito aos-Srs. Parlamentares maior brevi·
dade, porque há outros parlamentare_s inscritos~

O SR. LEONEL BRIZOLA- Permite-me, Sr. Senador?

O SR. LEONEL BRIZOLA- Revendo aqui a minha
exposição, os meus comentários, de certa forma; Sr. Se·
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nadar Fábio Luc_ena; dei-lhe a resposta à ffiinha mineira, cada um tem a sua maneira de dizer e o outro de entender, não é? Ã minha maneira, eu dei resposta às questões que V. Ex' formulou, embora é possível que tenha
faltado alguma objetividade, mas a resposta tem o ilustre
Senador nos meus comentários.
Agora, vamos precisar melhor. O ilustre Senador sabe
que, em matêr:ia de antiguidade, eu me inscrevo, porque
nós trabalhistas viemos- de longe e podemos afirmar,
com muita honra, que o MDB foi fundado pelos trabalhistas, foi justamente urna.maioría de deputados trabalhistas que firolaram a ata de fundação do MDB. Perfeito? E que nós pagamos um tributo, o mais pesado de
tudo isso que aconteceu neste País.
Pois bem, essas teses, por exemplo, eteição_direta, isso
é um postulado para nós que verri de longe. Agora, nós
temos os nossos caminhos próprios e seguimos por eles.
É claro que para nós ê difícil aceitar lições, embora sempre encaremos todas as opiniões com grande respeito,
aceitar lições de muitas personalidades que, enquanto es·
távãmos no eXílio,- oS -companheiros aqUi na prisão, o
povo brasileiro submetido, estavam aí fazendo parte até
do poder repressor e que hoje se incorporaram à luta democrática do povo brasileiro. Bem-vindos, nós os consideramos muito, mas~ natural que é dificil para nós aceitar lições e assim por diante. Nós temos os-nossos métodos, temos as nossas práticas, cultivamos uma visão estratégica da vida brasileira. Por exemplo, com toda franqueza, quando vejo o ilustre Senador qw!Stionar a nossa ...
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Fazendo
_ soar a campainha, chamo a atenção dos Srs. Parlamentares, o Sr. Governador está com a palavra. Vamos estabelecer o diálogo, mas um diãlogo democrático e respeitoso.
J SR. LEONEL BRIZOLA - c Digo que nós temos os
nossos pro~essos, os nossos métodos, nossa visão estratégica da vida brasileira e seguimos por ela.
E há mais, rios questionarmos na Oposição ê democrático. Como queremos construir a democracia, se não nos
criticamos mutuamente, quando entendemos que merecemos?_ Nós é que temos que dar exemplo de críticas, de
questionamentos, porque só assim iremos aprimorando
as nossas práticas, a nossa visão do futuro.
~ isso que se passa. E temos motivos para esses questionamentos, não apenas para nos defender de certas injustiças, de certas cotov:eladas, quanto, também, porque
entendemos que tais ou quais caminhos são os melhores.
Agora, o importante é que não haja nenhuma úúvida,
numa causa como esta não há dúvida de que estaremos
juntos. Mas, preferimos, isso sim, nos encontrarmos nas
ruas, se o PMD B está decidido a lutar petas eleições di retas. perfeitarilente, não há dúvida que vamos nos encontrar, mas nas ruas, porque não atribuímos grande valor a
essas _reuniões de cúpula, a esses entendimentos que, geralmente, morrem nas cogitações superiores.
Se realmente estamos decididos a lutar por esta causa,
vamos nos encontrar, ombro a ombro, nas ruas, nas
praças, por toda parte, na prática da vida, lã onde está o
nosso povo, exatàmente isso.

O que posso diZer a V. Ex.ts é o seguinte: que nos sentimos _com grande resPOnsabilidade no desenvolvimento
dessa campanha por eleições diretas.
__ Por ~x.emplo, no Rio de Janeiro, posso afirmar, aqui
- n{;ste" plenáríO, qUC: lã se desenvolverá um movimento de
81-ande amplitude e, sobretudo, com a maior intensidade.
O Rio de Janeiro vai assumir, porque sinto que esta é a
vontade, é a aspiração, é o desejo do seu povo. O Rio de
Janeiro vai cumprir com o -seri paPel e esperamos tam·
bém que ~ão~"apenas po~samõs lá- real~r_ uma raz_Qãvel
administração~ trabalhar a contento daquele povo, como
tanibém cumprir -o nossO papel polítiCo.
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O mesmo espero e tenho certeza que ocorrerá com os
demais governadores da Oposição. Estou coilveilcido,
também, que se trabalharmos com o nível da competên~
cia política que necessitamos a"tiiigir, iremo-S ter a nOSso
lado, também, esses enormes-contingentes que votaram
no PDS e que integram os qua-dros do PDS. Tenho

-me

deparado com muitos deles e da maior hieral-Quia quC se
sentem presos pelos compromissos, mas que, se oéorrer
um ambiente favorável, um ambiente que sensibilize,
realmente, o povo brasileiro, nós iremos assistir muitas
tomadas de posição que nos surpreenderão.
Sentimo-nos muito firmes em nossa- posição, cultivamos uma visão estratégica e assumimos as nossas posições táticas cOerenfes Com essa visão e sem monOpólio,
sem pretensão de que estamos sendo melhores ou mais
eficientes do que quem quer que seja, apenas isso.
Quanto à pergunta específica do Senador de que se
aceitaríamos o diâlogo com tais ou quais pessoas .. :O SR. FÁBIO LUCENA- Não, com tais ou quais
pessoas não! Eu citei nomes; Com o Presidente da República e com os Ministros.
O SR. LEONEL BRIZOLÃ -

Mas eu qui-s evitar.

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas eu não quis evitar. A
nação não quer evftar.

O SR. LEONEL BRIZOLA- (Tumulto)- E" quis,
eu compreendo. Não-sei se o ilustre Senador já foi promotor público. Tenho a impressão ... Uma promotoria ...
O SR. FÃBIO LUCENA- Poderei ser.
O SR. LEONEL BRIZOLA - Quem sabe se há até
um certo conforto que V. Ex' sente em citar esses nomes,
eu não sinto nenhum, prefiro Ílem citar. Embora tivesse
muita honra em citar o Presidente Figueiredo, por que
não? Mas prefiro não citar. -É o meu rilétoao;Agora, digo o ségtl~nte, tais ou quais pessoas, qu~r?
dizer porque minha resposta contém o (j_ue V. Ex• deseja.
Eu me reunirei até com o demónio, se ele aparecer -ãii
com as suas patinhas de -cabrito, eu me-reunirei com ele,
para defender os interesses do povo brasileiro. (Muito
bem! Palmas.) E mais, se fiver qu-e discutir questões administratiVas, por que não-me reunir com quem quer cjue
seja. Fui eleito para defender Õs interesses daquela população e vou discutir com ·quem quer que seja.
V. Ex' citou o Ministro Delfim Netto. Por que não me_
reuniria c_om ele em torno dos interesses e dos problemas
que temos que resolver da população do Rio de Janeiro?
Perfeitamente.
Agora, isso quer dizer promiscuidade com as suas decisões? Rigorosamente, não! Concordância'coiii a política pela qual ele é responsâvel? Rigorosá,mente, nãO! ~ ã
mesma coisa. O ilustre Senador, então, teria que se excluir do Senado, na hora que o Sr. Roberto Campos tem
uma cadeira no Senado, porqUe muito pior que o Sr.
Delfim Netto é um Sr. Roberto Campos, ...
OSR. FÁBIO LUCENA- Mas já estâ cÓmbatido ...
O SR. LEONEL BRIZOLA - ... porque-ele é-oresponsável maior I= :u toda essa política económica - e,
aliás, "ãilCJO preOCu-padO. (fa.iãndo o-Sr. Roberto Campos
começa a ressurgir na -publicídaOe, para mim, é como
uma espécie àe ave agourenta, eu passo a·me PreOCUpar,
e é isso que tem ocorridO. Espero que o ilustre Senador
conteste...
O SR. FÁBIO LUCENA -

Tem sido coOteStado.

O SR. LEONEL BR.IZOLA- ... o Sr. Roberto Campos, com a sua inteligência, a sua capacidade, por QUe é,
realmente, uma das personalidades que mais têm confundido a muitas pessoas. O lugar para o Sr. Roberto

Campos disputar uma eleição, deveria ser o Rio de Janeiro, onde ele esteve sempre, e não no Mato Grosso, en~
volvendo lá os nossos pobres camponeses. Lá no Rio de
Janeiro é que o Sr. Roberto Campos deveria disputar
uma eleição, lá é que o queríamos, mas ele não foi. (Risos) Queríamos que ele disputasse com o Senador Ro~
berto Saturnino, no Rio de Janeiro, e lá ele não foi.
De modo que digo isso, Senador, não devemos excluir
ninguém. Até mesmo para conferir o acerto das nossas
idéias, precisamos ter toda essa gente da qual discordamos, de uma maneira -total, quase absoluta do que têm
f~to neste País, é preciso que eles estejam aí, porque assim estarem~s encontrando, com acerto, os caminhos
que precisamos econtrar para o nosso povo.
Agora, o nosso povo, e é uma das questões que durante o cursO de toda a minha vlda- serilpre foi motiVO da mi~
nha maior preocupação, isto é, o de procurar sentir o
que realmente estã querendo que se faça, o nosso povo,
porque ele é que sabe.
Lsso é empírico para nós.
Por exemplo agora, estou convencido que _o nosso
povo não quer briga, o nosso povo não quer bochincho,
o nosso povo não quer anarquia, porque motivos de
sobra ek possui, para andar aí pelas ruas protestando,
- Jnultidõe5_ se deslocando por toda a parte, como fariam
os norte-americanos, os europeus, os russos, se pudessem, e assim por diante. O nosso povo não estâ aí, suportando tudo. Não quer radicalismo. O nosso povo quer
uma política eficiente, coerente e lúcida. E esse é o nosso
desafio. O nosso povo não quer radicalísmo nem de linguagem, como certos liberais gostam de estabelecer um
conflito de linguagem da maior violência, mas, dePois,
aquilo não é conseqUente na prática política. O que o
povo brasileiro quer é uma prática política. Esta é a mi~
hha conVícção. Estou dissuadido disto e este é o nosso
desafio. Se os amigos me perguntarenl como deve ser
-.esta política, confesso com humildade que não sei, mas
eu a estou procurando. Mas, acho que se nós nos despirmos de vaidades, de pretensões, de pensar que qualquer
um de nós-é c~paz de doutrinar, assim, de uma forma incondicio"nal para os outros, se soubermos assumir esta
atifude de humildade, tenho a certeza de que vamos encontrar noss_os caminhos e vamos levar, de vencida, todas essas barreiras que estão aí e que nos- parecem in- tiailspo_níveis-. ·Aêhq gue a Nação chegou a um estado de
madureza -e_ às vezes per{so que, se vivermos esses riíveis
de luCidez, quem sabe lá o nosso Pai~ nã-o vai transpor
este período e ingresse numa nova etapa da sua História,
assim como aconteceu com os repUblicanos, em 1889.
Esta é a minha convicção.
O SR._PRESIDENTE (Itamar Franco) -Antes de
conceder a palavra ao nobre Deputado Dante de Oliveira, que é o autor da proposta de emenda à Constituição,
que reStabeleCe a eleição direta, o Sr. Senador Teotónio
Vilela pede licença para se retirar. Amanhã, s:-Ex• estará
conosco, aqui, às 16 horas, nesta Comissão. (Palmas.)
Srs. Parlamentares, temos, ainda, inscritos os Srs. Deputados Agnaldo TimOteo e José Genoíno. Portanto,
peço aos Srs. Parlamentares que se}am bem objetivos nas
suas perguntas, para que possamos encaminhar, rapidamente, os nossos trabalhos. ~ a solicitação que f:irfamos,
muito respeitósamente, aos Srs. Parlamentares.
C_oncedo a palavra ao nobre Deputado Dante de Oliveira.
O SR. DANTE DE OLIVEIRA- Sr. Governador do
Rio de Janeiro, colega de profissão, Sr. Leonel Brizola:
Inicialmente, gostaríamos de concordar, em parte,
com o pronunciamento longo que V. Ex• faz, nesta Casa,
pronun-ciamento até mesmo histórico, porque, se não me
engailo, acho que é a primeira vez que V. Ex• Volta a fa~
lar nesta Casa, d_epois de 1964. Gostaríamos de, inicialmente, lamentar, mais uma vez, a ausência quase que to-
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tal da Bancada do Partido do Governo, principalmer.te
do Relator da Emenda Constitucional, Deputado Ernani
Satyro que, no dia da instalação, aprovou os deb~tes
que, aqui, seriam levados por diversas figuras, entre as
quais, V. E11:•. S. Ex• não concordou com a proposta nossa de enviar um questionário para as diversas entidades
civis e democráticas sobre o momento político, econômico e social que o País atravessa e a questão das eleições
diretas. Esperávamos que comparecesse, assim como o
PDS compareceu, à palestra do Sr. Ministro César Cais.
Mas, infelizmente, na palestra do Líder do Partido dos
Trabalhadores, o Sr. Luís Ignácio da Silva, e, agora, na
palestra de V. Ex•, infelizmente, mais uma vez, o Partido
do Governo demonstra que a democracia e o diálogo
não são as normas e os mêtodos com que eles esperam
:re_solver os gravíssimos problemas desta Nação.
Talvez, neste momento, esteja o Relator elaborando o
parecef, assesSOrado pelo Ministro Leitão de Abreu e
outros, para que, sexta-feira pró11:ima, possamos, aqui,
analisar o parecer, que já sabemos de antemão, será con~
trário. Mas, o momento político, Sr. GOvernaâór, iião é
grave. Todos nós - e V. Ex' reconheceu muito bem e a
Nação, como um todo- reconhecemos que é gravfssi-ma·a Situação. A cada fala do Presidente Figueiredo no
programa da TV-Globo, às segundas~ feiras, é uma sucessão de pronunciamentos em que Sua Excelência coloca à
Nação, verdadeifamente, a falência política do seu Governo: Reconheceu isto na segunda~feira passada, quan~
do disse, abertamente, para todo o povo, que o Brasil
precisava de uma estratégia clara, palpável e definida,
que pudesse satisfazer ao empresariado e ao trabalhador.
Com iSto, Suá Excelêncta disSe, na prátiCa; qUe o seu· Governo não tem uma C§tratégia clara, muito menos palpável, muito menos definida. E, em segundo lugar, também, disse que o seu Governo ou com o seu Governo,
rtefn o empresãriado e nem o trabalhador e até Sua Excelência próprio, que reconheceu que não estava satisfeito
com o seu Governo. Calcule o povo, o favelado, o pos·
seiro, o assalariado, o funcionário público e o empresariado nacional.
Portanto, agora, segunda~feira passada Sua Excelência vem e diz que o Pais está como um barco em meio a
uma tempestade, com ondas altíssimas de todos os lados
e que, em meio à tempestade, ninguém pode ficar tranqililo. Realmente, nós reconhecemos que ninguém estâ
tranqUilo, mas nós reconhecemos que eles querem continuar fazendo com que o povo reme, todos os 120 milhões de brasileiros apenas remem, mas remem um barco
sem rumo, remem um barco onde o seu leme foi quebrado pela corrupção, pelo arbítrio, pela violência e pela
subserviência ao capital estrangeiro, ao longo de 64 para
câ. E, agl,!:i, eStá a questão maior- o povo está cansado
de só remar, o povo quer fazer sacrifícios enormes para
retirar este barco dessa tempestade, mas quer consertar o
leme e tomar nas suas mãos o leme e o comando da embarcação, para que nós não sejamos levados, mais uma
vez, a uma crise como esta que tod_os_ nós, ao final das
contas, pagamos. Mas, V. Ex• disse, entre outras coisas,
e quase ·que repetiu por diversas vezes, algo que o Sr. Se~
nadar Fábio Lucena questionou mas que, infelizmente,
V. Ex• não respondeu- eu digo sobre a reflexão. Real~
mente, concordamos em gênero, número -e grau que é um
momento de grave reflexão para todos nós. Agora, no
que V. Ex• precisa ser claro para este Congresso, para ã.
sociedade brasileira, é qual a forma da nossa reflexão,
apenas uma reflexão onde vão sentar as elites que representam as Oposições e, até-inesmo, elementos do P"ariido
do Governo, já que V. Ex• diz que não podemos excluir
ninguém e até concordamos que não é o momento de excluir_ principalmente aqueles que são democratas e que
são patriotas e que· estejam prestando serviços, temporariamente, ao Partido do Governo. Teinos que acreditar
nisto, porque acabamos de ver sair desta sala um dos homens que ajudaram fazer 64, mas que se arrependeu,
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veio para a Oposição e, hoje, é um símbolo de todos nós
na luta pela democracia, pela liberdade e pela defesa da

soberania nacional, que é o nosso grande e bravo Senador Teotónio Vilela.
Portanto, gostaríamos de saber qual é a forma dessa
reflexão, como as lideranças civis devem atuar neste momento, pelo menos ao nível de seu pensamento, se V. Ex•
acha que esta reflex.ão deve ser de forma passiva ou deve

ser uma reflexão de forma ativa, onde o PMDB, sem
querer ser o dono da verdade, estâ querendo apenas colocar a sua proposta, humildemente, à Nação e, humildemente, a todos os partidos de oposição deste País, que
é uma proposta de uma ampla mobilização nacional pelas eleições díretas. Aqui não n·os interessa quem vai fi.
liar a quem, Acho que todos nós, Sr. Goverilador, queremos nos filiar aos interesses da Pátria, aos interesses do
povo, a quem nós devemos obrigações_ e o nosso dever de
cumprir o mandato, V. EX•~ -como Governador e õós,
como parlamentares, e outros tantos que também têm
responsabilidade na Nacão. Não nos interessa aqui impedir ao PDT para filiar, ou o PMDB filiar o PDT ou ao
PT; o que nos interessa, sim, é fazer o -que o PMDB eStá
fazendo. Convidamos o PT, e o -PreSiderite Lula jâ sentou à mesa para conversar. Convidamos o PDT e espera-mos que o PDT sente à mesa. Na minha opinião Pessoal,
acho que devemos convidar, também, o PTB e até setores do PDS descontentes, para sentarmos à mesa e tentarmos defmir Uma proposta concreta de luta, que achamos que, no momento, agora, é a campanha das eleições
diretas. Porque somos pelo consenso, mas um consenso
democrático e popular, não o consenso das elites que vivem traindo, histoi'icariú!nte--;-o povo brasíleíro. -Esse consenso não_nQs interessa. Interessa, sim, um consenso e esperamos, Sr. Go~emador. Aqui eu discordo de V. Ex~,
quando diz que podemos todos ficar tranqUiloS, que nos
encontraremos, no Rio de Janeiro ou em qualquer parte,
na campanha das eleições difetas. Não queremos encontros esporádicos, Sr. Governador. Acho que quando V.
Ex• conclama todos para uma reflexão, conclama todos
para uma unidade nacional, e que V. Ex• rec_onheceu
aqui que essa unidade nacional é, basicamente, com as
eleições diretas, é isso que nós temOs que concretizar,
formalizar e colocar em prática; uma unidade de todas as
oposições e até setores do Governo descontentes, Para
uma campanha das eleições diretas. Ou nós acreditamos
no povo ou, mais uma vez, estaremos mentindo ao povo.
Estaremos tentando enganar o povo. Porque ai estão as
pesquisas da Folha de S. Paulo em diversos ófgãos, que
mais de 80% da população brasileira desejam as eleições
diretas. E V, Ex• disse que Cla é a saída, e todos_nós sabemos que ela é a única saída poHtica e a úiliCa saída pacífica para a grave crise econômica e_social que o País vive.
Ou nóS"aCreditamos nela, ou estamos despojados dOs
nossos egoísmos, das nossas vaidades pessoais ou partidárias. Engajemos o nosso partido, engajemos as lideranças que V_ Ex• representa e que os governadores de
oposição representam, para que todos sentem na mesma
mesa e procurem costurar uma solução que agrade, que
acoberte e sirva de guarda-chuvas para os interesses do
nosso povo e da Pátría que está ameaçada.

-que-v.

Quanto à primeira pergunta, p·eço
Ex• coloque,
claramente, a reflexão, coloque-nos o que V, Ex• pensa,
sem subterfúgios, seni desvios, mas abertamente, o que
significa e como sigilifica essa reflexão. Em segundo-lugar, se V. Ex' concorda com essa campanha de mobilização nacional pelas eleiÇões dirCtas Ou se V. Ex• acha
que cada partido, por ter o seu programa, deve fazer a
sua campanha para as eleições diretas, como se fosse
uma questão partidária. Veja-bem que, em termos de
programa partidário, todos os partidos estão unidos, todos, sem exceção, porque atê o partido do Governo no
seu estatuto, no seu programa, defende as eleições diretas. Então, este é um ponto comum de luta de todas as

oposições. E é isto que o povo exige de nós, Sr. Governa_dor. É neste momento que o povo está exigindo: queremos uma saída democrática, popular e que possa assegurar a abertura democrática. Porque enquanto a abertura
democrática estiver nas mãos de meia dúzia de iluminados e Presidentes da República ilegítimos nós não teremos conâições de assegurar democracia nenhuma para o
nosso povo.
Em terceiro lugãr, gostaríamos aqui- V. Ex~ não disse na sua palestra, mas isso foi matéria de divulgação nacional, e que nós, inclusive, tiverilos op6rtuníáade de
condenar a tese, e, talvez, hoje, possa até reformular esse
meu pensamento, o que falei há poucos dias- mas n_ós
quedamos malar e toda clareza de V. Ex•, quanto à sua
proposta da reeleiç--do do Presidente Figueiredo. Acho
_que V. Ex• deve uma explicação a todo povo brasileiro, a
toda Nação, sobre a questão da reeleição do Presidente
Figueiredo.
Em quarto lugar, queria apenas lembrar a V. Ex•, que
tanto fala que nós rião põdemos excluir ninguém, eu queria saber porque V. Ex• excluiu o PMDB do Rio das suas
conversações, das- suas riegociações. Não soU do Rio de
Janeiro, mas comecei a fazer política no Rio de Janeiro,
como estudante e lutando contra o Chaguismo, coil.tra
este mal, que todos nós conhecemos e que não foi à toa
que o MDB considerou persona non grata no Rio de Janeiro. Mas, o PMDB no Rio não é Chaguismo. O
P1vfDB no Rio- tem homens como Márcio Braga, como
Marcelo Cerqueira, como Roberto Saturnino, que já ser~
viu ao PMDB do Rio, tem homens que merecem de nós
o maior respeito e que nós não pode"mos aceitar que eles
sejam excluídos desse diálogo, desse debate.
___sr. Governador, no dia 18 de marçO do ano de 1983,
irês dias após sua posse, o PMDB do Rio lançou uma
nota em que o cumprimentava, elogiava a sua vitória e se
colocava à sua disposição para um diálogo aberto e franco. E, ainda mais, alertava para os boicotes de que V.
Ex.• seria Vítima para governar o Rio de JaneirO e para
isso poderia contar com o apoio do PMDB. E, na hora
das conversações-, do diálogo, V, Ex• excluiu o PMDB,
excluiu o PT, exc::luiu a todos -e conversou apenas com o
PDS . .tum direito q"Ue V. Ex• tem e de um entendimento
que eu não condeno na substância, porque--v. Ex• tem
um compromisso, que é administrar o Rio de Janeiro.
Mas, condeno - e todos nós condenamos- que se e.__x.clua os partidos de oposição desse diálogo, e sente à
mesa apenãS com o partido do Goverrio e com_o ariumento _de que isso é para combater o Chaguismo, como
se o Cliaguismo fosse o grande inimigo da Pátria, como
se o PDS-não fosse o pai, a mãe e, disculpem-rrie o termo, a- parteira de todo esse sistema injusto, de$u-i:nano e
cruel que aí está.
Portanto, nobre Governador, eu poderia f1:1lar mais
coisas, mas, hoje, quem está com a palavra é V. Ex• Cabe
a nós apenas perguntar. E esperamos que V. Ex•, que
procura, e respondeu muito bem, está disposto a conversar até com o demónio, que converse com o demónio do
PMDB do Rio de Janeiro, e vamos exorcizar juntos o
Chaguismo, que todos nós queremos retirar da vida
pública nacional. (Palmas.)

O SR. LEONEL BRIZOLA- Muito bem. O ilustre
Deputado formulou muitas questões na sua intervenção,
e eu tomo a tonalidade com que procurou se _expressar,
ri_âO só à veemência de parlamentar jovem, porque, senão, eu teria que responder no mesmo tom. Mas, vamos
com Calma. Gostaria de dizer ao ilustre Deputado que
essas nossas questões lã no Rio de Janeiro, não são fáceis
de entend~r por todos aqueles que não as têm vivido e
acompanhado mais de perto. O PMDB do Rio de Janeiro,_<:>s que ficaram no PMDB pecaram, todos pecaram, e
ainda ti::in um pouc·õ o cheiro desse pecado, porque preferiram ao Chaguismo a mim, por exemplo, como candidato.
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Não como questãO de adesão ao partido, é questão de
definição. Nós procuramos o PMDB e não encontramos. Mandaram dizer que não estavam. Então, hoje eles
estão lá, aquelas áreas coni- as_quais- sempre mantivemos
o maior comPànheirismo, estão lá como pescadores, sem
rede e sem peixe. Não elegeram um vereador, para não
falar um deputado, um senador e assim por -diante.
(Mas, elegeram!) É possível, Deputados Federais, porque lá na Assenibléia Legislativa, com quem eu devia me
entender, em primeiro lugar, eu o fiz. Por ali deveria coineçar. Por que depois das eleições nós iríamos procUrar
um entendimento com o PMDB? Seria muito con_traditôrio. O caminho natural já erà programar um trabalho
~Co-mum· atraVés da- Assembléia·- e foi o que eu fizisso eu expliquei aos Deputados. A direção cio PMDB
estava muiTO confusa a esSa época e nãO hoUve contato
de partido a partido. COmo Governador o que me competia era assumoir um contato coin os partidos na Assembléia Legislativa. Digo: vamos trabalhar juntos naquilo que nos compete ·que~ a administração, são os interesses superiores do Estado. E foi o que fiz, propus
uma Mesa piÚripartidâria;defendi a pro-pofCionalidade,
isso foi realizado por iniCiativa minha. Depois,-já no pri- miifo Problema que era o reajustamento do funcionalismo, fui à Assembléia, pessoalmente, e lá estava a bancada do PMDB, muita cordialidade. FiqUei tão impressionado_ com a cordialidade que até fui fazer uma visita à
sala da bancada." A única bancada que visitei naSUa--próprl:a- Sala foi- o PMDB, na esperailça de superar Cssas
questões, trabalhando juntos como nos cOmpete, agora.
Não-precisainos de alianças, vamos trabalhar juntos, vamOs avaliar o esptrito público com que cada partido vai
atuar c fiz uma --expoSição sobre aquele problema, até
corrlgi algumas coisas por sugestão de alguns deputados,
fiz a vísita e saí de lá satisfeito, achando que estava tudo
bem. Pors bem, dali a poucos dia-S tivemos a resposta,
não nos procuraram para pedir a revisão daquele assunto, rediscutiram, tivemos a resposta em plenário,
uniram~se todos, para aprovar emendas inconseqüentes,
nulas de pleno direito, só parâ dar uma demonstração
política de poder contra a nova administração. Fíquei
perplexo efalei com todos os partidos, nessa oportunidade, com o PT, cOril u qual eu me reuni, tanto na As-sembléia como fora dela; ao PMDB com o qual me reuni, na AsSembléia fora dela. O único c.om o qual não
me reuni fora da Assembléia "foi o PDS e que, nessa reuniãci ãté eStavà lá mUítá-mal representado porque até era
um Deputado contestador de nossas posíções, o Líder
não foi, -tivemos aquele resultado surpreendente, depois foi o PMDB que assumiU ainda ii de-fe-5a dãQuelas
posições. É natural que se estabelecesse entre nós uma
.:ompleta frustraÇão em relação a qualqlle_r credibilidade
de Um diálogo, pelo menos, a nível de A-ssembléia. Pois
bem, _com o tempo, o PDS reexaminou a posição dele na
hora de de.cidir sobre os vetos, espontaneamente resolveu reconsiderar, reconheceõ.dõ que haviam- aSsulnido
yma posição erradã e nos cOmunicaram- pode comunicar ao Governador que vamos aprovar os vetos.

e

e

E o PMDB onde estava? Então, isso é natural. Espero,
Deputado, que, no Rio de Janeiro possa o tempo reconstruir um ambiente mais favorável ao diálogo, à discussão
comum mas; quando vejO uma Delegação do PMDB vir
a Brasília dar um depoimento à direção nacional do
PMDB,_ segundo noticiaram os jornais, pata -julgar a
nossa cQnduta oposicionista, isso nos afa-sta. Por quê?
Em primeiro lugar, compreendam, é muito difíCil para
nós iiceitar de quem quer que seJa, não apenas do PMDB
e de seus altos dirigentes, mas de quem quer que seja,
lições sobre a nossa conduta oposicionista. Não é fácil
para nós, Depurado, aceitar lições de quem quer que seR
fã, nós sofrerrios démais. Poderíamos lev<iniar- múitas
questões, em favor, como argUmentos para essa nossa
:Posição e não o fazemos.
--
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Agora, somos francos, quando o Hustre "Deputado
pergunta - "Que reflexão ê essa? Como ela deve ser?
Quais os caminhos? Como devemos proceder?" Gostaria
de dizer ao ilustre Deputado que o que preconizo é um
estado de espírito e de mobiJjzação. Agora, cada um de
nós, atue como for do seu entendimento. Assim é como
se procede numa sociedade pluralista. Por que os entendimentos de cúpula vão desencadear uma mobilização
nacional? Isso ~unca õCõrreu nci BrasiL
O SR. DANTE DE OLIVEIRA permite V. Ex~ um aparte?

Sr. Governador,

O SR. LEONEL BRIZOLA - Permita-me concluir
meu pensamento. Atuemos, cada um de acordo com a
sua inspiração- -e vamos nos encontrar ombro a ombro
com o nos_so povo. Se estivermOs agindo consequentemente, sim. De nada vale nos sentarmos em torno de
uma mesa e começarmos ã discutir previamente. Vamos
à prãtica, eu sou franco. Com toda franqUeza, acho que
esse papel cabe aos partidos,_ acho que as frentes são ineficientes. POr isso eu- coiri todo respeito,-ê um :Pénsamento, não é ofensa, não tome como ofensa- acho que
enquanto se conservar o PMDB como frente e não tratar
de se estruturar solidamente, mesmo numa primeira etapa, as suas correntes internas, estruturar vigorosamente
as suas correntes internas e aceitá-las como uma realidade, fazer a confederação dessas correntes, numa primeira
etapa, não vejo como poderá desenvolver qualquer esforço mobilizador, a não ser o eleitoral, porque o eleitoral já tem outras implicações. Questiono a permã.nência
de uma frente inorgânica,- comO etíC:iénte para o desenvolvimento dessa campanha. Acho que um partido_c_oma_
o nosso, pequeno, que eslá resS.urgiildõ, vai ter uma eficiência. muito maior, porque a vida brasl!eira -quero
voltar a insistir - tem- uma espécie de um nevoeiro, há
muita gente que ainda não mostrou a sua verdadeira face, que, quando a hora da verdade chegar, vai ter que se
definir. E. só iremos conseguir chegar a esses ohjetivos
definindo-nos, claramente; e as frentes contribuem para
que se mantenha esse estado indefinido. Esse é -l!m ques_:-_
tionamento que faço com toda a boa fé, não Epira ofeil.~
der aos dirigenteS do PMDB a quem rendo as maiores
homenagens, tantos os históricos quanto os novos integrantes do PMDB. Tenho o maior respeito por todo~;
como não vou ter? Tenho. Agora, isso não quer diZer
que não_ deva questioná-los, acho que isso faz parte de
uma prática da qual não podemos abrir mão.
Digo ao ilustre Deputado, com o seu entusiasmo, com
sua garra, que o tempo lhe vai mostrar que esta ê a hora
dos partidoS. Só conseguiremos-chegar aos nossos objetivos através dos partidos e não de uma confederação de
personalidades, por mais respeitáveis que sejam. Parti·
dos definidos, aí sim,-qU3ri:dci oS partidos se decidirem a
formar uma frente, aí sim, serão frentes de estruturas e
não de pessoas. Por isso, às vezes, eu~perlso se o PMDB
no estágio em que se encontra, não pode aceitar a idéia
de se dividir em partidos, a menos q-ue pudesse aceitar
um estágio, permitir que se estruturem dentro dele as
correntes que aí estão e funcionem como -uma confederação dessas correntes estruturadas. Ai, sim, iremos ter
conseqilências objetivas, concretas, para a vida do País.
Gostaria de dizer, ainda, ao ilustr-e DePUtãdo-- QUe,quanto a essa particularidade muito noticiada sobre a
reeleição do Presidente Figúeiredo, gostaria de dizer o
seguinte: o que se divulgou não foi nada mais, nada me·
nos, que o resultado de uma discussão improvisada entre
deputados e dirigentes do nosso partido, onde-eu me encontrava. Nessa ocasião, como outros, assumi um
ponto-de-vista, dizen-do, por exemplo, que dentro do
nosso objetivo de restaurar as eleições diretas no Brasil,
assumíamos uma atitude de abertura pari a diScuss-ão,
com o propósito de chegar lá, e não uma atitude sectária,
idealista, como o daquele que busca o horizonte e nunca

chega lá; então o puro, é sempre o puro, que nunca chega
lâ, e muitas vezes está vivendo da sua pureza. E que considerávamos, também,_ muito incoveniente para a vida
nadOnal,- Uma eleição direta para Presidência i:la" República, encontrando o Congresso em meio ao seu man- _
dato: como, exatamente, ocorreu com a eleição do Presidente Jánio Quadros, iríamos ter uma distonia, senão
um conflito quase fatal entre os dois poderes, porque teriam sido eleitos_ em momentos históricos diferentes,
com compromissos diferentes. Poderíamos citar inúmeros episódios da vida nacional que comprovam essa inconveniência; e é o que teríamos agora, por exemplo, se
lutássemos por eleições diretas. Não só considero que,
sob o ponto-de-vista do real, é um objetivo muito difícil
de se alcançar, quanto também em função da possibilidade de eleições gerais em 1986 para a Presidência da
República e para o Congresso: Então, alguns jã surgem
dizendo: "Não! O Sr. Leonel Brizola, como é candidato,
está concebendo uma proposição, de tal modo que as
eleições venham coincidir com o término do seU manda~
to. Lamento muito, mas não posso -evitar que pensem aSsim. Em primiero lugar, porque não tenho candidatura
nenhuma nas minhas cogitações, não penso nisso, não
eSfõU preOCUpado corri- isso, não cultivo rienhuma ambição a esse respeito: tenho, nesse momento, um único
dever a cumprir, em dois campos: administrar-o Estado
para o qual recém eu fui eleito- é o maior de todos- e
-lutar pelo desenvolvimento político do meu País, por
uma saída para tudo isto, num momento grave da vida
nacional.
O apelamento, que tenham sido publicadas pesquisas,
que um óutro ·companheiro meu fale no assunto, porque
pode ísso resultar numa inibição a mir:ri, numa restrição
à minha liberdade de lutar por eleições diretas. Mas não
me deixarei prender por essa possibilidade, porque nada
impedirá que eu venha lutar pela realização de eleições
diretas em nosso País, embora tenha essas dificuldades,
· porque daria a impressão que eu estaria lutando em causa própria, isSo não é real, não é verdadeiro. Agora, que
o PDT, como partido que ambiciona assumir, cada dia
mais, a causa do socialismo democrático nO Brasil, tem
todo o direito de amanhã cogitar de ter o seu próprio
candidato, tem. Até mesmo para a construção do partido. A sua visão não é imediatista. Agora, acho que o
PMDB, nas suas grandes elocubrações, não deveria se
preocupar com isto, ter uma preocupação maior que
amanhã o PDT possa ter o seu candidato. Não, que lute
pelo seu. E aí estão as mais ilustres personalídades, que
horariam não apenas a candidatura do partido, como
honrariam a própria Presidêndica da República.
Agora, quando nos referimos a que seria conveniente
uma tra_nsição, afirmo que se trata de uma reflexão, uma
idéia, como tantas outras que aí têm surgido, que amanhã pode ser abandonada ou que, também, amanhã venha a se concretizar, mas, sob o ponto-de-vista pessoªl,
considero que seria muito bom que todos, como resultado dessa reflexão, se comprometessem com eleições gerais para o Congresso, para os Governos de Estado, para
o Governo do País, em 1986; e que pudêssemos encontrar uma ~olução qualquer transitória para esse período.
E quandO se falou no Pres_idente Figueiredo, eu não o exduo, embora não esteja de acordo com as suas idéias,
meu pensamento não coincida com o dele. No lugar dele,
estaria procedendo diferente; mas estaria faltando com
um prínclpió a1é- de honradez, se não reconhecesse· que
ele vem sendo firme quanto aos aspectos fundamentais
do processo de reconstrução democrática do nosso País.
Mal ou bem, com os defeitos que nós constatamos, lamentáveis vícios nas eleições, o fato ê que a Oposição
conseguiu sobreviver e posicionar-se, elegendo um grande número de GovernadoreS, uma enorme bancada no
Congresso; ·e ele garantiu a posse dos Governadores,
num ambiente de muitas dúvidas, como é o caso específico do Rio de Janeiro. V. Exf- deverã estar de acordo co-
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migo, que para toda essa ordem de coisas que vem se
mantendo em nosso País, se impondo ao nosso País, a:
minha presença, a do Leonel Brizola, que até há pouco
tempo estaya condenado a quase 60 anos de prisão e tinha mais de _200 pedidos, eleito e empossado no Governo
do Rio deJãneiro! Isso é um dado concreto, que nós, por
questão de lealdade, precisamos r.econhecer. Então admito, perfeitamente, e tenho certeza, podemos discordar
dele_, maS ele tem qualidades pess-oais para permitir esse
comentário. Se ele se comprometer Com eleições gerais
em 1986, der a sua palavra, como atê aqui, acho que ele
vai cumprir. Essa é a minha convicção pessoal.
Agora, como ele, pode ser outro; e por que não? Quem
sabe lá, atê, não seria-muito melhor. Se eu estivesse nó
lugar dele, eu concordaria com essa solução e diria: MaS
não pense no meu nome. Sempre haverã alguém que suspeite de míril; e éu não quero isso, quero que a naçã"o irigresse num período de confiabHidade. Que surjam no-mes que a nação possa confiar e vamos entregar essa
grande tarefa de reahzar ele1ções gera1s a um nome que
não seja questionado por ninguém. Eu faria isso no lugar
dele. Essa, a explicação que dou aos deputados sobre isto. Não existe nenhum compromisso de nossa parte, ninguém nos pediu, ningUém nos so!icitou, não estamos asSinando com ninguém nada a respeito. Não tínhamos
por qlle pedir permissão aO PMDB ou a quem quer que
seja, para assumir as nossas posições. Agora, pecadoseu não sei quem pode atirar a primeira pedra - os jovens, sim, a estes eu reconheço, Mas, existem muitos pecadores, que, é claro, se confessaram, jâ fizeram o seu
ato de contrição, e estão aí,-ittU.ando com grande eficiên·
cia;- perfeito, mas é natural que nós tenhamos grande dificuldade em aceitar lições desse pessoal. E queremos dizer aqui que não aceitarrios, por todos os motivos, ne·
nhuma autoridade, por maior respeito que nos mereça a
alta direção do PMDa, em analisar a nossa conduta
oposicionista naqueles termos.
Mas, na base do diálogo, na base da discussão, eles
nos terão sempre como companheiros. E: o mesmo que
quando questionamos, certas posições do PMDB. Questionamos sempre no sentido do diálogo, mas também re·
clamamo~ muitas questões, quando sentimos na própria
pele o esforço que certas personalidades fazem, usando
dos mesmos métodos, gastando rios de dinheiro, oprimindo para manter os espaços que aí ocuparam durante
esses anos todos. Nós não excluímos essas personalidades, mas não os reconhecemos c_omo titulare_s exclusivos
desses espaços. Ê isso que eu gostaria de dizer. Acho que,
em relação à intervenção do ilustre Deputado, o meu comentário fina1 é o de que se nós assumirmos uma atitude
de boa fé, se nós assumirmos uma atitude de humildade,
reconhecendo aos demais o direito, inclusive, de questio~
nar as nossas posições de hoje e de ontem e a preocupação superior da Qusca de uma saída, vamos nos entender e vamos chegar a esses objetivos.
Acho que o PMDB tem que reconhecer a nós, algo de
autoridade, para iniciarmos um trabalbo em conjunto. E
isso tem faltado, porque muitas vezes chegam_os a essa
conclusão. Quer o PMDB as transformações, quer o
PMDB restaurar o estado de direito, quer o PMDB derM
rotar o PDS e colocar lá oposicionistas em seU lUgar.
Perfeitamente. Porém, eles, mais ninguém. Querem mudar, mas com eles e mais ninguém. Isso nós temos sentido muito através do tempo. E, acho que o PMDB bem
que podia fazer essa reflexão. Afmal estamos aí há 18
anos lutando. O autoritarismo, c-om as suas estruturas,
denunciado por nós, falhou, deve deixar, com humildade, a outros para retomar o bom destino da nau, desse
barco citado pelo Presidente Figueiredo. Estamos de
acordo, todos nós. Então, o PMDB, també_m, que está
há 16 ou 17 ãnos fazendO oposição, deveria ter uma atitude de humildadé e reconhecer. Quem sabe se esses que
estão chegando aí podem nos dar uma idéia nova, boa,

~itável, e não nós que estamos insistilldo, ao perito
!~;e
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às vezes ganhamos e não levamos. (RisoS.) -Então,

-5s.a atitude que preconizo, ilustre Deputado, para todos
Com respeitO a nós, do PDT ~ja qUéO"àsSUn10PMDB-;-•DT foi levantado aqui, a nossa atitJde ê a mesma com
elação ao PT. Por nós, eStarírurios discutindo muito·
,,ais, ombro a ombro, certas questões, ·nãO -fosSe u-ma
erta pretensão que o PT assumiu em considerar todos
•ÓS pelegos, todos nós impuros; não precisa nada de nós,
s.sim como era o Partido COmuniSta~ iios anOS 45-e-50.
,J"ão precisava discutir com n'lri8.uêiil,- sabia tudo~ T1-nlii
•S ideólogos de todo aquele internacíõnalismo que man·
:ªvam aquele material para c.â, riâo precisava discutir
·::>m ninguém aqui,jâ sabia tudo. E assim, também, o PT
~sume atitudes assim, mas SonioS-"ffaternõs corri eles,
,_ás nos damos cascudos, brigamos, mas queremos muitO
PT e sempre que acontece alguma coisa com eles, nós
~tamos ao lado deles. E achamos que o tempo vai criar
1!i ambiente muito melhor de diálogo e enteridimentO
o1tre nós. E nós temos tomado iniciativa muifas vezeS de
·&ucurá-los.
Agora, com relação ao PMDB, tem sido um pouco
ificil, porque queríamos ressurgir como partido e ficava
ifíciL Os companheiros sabem dessa histórlã tOda.
.choque deve servir, à esta altura, somente para ilustrar
para nos ensinar. Acho que há todo um campo aberto
:: luta comum. Mas. _é preciso essa reflexão, Deputado,
"-~"' que possamos assumir um estado de espírito antes
:tudo.
Veja o ilustre deputado: _o Governador Montara tam.:m falou na reeleição do Presidente Figueiredo, especi·
~mente. Até muitos disseram, quando eU falei no as~
_mto: ..Você estã seguindo o_ Governador Montara"~
orque ele falou até primeiro do que eu, um dia antes. E
inguém reclamou no PMDB, reclamaram de mim. (Ri»o)
O SR. DANTE DE OLIVEIRA- Mas ele condiCio~
que fosse direta.

:JU

O SR. LEONEL BRIZOLA- Isto aí, meu caro, não
~ou

bem claro na primeira declaração dele, foi depois.
tltão, veja o que- acontece: Dós, põr eTeíção direta, esta~
-.os abertos à discussão e ao diálogo e entendemos que
é uma opinião pessoal sujeita a toda revisão, que pode
~r feita através, justamente, até das críticas de todos
·:;mpanheiros da ãrea da oposição -'---de que o PaíS pre;:,ava era fazer eleições gerais. Quem sabe nós fazemos
~,:;i-;õe-s gerais, agora mesmo, e os Srs. DepUtados todos
~uunciam (risos) direta. Você rei:iimcia? - -O SR. DANTE DE OLIVEIRA- Todos nós renun·
:!<t.IIlOS,

O SR. LEONEL BRIZOLA- Renúncia "geral de tolos Deputados e Senadores e fazemos eleições dii-etas, de
:overnadores também. RenunCiam todos e fazemos
.!cições -diretas. (Palmas prolongadas.)
Aí está...
O SR. DANTE DE OLIVEIRA- V. EX.f assina o p<i.•el?
O SR. LEONEL BRIZOLA - Esse negóciO de assi·
,ar papel é aquele negócio do Miro i da Sandra. {Risos.)
...í se formaram os dois, Deputado. -E V. Ex• Sabe que
-:uele papel era para mim? (Risos.)-Era tinha prep8.rado
• papel para mim. Isso me contou o Wilson Franco, e o
.-::iro teve o azar de recebê~lo. (Riso~.) -Pois--aí,
fundaram-se os dois. O povo gosta de gente de palavra.
Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- -concedo a
ao nobre Deputado Agnaldo Timóteo.

~!ª-vra

(j SR. ÁtiNALDO TIMóTEO ~Sr. Presidente, Srs.

Senadores, Srs. Deputidos, Senhoias e Senhores:
Antes de formular duas perguntinhas rápidas ao ilustre O:oVematfoi- do Rio de. Janeiro, quero prometer, priinêTrO:--que serei, apesar de ~er Omais inexperiente, serei
o ineilOs egoista e o mais objetivo, farei perguntas rápidas. Segundo, gostaria, Sr. Governador, de agradecer a
felicidade, a alegria e a honra de estarmos recebendo
uma verdadeira aula de democracia e sabedoria política,
atravês.do depoimento de V. Ex•(Palmas.) Acaba V. Ex•
de mi cilUsa:i'Ulri bem muito grande. Até retirei o tacho epCâiQueometr Assessor o livaSse depressa para o armarinho, porque eu estava com cara de tacho, aqui, nesta
casa,'Potque algumas pessoas questionãram a nossa serledad_e__ ~. ouvindo, percebemos todos que no Rio de Jatfeiro- il.ão hollvi acordo, não há acordo, há um compromissá de respeito aos "interesses_ do Estàdo e da sua população, bem diferente do que aconteceu aqui, mesmo porque, Sr. Governador, V. Ex• não nos perguntou nada. V.
Ex•, coni a sua autoridade, tomou a iniciativa e fez aquilo que julgou direito: Bem- diferente do que aconteceu
aqui em Brasília, que não foi acordo tá.mbém, foi uma
negociata de pessoas que chegaram aqui para defender o
povo e p·refei'iram se defender-.
Gostaria de falar, Sr. GOvernador, a respeito da Proposta do PMDB, convidando-o a aderir ao movimento
pelas eleições diretas. Acho mais do que justa e coerente
esta pretensão, desde que o PMDB tenha um candidato,
porque o PDT e o Brasil têm um, chama-se_ Leonel de
Moura BrizOla. (l?_;,dmas.) -Agora, Sr_, Governador, quero fazer duas pergunti- nhas rapidíssirrias. Lãmellfavelment-e, ê inquestionável o
divisfonismo dos Partidos de oposição: PMDB, PDT e
PT. E- muito mais tame-ntavel ê que não percebemos nenhuma tendência de que essas coisas se alterem, o que fatalmente nos levarâ, caso tenhamos eleições diretas para
Presidente da República, para a rua ou iremos para a rua
com ti-ês candidatos diferentes. Então, pC:rguntaria ao
ilustre Governador do Estado do Rio de Janeiro: Sr. Governador, essa divisão de PMDB, PDT e PT poderá dar
ao candidato do PDS, rriesmo em eleição direta, uma vitória para a Presidência da República. Isso o preocupa
ou é irrelevante? A segunda pergunta, rapidíssima: Hã 19
anos, V, Ex• estava aqui como Deputado, o caldeirão estava fervendo, o pau estava quebrando, embora nós, naquela oportunidade, devêssemos 2 bilhões e 850 milhõeS
de dólares. Hoje, 19 anos depois, o caldeirão estâ fervendo, o pau está quebrando e a barra está pesada, embora
devamos I03 bilhões _de dólares. Eu gostaria que V. Ex•
falasse das diferenças daS duas épocas.
O SR. LEONEL BRIZOLA - PerfeitO, com muito
prazer acolho as perguntas do ilustre Deputado Agnaldo
Timóteo, uma das expressões populares deste período
histórico_ da maior significação em nosso País, não apenas- n-o Rio de Janeiro, ele ê representativo do seu povo.
Pode o Deputado Agnaldo não ser muito convencional,
mas é a expressão ViVa d:i nossa gente, Tenho a certeza
de que ele vai ter um grande desempenho aqui no Congresscr cn:ontarã com a colaboração, como necessitam
todos que ingressam pela primeira vez nesta Casa, de
companheiros que colaborarão com ele, e colaborando
com ele estarão-colaborando com o noss-o povo. Ele é a
expressão real, direta. Todo esse inconvencionalísmo,
qlfeãn•ezespode ser até chocante, em dados momentos,
teria o ·nosSo póvo, se aqui pudesse estar. Rendo a:o meu
compã.nheiro as minhas homenagens e digo o seguinte,
eiil resposta às suas perguntas: pessoalmente, não me
preocupo com uma diversidade de candidatos na área da
OposíÇão:· Chegássemos a eleições di retas e cada Partido
da Oposição tivesse o seu candidato, conio, ali"ãs, está
impondo essa legislação restritiVa. Mesmo se não existiSse a legislação, creio que seria conveniente a formação
dos partidos. O nosso, por exemplo, o PDT, Dão abrirâ
mão em ter seu candidato, porque a nossa visão é estra-

tégica da vida brasileira. Sabemos que as polarizações de
duas frentes não conduzem a um progresso político re8.1,
só Os partidos podem fazer o desenvolvimento político.
Não veria nenhum mal rriaior que ViesSe prejudicar o
avanço ·político, a circunstância de cada partido de oposição tivesse o seu candidato e que essa circunstância ensejasse a vitória ao PDS, porque considero, então, que
esse presidente, eleito pelo voto direto do PDS, representaria, sem dúvida, um progresso democrático na vida
brasileira. Seria multO diferente de quaisquer dos presidentes lá colocados através qesse colégio eleitoral ilegíti·
mo que aí está. Melhor seria que vencesse um dos candidatos da Oposição, mas não representaria um mal iJISa·
nãvel, prejudicial ao desenvolvimento democráticO, se
vencesse o PDS em eleições diretas. Esse é o meu ponto
de vista. Mas acho, francamente, que quem vai vencer as
eleições será a Oposíçãõ, com um dos seus candídatos.
Bom, mas eu quero mudar. S só entregar ao povo a decisão e veremos. Ele quer mudar, quer sair para novos
tenipos, nova vida, sair de todo este emaranhado de
problemas e artificialismos que criaram sobre ele. sobretUdo das aflições que se desericadearam por conseqUência desse período.
-Em segundo lugar, referirido-me às duas épocas, ilus·
tre Deputado, gostaria de dizer que são épocas diferentes. Nós que viemos daqueles tempos, também, ampliamos os nossos conhecimentos, reestudamos muitas questões, fizemos avaliações inuito mais amplas: mais profundas e também mudamos sobre muitos aspectos. O importarlte é que tenhamos mudado para melhor, porque
-essa mudança nos tem aproximado mais ainda do nosso
povo, nos tem identificado mais cOm ele à luz das experiências ViVidas, desde que essas mudanças não re{nesCntem incoerências. Mas os tempos, sim, mudaram muito.
Aqueles tempos foram muitos confusos. O povo brasilei~
ro, na sua unidade nacional, recém surgia; a primeira
plataforma nacional de base popular, recém se formulava era iffibrionária; o ambiente nacional era enveneriamen~o, de d~scon.fiança; a pr6Pria classe médi"a não se
sentia abrangida, segura, com a plataforma popular; e,
numa atitude de desconfian-Ça, em grandes contingentes,
engrossou o intervencionismo autoritário de direita. Àquele tempo surgiram receitas: doutrinas que para grandes _contingentes da vida nacional representava uma esperança. Pois bem, os autores, os que sustentavam essa
plataforma foram ao poder e o assumiram, sem limitações, discricionariamente e fracassaram. Passamos
viver, agora, um outro tempo, onde tudo aquilo que acabOU marcando uma época, que assumiu uma hegemonia,
uma supremacia de poder na vida brasileira, hoje, está af
sob o julgamento do nosso povo, diante do fracasso, da
exaustão de todo o seu arsenal, doutrinário, das suas
-propostas, da sua plataforma. O povo brasileiro
esclareceu~se, viveu experiências extraordinárias. O País,
hoje, é outro. Os contingentes das novas gCrações estilo
- a-í lnajÕritáriOs: O País sonha com novos .tempos. O que
naquela época era esperança, hojç é o superado, não representa nada mais em relação ao futuro. Os que controlaram o poder não representam mais esperanças. Não Será fãcil para a Nação seguir os seus rumos, mas não há
dúvida que potencialmente vivemos numa época completamente diferente. Naquela épOca a Nação inteira,
como naquele tempo próximo ao desencadeamento da 2'
Grande Guerra, quandO o nazi-faScismo era uma moda,
que estava fascinando a muita iente. Também, antes de
1964, ocorria istÕ. Ciuniithávãmos Para o plano inclinado do autoritarismo e da ditadura. Hoje não. O povo
brasileiro está esclarecido e com tudo superado. As esperanças do povo brasileiro se dirigem para a recuperação
das nossas liberdades, justamente para a restauração _das
nossas liberdades, para a recuPeração dos seus direitos
democráticos e socíais. Essas SãO_ as grãndes diferenças.
Creio que resultou tudo isso em um amadurecimento,
numa tomada de consciência ~e grande aniplitude. B por
isso que neste momento estamos questionando c discu-
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tindo problemas vitais para o povo brasileiro e para o
nosso País e não hã um ambiente de envenenamento. O
povo brasileiro não quer radicalismo, quer, ao contrário,
uma discussão serena. Vigorosa sim, mas quer uma dis·
cussão serena. Não há um ambiente favorável a qualquer
tipo de exclusão e radicalismo. Logo, poder-se-ia dizer:
.. Então do seu ponto de vista, o futuro é risonho?" Não.
.. Hã possibilidade de um retrocesso, hã possibilidade de
uma reintervenção autoritária?" Existe, mas não a considero a mais provável. Acho que tudo isso depende, essencialmente, de nós. Se o povo brasileiro puder contar
com um conjunto de lideranaças - pertençam ao partido que pertencerem, ao próprio partido do GovernQ distribuídas por todas as correntes políticas, lúcidas, efi~
·cientes, capazes, nós daremos respostas a isto,_ e vamos
encontrar o nosso caminho. Agora, se não- tivermos ca·
pa<::idade, vai ser, como 2 + 2= 4: argentinização do pro·
cesso político brasi_leiro. Depende de nós. Se estaremos a
altura, não sei. As vezes, procuro transportar o meU pensamento, fazendo uma especulação sobre o que fariam
homens da grandeza dos que tivemos no passado._ Como
procederiam eles? Creio que está aí uma fonte inesgc:itável de inspiração para nós. Ao invés de estarmos preocupados com pequenas quizilas em pôr em prática os vfç;1oS
dessa noite que atravessamos, de vivermos assumindo esses processos que só nos Separam, nos desmerecem,
como-é, por exemplo, do patrulhismo, frente ao qual sou
sempre uma espécie de objetivO predileto. O patrulhismo
é um víciO de quem se esconde atrás de um b~ombo e
procura lançar dúvidas, lançar venenos, interpretação sibilinas, duvidosas contra o procedimento de muitos nós.
Isso é um processo indecoroso. No dia que partirmos de
uma atitude de boa fé, reconhecermos que a preocupação comum é, realmente, a de encontrarmos uma saída para o povo brasileiro, iremos verificar que, aí siril,
não haverá dificuldade para a nossa união, para a luta
comum, ombro à ombro, junto com o nosso povo em
toda a parte.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado José Genoífio.
-O SR. JOS~ GENOINO --Quero que o ímpeto e a
colocação mais veemente, que a situação politica exige,
dC lugar, na minha colocação, à frieza, com que a crise se
revela.
Gostaria de trazer o debate não para a questão do
PDT, PMDB e PT. Gostaria de trazer o debate para o
momento político que, no meu entendimento, há processos políticos que pOdem ser sintetizados, em toda a sua
dimensão e profundidade, num único fato. No meu entender, esse fato chama-se sucessão presidencial. O País
atravessa urna crise institucional e estrutural. E esta crise
institucional e estrutural, que o país atravessa, colocará
na sucessão presidencial caminhos, caminhos não individualmente, mas caminhos de interesses polfticos e interesses econômicos diferentes e distintos. :E:, exatamente,
neste terreno. que vou direcionar a minha pergunta. Ou
nós teremos uma sUcessão presidencial controlada exclusivamente pelo PDS e pelo Poder Militar, e a crise se
aprofundará; Ou teremos uma sucessão presidencial encaminhada entre o acQrdo de elites, e a crise poderá ser
administrada com fôiCS:o um pouquinho maior; ou teremos o caminho-de enfrentar a sucessão presidencial através de uma mobilização política 1 que coloque no centro
o agente principa] desta Crise~ que se chama povo bras~
leiro, em especial os trabalhadores. Esses três caminhos,
no meu entendimento, vão exigif soluções e posiciona~
mentos lúcidos e precisos, O fato concreto é que diante
da sucessão presidencial, que estâ ai, nós devemos nos
reportar, para trabalhar com esse elemento da crise, com
dois problemas: primeiro, é qtie hã um dado real para
nós políticos: o povo brasileiro manifestou-se em 15 de
novembro e continua a se manifestar exigindo uma m_u-
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dança_ política e uma mudança económica. Ele demons-trou isso, e para confirmar mais ainda estão as pesquisas
com relação à defesa das eleições diretas.
Por outro lado, a situação de vida desse povo tende a
se agravar, a níveis insuportáveis, com o pacote econômico em desenvolvimento, em execução. No meu entendimento ""7 e aí gostaria 1 para focalizar bem a minha pergunta de fazer um raciocínio" diferente, têr a ousadia de
discordar do Sr. GovernaQor, de que as saldas políticas,
que nós temos respaldo na História do Brasil, seja no
Moviinentó Republicano, seja na Revolução de 30, no
fim do Estado Novo, em 1964, quando~ c.onciliação en~
tre as elites obstrui a organização e a participação direta
do povo, na verdade, estamos às vésperas de uni período
de maior endurecimento. Veja bem_ que aquela grande
campanha republicana, a Proclamação da República, se
reduziu a um desfile militar visto pelo povo do Rio de Ja- neiro. Em seguida, nós tivemos a República Velha, dos
coronéis, do café com leite. A crise da Revolução de 30 e
de 35 a 37 vai desemboçar no Estado Novo; a crise de 45
a 64 vai desembocar num iegime de ditadura, há 19 anos
e essa crise que estamos vivendo hoje, se não buscarmoS
uma saída de transformação na base, a saída de conci_liação poderá facilitar um contra-golpe, exatame~nte por
que? Porque na raiz dessa crise existem interesses econôniiCos e políticos antagônicos que se confrontam e são
inevitáveis esSes Confrontos. Mas não estou aqui a advogar um confronto. O confronto entendido no sentido da
tomada do Poder, porque nós não temos condições. Estou advOgando o sentido de uma caminhªda para acurt:~ular forças, tendo em vista que através de uma campanha que-não é de nenhum partido, de nenhuma personalidade, ela seria uma campanha suprapartidária. E, fundamentalmente, com uma plataforma política, nós poderíamos ·organizar esse grande descontentamento_ que,
-como ·o: Governador Leonel Brizola disse, não estâ se
manifestando em grandes multidões nas ruas, mas nós
podemos prever que esse grande descontestamento que
estâ fervilhando na consciência e nas casas das pessoas,
poderá se transformar, num futuro breve, que não poderemos prever, numa grande rebelião, numa grande revolta Cega e .sem objetiVoS i>olfticos claros. PQr_g_ue as causas
para isso_ existem. Nesse sentido, acho que há um corte
político necessário, hoje, na questão da sucessão presidencial, que é exatamente, um tipo de campanha política
de rua, de palanque, onde os partidos não perderão a sua
identidade programática, a sua identidade orgânica, se
fundamentalmente nos unificarmos numa plataforma
qtie abOrde os pontos centrais. ~ aí que vou terminar a
minha colocação: Nós elaboraremQs uma plataforma e nesse sentido eu gostaria de ouvir o posicionamento do
Sr. Governador.- Que platafonna de pontos concretos,
a níveis-econômicos, sociais e políticos, hoje, sintetiZaria
o conjunto dos interesses do povo brasileiro, tendo em
vista buscar uma saída antagônica, diferente, a saída ditada pelo capital monopolista, em especial do capital financ·eiro. Porque, se essa saída do capital financeiro for
aprofundada, ela levará, inevitavelmente, a necessidade
de uma política de maior endurecimento, porque há um
interesse econômico presidindo a administração da economia. Que plataforma hoje poderia unificar esse grande
caudal que está aí nos porões de uma so_ciedade, que às
vezes o nosso instinto não vê, mas que, na verdade, existe, para canalizar um grande movimento de massa orga~
nizado, suprapartidário, de nenhum dono, porque o movimento popular, o movimento democrâtico não tem do~
no. E aí nós a,briríamos uma visão, para tratar uma plataforma política. Como o Sr. Governador vê, na atualidade da crise de hoje, uma plataforma politica de pontos
concretos, para enfrentarmos essa situação, do pontode--vista do interesse d<i maioria do povo brasileiro?
O SR. LEONEL BRIZOLA - Quero dizer~ desde logo, que estou de pleno acordo com as premissas com que
o ilustre Deputado baseou o seu raciocínio. As suas pala-
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vras iniciais foram realmente muito precisas e acho que_
nós até teríamos alcançado um outro rendimento,
partíssemos daí. Considero, também, que a sucessão presidencial e o questionamento desse processo que estâ ar é
uma questão concreta. O nosso povo entende e tem to;
das as condições de elucidar as consciências.
·
Quanto à plataforma, creio que é prática e vai defic:"
Ia. nos seus últimos tennos, porque todos nós temos ide
'ias- V. Ext tem e todo.s nós temos- seríamos cap~z-=--~
de formular uma plataforma. Iríamos divergir, creio ql.i".
será a prática, o ombro a ombro com o nosso povo, q"-·
vai definir essã plataforma. Já partiCipei de mtiitãs tec
niões e ffiuitos concílios, onde elaboramos plataformas ·
tudo isso se foi, como passa uma nuvem. Aqui"no nos;;;:
País, poderíamos fã.~er muitos volumes de plataform;:;
elaboradas assim, ma!!. !!_Ó têm prevalecido, embora em I:
mites precârioS,-aquela!!o que se foram elaborando atrav~
de uma prática. Quando ·1m movimento político assüii.!·
um objetívo concreto comL ~t~, p~de crer, a platafoú;_;_.
surge. :rodos nóS vivemos a t.•quietaÇão Cm relação ã. se
ffimentos do nOssO povo, às inJ.•stiças que rec-aem soblele. Sabemos como estão se criandv "''S nossos adolescer.
tes, como estão se_ desenvolvendo as noS:..:~ crianças, !St•
é uma inquietação que todos vivemos, uma causa "~'
queima as nossas consciências. Bastaria que se desencr.,
deisse essa discussão com eficácia, ombro a ombro co•
o nosso povo, eu não tenho a menor dúvida ein relação
plataforma, ele ê que vai nos dizer. Nós estaríamos a~~·
rriindo uma atitude pretenciosa, se elaborássemos H~
plataforma que unificasse os partidos, unificasse cvrr~':
tes, unificasse entidades. Temos de nos mobilizar em tu•
no de um objetivo comum, concreto, e está aí.
Agora, o que ·podemos definir, isto sim, são os nosK
métodos e verificar se estamos nos posicionando corrçt
mente em função desses métodos, para atingir esses otjtivos, porque muitas vezes depende, tem gente que d:
Eu chego lá de automóvel, eu voU por terra e de automL
vel e se aferra a essa posição; agora tem outros que .-'l
zem;, "Lá só de avião'~ •. "Só chegarei lá a pê. Esses são c
mêtodos". Aí sim, dificilmente nós poderíamos eDtç,
der, a priori. Não temos a pretensão de modificar os rr~~
_'todos dQJ~MDB e nem que ele venha a modificar os nc
sos. Acho que temos de cair na prática em ton'Ío do obj.
tive comum. O PMDB é imenso neste País e, pelo 5·_
eleitorado, tem todas as condições de realizar uma gr;;:,
de mobilização nacional. Nós, pela nossa parte, vam•_
atuar com vigor. O PT da mesma forma, e assim P'diante. Agora, no curso desta prática nós vamos nos~·
centrar e se estivermos agindo corretamente, nós irem•
engrossar o nosso mo_vimento. Mas, se um foi de avião,
outro foi de automóvel, outro a pé, os métc:idos podt•
criar grandes dificuldades para nós, como tem ocorrid•
como no caso da Constituinte, que é um exemplo con'-'1
to. Agora, já discutimos a questão da Constituinte e.,::;~
gamos à- cõiidusão que ela não mobiliza o povo brasH~
ro, porque ele não está, rigorosamente, intere!l,á·
numa Cons_tituinte imediata. Essa é a nossa con•:l~!';•
Isso até parece impossivel, mas o povo brasileiro tem 01
tros problemas. ele é sábio. Claro que ele deseja o ~!!~·
de direito, mas no momento adequado, porque, se r~.::~
zãssemos a Constituinte agora, por exemplo,"ci-eio q•_
iríamo.s ter u~a grande demonstração, pelo Brasil afo!
de autorita~ismo, de pressões indevidas, de corrup-;~
eleitoral. Iríamos assistir a um derrame de dinheiro, po
que aí o capital estrangeiro iria também entrar nessej.;~
de uma maneir~ descoberta, porque sáberia que ii";-,
Constituinte a questão crucial é esta. Nenhuma outra t
ria que ser encarada por uma Constituinte com maior •
gor do que est.ço da internacionalização -da econ_om
brasileira. Iriamos ter, numa Constituinte, dois parti~
aqui dentro: aqueles. que desejam uma transform~~
profunda a respeito desse problema e aqueles que é~fo:
dem a internacionalização da economia, somados ~q~
les mais ou menos, que nunca se definem bem, mas !!<..
bam engrossando a causa do capital estrangeiro. E!!~
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-nos ver que seria um desastre. Nós precisamos aVançar
•O processo de democratização, abrir mais espaços às li-

_,.;;r-dades, conquistar mais garantias. Aí, siin, nOS éhegaÇiiiOS à Coil.Stituínie, rriãS aO.tes de clieáaiffiOSiâ, a caUSa
o dia a dia, Como, por exemplo, agOra, questiori.ar -ess-e
'olégio eleitoral, questionar com argumentos que quei!!em consciências, que-sensibilizem as consciências, ·de,,onstrando que ninguém serâ despojado, que este País
·:ô sairá dessas angústiaS-nO dia em qü(:, entregar tudo ao
-.ovo brasileiro, porque a ele pertence a decisão.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
•alavra ao nobre Deputado Márcio Braga.
O SR. MÁRCIO BRAGA - Sf. GoVeúiiidor, dadO
•o adiantado da hora, não vamos fazer apreciações am·las. Pelo que me parece, já está bem debatido. Mas V.
;x•, em suas considerações preliminares, referiu-se a
1m a grande reflexão, à grande injuS"tiÇa que sOfre o povo
•rasileiro por não pãrticipar das altas decisões nacionais
falou em processos artificiosos que a elite propõe. No
iltanto, V. Ex.f, e a pergunta primeira é essa, nos parece
~ue estabelece um acordo, um compromisso, um entenllmento que é mais uma briga política e não de semânti-J: com o PDS- nO Estado do Rio de Janeiro.
Desejãvamos que V. Ex", claramente, sem tergiver~ções, nos explicasse esse acordo e se o seu Partido foi
•uvido previamente.
A segunda pergunta diz respeito a um problema mais
'!nª vez locaL Desejamos ouvir, para definir responsabiidades pessoais, com quem V. Ex~ manteve entendimenos no PMDB, jã que V. Ex• afirmou que o PMDB do
~io de Janeiro lhe virou as costas e que não elegeu, se!Uer, um representante da Câmara,- quando temos lã um
lustre e querido Vereador que é Sérgio Cabral.
O SR. LEONEL BRIZOLA -Tem razão, desculper1e.

O SR. MÁRCIO BRAGA --A terceira pergunta diz
ao acordo de .V. E_x• com o PDS do _Rio de _1 a~
eira. Pelo que foi publicado nos jornais, o item 89 deste
corda trata do comportamento que deve ter o Governaor Leonel Brizola e o PDS, em relação ao PMDB local.
Jiz, claramente, que o PMDB local deve ser banido, que
PMDB- ratificando afirrrlatíva_sua, -que a-o- sair da
udiência com õ Presidente da República afirmou que o
"i'..-1DB nacional era um Partido em extinção.
Há mais uma. Já entendemos a opíníão-de V. Ex•, ao
c:sponder ao Deputado José Genoíno com referência à
'onstituinte. Mas queremos ouvir a sua opinião sobre a
~forma constitucional e as eleições diretas para prefeitos
:os municípios e das capitais e áreas de segurança nacio~peito

I

,al.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Antes de
·onceder a palavra ao Governador LeoneLBrizola, para
-·~s respostas e considerações finaiS, gostaríamos de
·onvocar a Comissão para uma reunião amanhã, às 10
tOras, quando ouviremos o depoimento do Senador Eui.::u Rezende, e, às 17 horas, o depoimento do Senador
; ·eotônio Vilela.
Em nome da Comissão, eu gostaria de agradecer ao
Leonel Brizola, que vem aqui realmente
1Um momento histórico. S. Ex• disse que veio para dis.,_,tir e questionar os problemas vitais do Brasil. No meu
iltendimento, ele o fez e o fez de uma maneira muito de!tOCrática. Particularmente, nossos agradecimentos, não
1 em nome da ComiSsão, mas a certeza de que sua pre~nça no Congresso Nacional, nesse momento, honrou
;ma Comissão Mista e trouxe aos parlamentares o granie debate democrático que esperam·os pará-essa-Nação.
Concedo a palavra a V. Ex•.
~:rovernador

O SR. LEONEL BRIZOLA- De minha parte, quero
eradecer muitíssimo as considerações aqui vividas, mui-

tõ eSJ)eclãlinente do Sr. Presidente e dizer que saio daqui
confortado, porque realizamos uma discussão de um
nível atê popular, deixamos de lado os formalismos e falamOs com bii.stante franqueza. Dedicamos uma boa parte do nosso tempo ·aos problemas e preocuPações que temos vi~~do .-:- _n~--~~ __ár~a da Oposição- e fico satisfeito em verificar qUe ·a-política do Rio de Janeiro tem tanta
repercussão, ~. ppnto ~e ocupar uma parte substancial do
temPõ ·destá.l-ell!tiãO, q-ue é um órgãO do Congresso com
o propósito de levantar uma discussão ampla em torno
de temas e preocupações naciomiiS. Fico satisfeito, porque, quando isso ocorre, é sinal de que estamos encaran-do com seriedade os problemas colocados sobre os nossOS "ombros. Gosülriá. de dizer que verifico, Deputado
Márcio Braga, que V. Ex• insiste, também, na palavra
acordo._A~or_do para mim ê um pactO, é algo que significa uni. cõmpron1issci,-quando se trata -de dois partidos,
q-ue enVolvem posições de ambos, como o proposto pelo
Governador Tancredo Neves. Isso é um acordo, ê uma
aliailça, é urri pacto. Aí, sim, é um acordo. No Rio de JaneirO rião, n~o Rio de Janeiro é o estabelecimento do
diálogo, -e ê muito natural que isso ocorresse entre o
PDT e o PDS. Sabem por quê? Porque o PDT tem a responsabilidade de administração estadual e o PDS é vinculado à -administração f.!!deral. Como ê indispensãvel a
cooperação entre os dois níveis de poder público, federal
e "estai::lual, torna-Se indispensável que não haja um isolamento entre os_dois Partidos. Guardamos as· nossas dífereilçaS, os nossos compromissos, mas dialoga-mos~ Quando se trata de resolver algum problema concreto, objetivo. apenas criamos um ambiente favorável a que hja o
diálogo neste momento, nada mais. Isto é o que se faz
normalmente. f: que dezoito anos de autoritarismO,
Comõ diríamos "o Usg do cachimbo" - sem me referír
ao nobre Senador Pedro Simon - isso aí nos leva a incompreender que outros compromissos há. Como poderia-- desenvolver-se, nobre Deputado, uma boa cooperação administrativa União-Estado, s-e nós não tivéssemos um mínimo de diálogo coín o PDS? f: algo civilizado. como é o normal em qualquer pafs de democracia estãvel, onde se pratica a democracia mais avançadamente.
~arque, peste caso, estaríamos criando um ambiente de
desconfiança prejudicial a essa-cooperação. Então, pOderia dizer o Deputado: "mas, é preferível que essa coope~
ração vá água abaixO?" Não. Essa cooperação precisa
exJstir, como uma exigência da população. A população
não tem nada a ver com a briga do PDS com o PDT ou
com o PMDB, ela quer que os seus problemas sejam encarados. E, para que haja:-um ambiente de cooperação
entre as duas esferas de poder público, é necessãrici qUe
ha}a;petO menos, a oportUnidade de diálogo, que se possa conversar. O mesmo ocorr-e com-o Governador Leonel Brizola e os prefeitos do PMDB. Como pode haver
uma cooperação administrativa eficiente entre os prefeitos do PMDB e o Governador do PDT, se, ao menos;
não há diálogo entre aquele prefeito, entre os dois partidos lá no muiilcípiOf"Que se conversem no cafê, tomando cafe:iinho, uma caipirinha, ou se reúnam informalmente em torno dos problemas que têm de ser decididos
ou um convênio que tem de ser submetido à Câmara.
Por que deixar de conversar e dialogar? I! isto que existe
e tão-somente isto. Se o PMDB estivesse no GoVerno Federal - e um dia quem sabe vai chegar lá seria com ele
que iríamos dialogar. É isso que disserani.: .. Não, "isso é
para- de5truir o PMDB". Creia que issO é uma intriga.
Não seria digno de nós. Não é para destruir flinguém,
apenas para construir. Apenas isto. E pode crer que a
população do Rio de Janeiro está de acordp e que está
julgando -inconseqüente aquelas observações feitas lá
pela direçãó do PlyiDB, pelo atual Presidente. Aliás,
uma pessoa altamente responsável e respeitável, lp.as está
com o julgamento totalmente inconseqUente, duro, atê
agressivo e ofensivo.

Não é aquilo quê a população do Rio de Janeiro quer.
Qualquer G~vérnador do PMDB, se quiser bem adminiSt~ar;_-cumprir bem- Os seus deveres públicos, ele terá
que agir assim. Porque lã, também, sou Governador daqueles que votaram no PDS, sou Governador dos que
votara~ I].O PMD B, sou Governador de todos. Tenho
meus pontos de vista partidârios, mas, como Governador, sou de todo_s. Agora, é puro patrulhismo essa históría de repetir: ..acordo, acordo, acordo, .. como se eu
tivesse me corilprometido com o PDS. Só falta dizer que
vou assinar a ficha do PDS.
Agora, vamos ser francos, acordo político propiôs,
sim,-o i!uSire Sr. Tancredo Neves. Isto ê um acordo politico que S. Ex• propôS. E eu não o coildeno. S. Ex• está
angustiado buscando alternativas. S. Ex• é um patriarca
deste País, o Sr. Tancredo Neves. Para criticar S. Ex'- é
preciso tirar o chapéu, tal a respeitabilidade dessa grande
figura da vida brasileira. Mas, não quer dizer que não
seja incriticável. Porém, vamos dizer claro. S. Ex• propôs
um acordo eleitoral para. eleger o futuro Presidente e,
conseqüentemente, para fazer um Governo de coalização. Eu não tenho nada disso com o PDS. Tenho o
diálog-o, simplesmente!. :t: um plano que diz respeito à habitação, como estamos levando -agora a efeito, de um milhão de lotes de terreno, para cada família um lote. Perfdiamente, convêm discutir isso com o PDS, porque eles
têm prefeitos, têm influência na máquina federal, na administraçãO federãfe convêm discutir. E-a pOpulação deseja que se discuta. Ninguêm está entregando os pontos
para o outro. Ninguém está criando compromissos indevidos. Não _é uma promiscuidade política, é o dever
pútiHco que impõe. Isto ê o que há no Rio de Janeiro.
Agora, quanto a minha referência a respeito do
PMDB, lá no Rio de Janeiro, realmente acho que o
PM D B - isto é um pensamento meu pessoal, não é nem
do PDT - que o PMDB ê uma frente e acho que a ma- nutenção dessa frente não se identifica com o progresso
politico. Em Portugal, existiu também uma frente assim,
chamada MDP - Movimento Democrático Português
- quando houve a redemocratização, a queda do Salazismo. Mas, o PS Português viu logo, porque viu que
tarilbém dentro da frente o PC crescia e eles iam ser comidos pelos liberais e pelo PC, saiu fora _e assumiu a sua
de"finição_. Mas, outros iibúais saíram e assumiram a sua
posição liberal. Mas, lá ficaram ainda no MDP muitos,
alguns liberais, outrOs ínOependentes, personalizados, e
o próprio PC dando cobertUra para a frente. Ela estâ lá
até beije, pof<iiú~-a-hora era dos partidos e todos assumiram a sua posição. õ MDP está lá pequenininho. Ainda
existe atê hoje. Agora, acho - esse é um ponto de vista
meu, politico, construtivo. Não estou querendo com isto
desmereCer a quem quer-ci,iie seja- acho que melhor seria abrir e formar os partidos. Nós teríamos mais vigor.
Vejam, agora mesmo, estamos dfante de-Uma situação.
Temos Que mobiHzar a Nação pela -causa da eleição direta. O PT, Com menos deputados, ou o nosso, numa outra
região, poderemos mobilizar muito mais que o PMDB,
que pode ter muito mais _deputados nessa região, devido
as estruturas. Com maior número de partidos estruturados, estaríamos organizando, politicamente, o povo brasileiro. Isso que quero dizer no melhor sentido.
Então, acho que a frente de Oposição prestou o seu
grande papel. No túnel escuio, tínhamos que nos
abraçar, todos que estavam naquela situação tfnhamosque nos abraçar. Agora, à medida que vamos saindo do
túnel, temos que assumir a nossa fisionomia, a nossa
identidade e baixar organizativamente, estruturar o povo
brasileíro. Então, o meu pensamento, não é no sentido
de desmerecer o PMDB. Acho que tudo seria mais eficiente se estivesse estruturado em partido. Então, por
isso digo que cumpriu o seu período histórico, Acho q'ue
·é só vír uma eleição presidencial, por exemplo, direta que
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vamos verificar esse fato. Vai s.er um Deus nos acuda.
Iremos avançar em definições. Acho que isto é realmente
uma advertência para o futuro. Vem em favor desse meu
comentário, que é respeitoso, construtivo. Gostaria que
ele fosse tomado como uma opinião de um a~igo. E o
Rio de Janeiro ~uma prova disso. O Rjo de Janeiro é o
contexto mais avançado da vida brasileira. Não é ~;orno
o estado do ilustre deputado por Mato Grosso., Lá é uma
situação diferente. Mas no Rio d_e Janeiro_, __fl;ào. _b um
conte>.:.to de vanguarda, até pel~ natureza daquela popu~
lação. Houve lá um_ pleito pluralista, um leque, onde o
povo, carioca
fluminense, pôde fazer opções muito
mais livres, muito mais nítidas. Verificimos que ll..ouve um progresso político real no Rio de Janeiro. Nós, lá, estamos avançando democraticamente; podem crer. Tanto
que houve c_ondições para desativar a Secretaria Q(: _Segu~
rança, foi como tocar num animal sagrado. E não aco1:1~
teceu nada, tal o ambiente do Rio de Janeiro. Iremos
avançar em muitas outra:i_questões, porque o Rio de_.W,~
neiro já vive um OU.lro universo. b claro que isso é um
ponto de vista. E_u respeito muito os amigos, mas é o
meu ponto de vista, é a minha interpretaÇão dos fatos.
Não há nenhum desmerecimento ao PMDB nessa minha
expressão; quero dei_x_~r isso claro. b apenas um ponto de
vista.
Agora, quanto ao problema de eleições diretas, tenho
uma posição clara a esse respeito. Posso diz~r que o nosso Partido tem uma posição clara; tudo qu~ pudermos
fazer em torno da restauração_dos direitos dos municípios e das capitais elegerem os seus prefeitos, nós faremos; essa é a nossa posição.
Quando me perguntou especificamente com quem falei do PMDB, quero dizer que particularmente lhe citarei
os nomes. Mas, particularmente. Gostaria de dizer que
segui os caminhos que a minha vivência na vida pública,
o meu desempenho público, as práticas que procurei assimilar desde quando fui constituinte, indicaram justamente isso, que, a partir do momento em que fui eleito
governador, deixei de ser o governador de um partido,
quer dizer, de uma parte, para ser o governador de todos. E_tenho procurado agir nesse sentido. Não- havia
condições. Muitos me transmit,iram ~s suãs preocupações, que o novQ governo deveria construiLuma maioria. Entendi que não havia ambiente- senão estaríamos
incorrendo em grave censura da opinião pública - para
uma discussão entre partidos para a formação de uma
maioria na Assembléia, que teria seu reflexo ta_mbém no
Executivo, para uma aliança. Os nossos caminhos naturais teriam que ser, evidentemente, na área da OpoSíÇão,
numa hipótese dessas. Não havia ambie.nte, ffiesmo porque as nossas ·diferenças com o Chaguismo eram de tal

e

ord~m que não havia distinção entr~ as nossas diferenças
com o PD_S. A nossa discussão; a nossa denúncia desse
processo do chaguismo era isso. Fomos verificar que, na
Assembléia Legislativa, praticamente se elegeu uma bancada dessa área. Mesmo assim achamos, nas nossas reflexões íritemas do Partido, particularmente naquilo que
me inspirava, que o caminho para criarmos um ambiente
político favorável à administração, dado que no regime
presidencialista não é indispensável que o governador te~
nha maioria na assembléia; no parlarrientarisn1o sim,
cada um cumpre o seu dever, um fiscaliza -o- outro, e
pronto. Pois bem, achei q1,1e o meu caminho era a Asseml:>léia e procurei lá criar um ambiente favorável. NãÕ
fui compreendido. Atribuo uma grande responsabildade
ao PMDB, porque foi exatamente com o PMDB, com a.
sua Li9erança, com diversos deputados que aprof~ndei
mais o diálogo. Cheguei a dizer expressamente a eles:
não é fáCil o entendimento nosso; vamos deixar as coisas
evolu.ír;m, vamoS praticar a Vida pública juntos e amanhã será a população do Rio d_e Janeiro que vai reclamar: por que vocês não trabalham juntos? Mas para isso
precisava andar. Ent_ão, no momento em que_ o PMDB,
abruptamente, nos negou o mínimo, eu não digÕ de cola·
boração, de compreensão, como era do seu dever, para
um proJeto como aGuele, e depois assumiu a atitude de
uma maneira pretensiosa e deformada, aí sim_, eu perdi
as minhas esperanças e verifiquei qu·e realmente não havia condições. Mas não procurei outros dirigentes, não
procu_rei a Bancada Federal, porque não havia ambiente.
Nós teríamos que trabalhar nã:O em torno de simples discussão política; tínhamos que trabalhar em torno da ad~
mi-nistraç_ão do R.io d~ Janeiro, dos problemas administ~ativoS. AI nessa prática como agora ~a prãtica da-lu.ia
pelas eleições direta,_ é que poúemos ciia-i ambiente ~e
çooperação, de unidade, de entendimeJ1to ent~-.nóS, porque os entendimentos políticos a frio, predeterminados,
intelectualizados, não _significam nada;- para o povo são
simples- CorlChãVos. Agora, -uma prâuCã., stnl, em torno
do interesse público. 1:: isso que existe. Posso dizer a to~
dos QS senhores gue o que ocorre no Rio de Janeiro, é de
se_esperar que evoluindo tenhamos. um ambiente melh~r;
errando é que aprendemos. É certo que, se eu preferisse
um outrO tipo de polítiCa, seguisse, por exemplo, as praxes do Chaguismo, conversando, em partiéufar, com
cada deputado e vendo os seus interesses e~pecfficos,
procurando fazer dá lâ toina cã, ~bem possível que_eujã
tivesse até uma maioria na Assembléia. Mas eu prefiro
não ~er maioria a adOtar- esses processos..- (Palmas:)

Posso afirmar mais, Deputildo, que não foi apenas um
prefeÍtÓ do-PMDB qúe me proCurOu, para âec1arar que
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deseJava filíar-se ao=PDT. A eles o meu comentârio era o
seg-uinte: primeiro pedi que não se precipitassem, que
eles -não precisariam nunca ·abandonar os seus compromissos políticos nem a sua posição partidária, para obter
as graças do Governador ou para obter cooperação administrãtiva. Não, Os ·senhores continuem fiéis aos seus
compromissos políticos, que terão tratamento equidistante aqui, igual àquele que darei aos meus companheiros de PartidQ. Eles me perguntavam admirados; mas é
assim'? E eu confirmava com atas concretos.
Ãs.vezes faço audiência coletiva com os prefeitOs; réUno 4, 5 prefeitos; ali está um do PDT, dois do PMDB,
dois o_u três do PDS - cqnverso na frente deles todo~,
decido as questões que cada um solicita e que estão ac
meu alcance.
Não preciso, para autorizar, dentro das nossas mfsero:·
possibilídades no BANERJ de dar um empréstiino p(·
antecipação de receita, que isso venha ao Governador
que dependa que o prefeito venha de chapéu na mão pe
dir ao Governador, não._ Eles têm autorização, geral,·~·
que quando necessitam, resolvam fá no BANERJ diret::.
mente, resolva lá, a nível bancário, E a ordem que tem '
direçào é de atender aos prefeitos, como atende ao Esta
do, quando precisa antecipar sua receita e fazer urn=
operação bancária.
Concluí, com esse comentário aos prefeitos que que
rem se posicionar e ingressar no PDT: Isso é urn probie
ma que os serlhores devem deixar amadurecer, não :
precipitem, amadureçam essa 'questão e, se amanhã, n•
futuro, quiserem tOmar a decisão de ingressar no noss•
Partldo isso é um problema de consciência, talvez o bc
Ôito ..aiê, na· dia do iilgre-sso, seria entregar o mandato~
prefeito. Será um problema a examinar no futuro, não:
preocup_eiri_ com. isso. Nós não estamos aliciando a qu.-:..
guer que seja, no Rio de Janeiro. Nosso Partido esf
aberto. E quando vem alguém de procedência e milit~~-
cia em outro" partido, nós pedimos tempo. Não receb-o
m_os assim na hora, pedimos tempo, apelamos a que fa•:
uma reflexão. Muito bem! Se decidirem, venham! Tea·
mos a maior honra em acolhê--los, mas que seja como U•
ato --de consciênCia.Era isso que eu queria transmitir. Desculpem ter"
alongado, Jll_as eu gostaria de dar esSâs eXplíCaçõe5 fil):ll
_My_ito _o-brigado. (_falmas.)
O SR. PRESI_DENTE (Itamar Franco)- Nada ma
havendo a tralar, declaro encerrados os nossos trab'
lhos. -

(Levamo-se a reunião às 14 horas e 33 minutOs
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·SUMÁRIO
l-ATA DA 112• SESSÃO,
EM 3 DE AGOSTO DE 1983
1.1- ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Ofícios do Sr. 1~'
Secretárlo da Câmara dos Deputados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguínieS-projetos:
- Projeto de Lei da Câmara n~'
100(83 (no 2.971(80, na ·casa de
origem), que cria a Junta de Conci:
tiação e Julgamento de C.otia, no
Estado de São Paulo, e determina
outras providências~
- Projeto de Lei da Câmara nl'
101(83 (no 2.495(79, na Casa de
origem), que estende aos eletricitãrios o adicional de periculosidade

previsto no§ I~' do art. 193 da Con·
- solidação das Leis do Trabalho,
aprovãda pelo Decreto-lei n"' 5A52,
de 111 de maio de 1943.
- Projeto de Lei da Câmara n"'
102(83 (no 3.059/SO, na Casa de
origem), que altera o Decreto-lei n~'

- Projeto de Lei da Câmara nl'
105(83 (nO 2.693/80, na Casa de
origem), que dispensa do pagamento de multas e penalidades os cidadãos que deixarem de providenciar,
em tempo hábil, os documentos
que menciona.

221, de 28 de fevereiro de 1967, que
dispõe sobre proteção e estímulos à

- Projeto de Lei da Câmara n~'
106/83 (n' 3.312(80, na Casa de
origem), que acrescenta parágrafo
único ao art. 488 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n~' 5.452, de li' de
~maio de 1943.
- Projeto de Lei da Câmara nl'
107/83 (n 9 317/79, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ·ao
art. 482 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei nl' 5.452, de li' de maio
de 1943, e dá outras providências.

pesca.
~Projeto de Lei da Câmara n?
I 03 (83 (no 2.549 p<i, ·na Casa de
_origeni), que altera dispositivo da
Lei nl' 5.692, de l_l_ de agosto de
1971, que fixa Diritrizes e Bases

para o ensino de

l'~'_e

211 graus, e dá

outras providências.
- Projeto de Lei da Càmara n~'
104/83 (no 1.768/79, na Casa de
origem), que acrescenta parágrafo
único ao art. 467 da ConsOlidação
das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n9 sA·S2, de I I' dé
maio de 1943.

Projeto de Lei da Câmara n~'
108/83 (nl' 2.456/79., na Casa de
-

Jorge Kalume -Alexandre Costa - João Lobo Almir Pinto- Virgílio Távora- Humberto LucenaMilton Cabral- Aderbal Jurema- Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista.- Passos
Pôr to - Lomanto Júnior- Luiz Viana -João Calmon
- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino - Itamar Franco - Alfredo Campos - Amaral
Furlan -··Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes --Gastão MUller- José Fragelli- Marcelo Miranda - Saldanha Derzi - Affonso Camargo - Jorge
Bornhausen - Pedro Simon.
O SR. PRESID.~NTE (Moacyr Dalla) - A _lista de;
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. l~'~SeCr.etãrio procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFIOOS
Do Sr. 1{>-Secretário da Câmara dos Deputados encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projetas:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 100, DE 1983
(NI' 2.971/80, na Casa de origem)
Cria a Junta de Conciliação e Julgamento de Cotia, no Estado de São Paulo, e determina outras providências.
O Cõngresso Nacional decreta:
Art. li' Fica autorizada a criação, na 2' Região da
Justiça do Trabalho, de uma Junta de Conciliação e Julgamento na cidade de Cotia, no Estado de São Paulo.
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origem), que altera dispositivo do
Decreto-lei o'? 221, de 28 de feverei-

ro de 1967, que dispõe sobre proteção e estíniU.los à pesca e dâ outras providências.
- Projeto de Lei da Câmara n"'
109/83 (n~' 508/79,--na.-casa de origem), que dá nova redação ao § 39
do art. 543 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n'? 5..452, de 19 de maio

de 1943.
- Projeto de Decreto Legislativo n~' 19/83 (n"' 3/83, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural, Educacional, Cientffica e
TécniCa, assinado entre a República Federativa do 8(a_s_i_l e a Re-

pública Popular do Congo, em
Brasília, a 7 de julho de 1982.
- Projeto de Decreto Legislativo n'>' 20/83 (n9 4/83, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo que cria uma Comissão Mista entre o Governo da República Federativa do Bra_sil e o
Governo da República Gabonesa,
assinado em Brasflia, a 30 de junho
de 1982.
- Projeto de Decreto legislativo
n9 21/83 (n9 5f83, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da
Convenção lnt~rnacional sobre
N armas de Treii:ü1mento de Marítimos, Expedição de Certificados e
Serviços de Quarto, adotada durante a Conferência Diplomática
realizada em Londres nos meses de
junho e julho de 1978;Sob os ausplcios da OrganizaçãO Marítima lntergovernamental- IMO.
1.2 ..2 - Comunicação da Presidência
Recebimento das Mensagens n9s
157 e 158(83 (n•s 283 e 284, de
1983, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da República, solicita autorização-para que as Prefeituras Municipais de Cambê--PR e
Mauá-SP, possam realizar operações de crêdito, para os fins que
especificam.
1.2.3- Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n9
180/83, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre
a vinculação de funcionários públicos municipais ao INPS, nas condições que especifica, e dá outras
providências.
1.2.4 - Discursos do Expediente

SENADOR ALMIR PINTO ~
Necrológio do Dr. Cesar Roncy.
Comentário sobre artigo publicado
em órgão da Imprensa a respeito
do aproveitamento das águas do
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Rondônia, para a implantação de
projeto de bovinoc_ultura. Apreciação adiada por falta de quorum.
SENADOR ALFREDO CAM- Projeto de Resolução n9
POS- Manifesto intitulado "Car- 74/83, que autoriza o Governq do
ta de Minas", consubstanciando o Estado do Pará a alienar à empresa
posicionamento da XIV Conferên- Maisa-Moju Agroindustrial S/A,
cia Naçional dos jornalistas profis- uma área de terras devolutas do ES:sionais, diante do momen_to tado, com aproximadamente
político-social que atravessa ;- 30.000 (trinta mil hectares). ApreNação.
ciação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n' 196/82, soliSENADOR-ITAMAR FRA!YC_O
citando_ nos termos_ dos arts. 75T
- - ModifiCações "introduzidas -pelo
''A", -76 e 77 do Regimento ln ter-_
Banco Centr<il na RespiuçãQ ~~
rro, a criação -de uma Comissão Es844, que dispõe sobre o tabelaffie·n. pecial Interna, composta de 7
to dos juros.
membros, para, no prazo de 180
dias, realizar estudos sobre reforma
1.2.5 _,._ Comuni_ta.Çõe_s_ da Pre_sitributária. Apreciação adiada por
dência
falta de quorum.
--Projeto de Lei do Senado n9
- Convocação de sessão extraordináría _a iealizar-se hoje, às 280/77 (Tramitando em conjunto
com o ProjetO de Lei do Senado n9
18 horas e 30 minutos, com Ordein
233/79), de autoria do Senador Jodo Dia que designa.
sé
Sarney, que institui o_voto distrí- Presença, na Casa, do Sr.
João Lúcio, suplente do Sr. Sena- tal e dá outras providências. Apredor Arnon de Mello, que passa a ciação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n"'
participar dos trabalhos da Casa.
233/79, (Tramitando em conjunto
1.3- ORDEM DO DIA
com o Projeto de Lei do Senado n9
280j77), de autoria_- ~o Senador
- Projeto de Lei da Câmara n~ Tarso Dutra, que institui o sistema
ll/83 (n9 72/83, na Çasa de ori- eleitoral misto e dá outras provigem), que revoga o Decreto-lei n9 dências. Apreciação adiada por fal~
865, de 12 de setembro de 1969, res- ta de quorum.
tabelecendo a autonomia do Município de Santos, no Estado de
1.4 - DISCURSOS APÓS
São Paulo. (Em regime de urgên- ORDEM DO DIA
cia). D~larado prejudicado, em deSENADOR HUMBERTO LUcorrência do Decreto-lei n~>
2.050/83, fica a- declaração da pre- CENA, como Llder - Considejudicialidade -sobrestada, em virtu- rações sobre o Decret_o-lej n9
2.050/83, que restabelece a autonode da falta de quorum para a votação de recurso interposto para o inia do Município de Saritos. rio Sào Francisco para a perenização de rios nordestinos.

A

Plenário da decisão da Presidência.
- Projeto de Lei da Câmara n9
105/81 - Complementar (n9
60/75, na Casa de origem), que altera dispositivo da Lei Complementar n~' 1, de 9 de novembro de
1967, que estabelece requisitos
mínimos de população e renda
pública e- a forma de consulta prévia às populações locais, para a
criação de novos municípios. Apreciação adiada por faUa de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n9
7, de 1983 (n' 80/83, na Casa de
origem), de iniciativa do S~nhor
Presidente da República, que altera
a composição e a organização interna dos Tribunais Regionais do
Trabalho que menciona, cria cargos, e dá outras providências.
Apreciação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n'
161/81, que autoriza o Poder Executivo _a alienar à Empresa Agropecuária Industrial e -Colonizadora
Rio Candeias LTDA., a área de
33.0QQ_ hectares, no Território de

SENADOR ALOYS/0 CHA·
VES, como Líder- Esclarecimentos sobre a matéria focalizad~ pelo
seu antecessor na tribuna.
SENADOR JORGE BORNHA USEN - Prejuízos causados
pelas enchentes no Estado de Santa
Catarina.
SENADOR NELSON CARNE/·
RO- Apelo ao Governador Leonel Brizola em favor da reativação
do Colégio Nova Friburgo, sediado na cidade de Nova FIiburgoRJ.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Posse do Dr. Aloysio
Saltes na Presidência da Academia
Brasileira de M~_k:_ina.
SENADOR GASTÃO MOLLER
-Correspondência enviada ao Senhor_ Presidente da República pelo
Dr :wyser Rodrigues, a respeito de
perseguições políticas que terfam
ocorrido no_ Estado de Mat_fl_Gços-

so.
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Art. 2"' A área de jurisdição da Junta de Conciliação
e Julgamento de Cotia será o respectivo Município.
Art. 3"' Fica autorizada a criação, na 2' Região da
Justiça do Trabalho, de I {um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente da Junta; de 2 (duas) funções de Vogal; de
1 (um) cargo em comissão de Diretor de Secretaria; de 1
(um) cargo de Técnico Judiciário; de I (um) cargo de
Oficial de Justiça e Avaliador; de 2 (dois) cargos de Au·
xi!iar Judiciário e de 2 (dois) cargos de A tendente Judiciário. Parágrafo único. Para cada ocupante das funções de
Vogal, criadas pela presente lei, haverá um suplente.
Art. 49 As despesas com a execução da presente lei
serão atendidas com dotações orçamentárias da Justiça
do Trabalho.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
(Às Comissões de Constituição e JustiÇa, de Legislação Social, de Serviço Público Civil e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 101, DE 1983
(N9 2.495/79, na Casa de origem)
Estende aos eletrici.tários o adicional de periculosidade previsto no§ 19 do art. 193 da Consolidaçio das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452,
de ]9 de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:

Art. }9 Os eletricitários e demais trabalhadores que
exercem suas atividades em cantata permanente com a
energia elétrica de voltagem acima de 220 volts, em con·
dições de periculosidade, têm direito à remuneração adicional de que trata o§ {9 do art. 193 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~ lei n9 5.452, de
{9 de maio de 1943.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as dísposições em contrário.

LEGISLACÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio
de 1943.
TITULO 11
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

D~

CAPITULO V
Segurança e da Medicina do Trabalho

SEÇÃO XIII
Das Atividades Insalubres ou Perigosas

Art. 193 São consideradas atividades ou operações
perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo
Ministério do Trabalho, aquelas que. por sua natureza
ou métodos de trabalho, impliquem o cantata permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de
risco acentuado.
§ 19 O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta pot
cento) sobre o salário sem os acréscimos de gratificações.
prêmios ou participações nos lucros da empresa.
§ 29 O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.
(As Comissões de Legislação Social e de Finança~.)
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TITULO I
1.5- DESIGNAÇÃ!:Y DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO
2-ATA DA 113• SESSÃO,
EM 3 DE AGOSTO DE 1983
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Requerimento
- N9 736/83, de desarquivaw
menta de proposição que meneiaM

na.
2.3- ORDEM DO DIA
-

Proje_to de Decreto Le&lslati-

vo n9 6j82 (n9 116/82, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do acordo de Cooperação
Científica e Tecnológíca entre·. OGoverno da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Socialista da Romênia,- aSsinado
em Brasflia, a 12 de maio de 1981.
Aprovado. À Comissão de Redaçào.

-

Parecer da Comissão de Re-

lações Exteriores s-obre a Mensagem n9 112/83 (n9 204/83, na ori-

gem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Paulo da Costa Franco, Embaixador do Brasil junto ao Reino
da Tailândia, para, cumulativamente, exercer a função de EmbaixadQr do_ Brasil junto à República
Socialista da União da Birmânia.
Aprecia.;ào adiada por falta de quo~
rum.

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n"' 122/83 (n"' 215/83, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibt>raçâo do Senado a- escolha do Senhor Fernando Abbott Gaivão,
Embaixador do Brasil junto à República da Nigéria, para, cumulativamente, exe.T"cer a função de Embaixador do Brasil junto a Repúbli" ca do Níger. Aprccia.;iio adiada por
falta de quorum.
- Parecer da Comissão do Distrito Federal sobre a Mensagem n"'

PROJETO DE LEI DA CAMARA n• 102, de 1983
(n~' 3.059/80, na Casa de origem)
Altera o Decreto-lei n9 221, de 28 de fevereiro de
1967, que dispõe sobre proteção e estímulos à pesca.
O Congresso Naciciital decreta:
Art. 111 O caput do art. 37 do Decreto·lei n9 221, de
28 de fevereiro de 1967, passa a vigorar cOm a seguinte
redação:
,, "Art. 37 Os efluentes das redes de esgotos, os
resíduos líquidos ou sólidos das indústrias e substâncias quimlcas de uso agrícola somente poderão
ser lançados às águas, direta ou indir-etãiriente,
quando não as tornarem poluídas."
Art. 29 O art. 52 - do Decreto-lei n9 221, de 28 de
fevereiro de 1967, passa a vi8;o"rar acrescido dos seguintes
parágrafos:
.. Art. 52
§ 1'i\ A infração a este artigo será punida com a
multa de valor equivalente a 3 (três) ORTNs para
cada Cr$ 50.000,0"0 (cinqüenta niil cruzeiros), ou
fração, que consubstanciam o capital registrado do
infrator;--ria hipótese de o capital registrado do in·
frator ser inferior a Cr$ 50.000,00 (cinqUenta mil
cruzeiros), o valor da multa será proporciOnal ao
valor das ORTNs acima mencionado.
§ 2"' A multa de que trata o parágrafo anterior
será aplicada em dobro na reincidência."
Art. 3"' OS artS. 56,57 e 58 do Decreto-lei n9 221, de
28 de fevereiro de 1967, passam a vigorar com a seguinte
redação:
.. "Art. 56 As inô:ações aos§§ 111 e 211 do art. 29,
aos arts. 30 e 34 e à alí_nea_ b do a_rt, 35 desta lei serão
punidas com a multa no valor de 3 (três) a 10 (dez)
ORTNs, independentemente da apreensão dos pe-

I53f83 (n"' 275/83, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete a deliberação do.
Sena,do a escolha do Doutor Joel
Ferreira da Silva, para exercer o
cargo de Conselheiro do Tribunal
de Contas ckl Distrito Federal, na
vaga decorrente da aposentadoria
do Conselheiro José Parsifal Barroso. Apreciação adiada por falta de
quorum.

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

-

-

3 - Discursos pronunciados em
sessão anterior

Dos Srs. Humberto Lucena e Aimir Pinto, proferidos na sessão de
2-8-83: 4-MESA DIRETORA

Art. 36. O proprietário ou concessionário de represas em cursos d'água, além de outras disposições legais, é
obrigado a tomar medidas de proteção à fauna.
Parágrafo único. Serão determinadas pelo órgão competente medidas de proteção à fauna em quaisquer obras
que importem na alteração do regime dos cursos de água, mesmo quando ordenadas pelo Poder Público.
Art. 37. Os efluentes das redes de esgotos e os resíduos líquidos ou_ sólidos das indústrias somente poderão
ser lançados às águas, quando não as tornarem poluídas.
§ i"' Considera-se poluição qualquer alterações das
propriedades físicas, quíriücas ou biológicas das águas,
que possa constituir prejuízo, direta ou indiretamente, à
fauna e à flora aquática.
§ 29 Cabe aos governos estaduais a verificação da
poluição e a tomada das providências para coibi-la.
§ 39 O Governo Federal supervisionará o cumprimento do disposto no parágrafo anterior.
Art. 38. E proibido o lançamento de óleos e produtos oleosos nas águas determinadas pelo órgão compe·
tente, em conformidade com as normas intermrcionais:

5 - LIDERES E V1CELIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

trechos e do produto da pescaria, dobrando-se a
multa na reincidência.
Art. 57 As infrações aos§§ !9 e 29 do art. 33, às
alíneas a, c e d do art. 35 e ao art. 39 desta lei serão
punidas cOm a multa no valor de 15 (quinze)
ORTNs para cada infração, independentemente da
apreensão dos petrechos e do produto da pescaria,
dobrando-se a multa na reincidência.
Art. 58 As iri?rações aos arts. 19, 36 e 37 desta
lei serão punidas com a multa no valor de 15- (quinze) a !50 (cento e cinqüenta) ORTNs, dobrando-se
a multa na reincidência."

Art. 49
cação.
Art. 59

Das Normas Gerais

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 221, DE 28 DE FEVEREIRO DE
1967
DJspõe sobre a proteçào e estímulos à pesca, e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando das prerrogativas
que lhe confere o § 2"' do art. 99 do Ato Instuticional n9 4,
de 7 de dezembro de I 966, decreta:
Da Pesca

Art. I"' Para os efeitos deste Decreto-lei define-se
por pesca todo ato tendente a capturar ou extrair elementos animais ou vegetais que tenham na água seu normal ou mais freqüente meio de vida.

CAPITULO IV
Das proibições e concessões

TITULO VI
Da agricultura e seu comércio
Art. 50. O Poder Público incentivará a criação de
Estações de Biologia e Agricultura federais, estaduais e
municipais, e dará assistência técnica às particulares.
Art. 51, Será mantido registro de agricultores amadores e profissionais.
Parágrafo ú_ni~o. Os agricultores_ profissionais, pagarão taxa anual correspondente a um quinto do salário
mensal vigente na Capital da República.
Art. 52. As empresas que comerciarem com animais
aquáticos ficam sU:jeifã:s a registro na SUDEPE e pagarão taxa anual equivalente à metade do salário mínimo
mensal vigente na Capital da República.

........ .._.. ·-· ·- .... ,_ ............ ' ..
Art. 56. As infrações aos arts. 20 §§ 19 e 2~>, 30, 33 §§
J9 e 2'?, 34, 35 alíneas a e b, 39 e 52, serão punidas com a
ni.lilta de um décimo até um salário mínimo vigente na
capital da RePública, independentemente da apreensão
dos petrechos e do produto da pescaria, dobrando.se a
multa na reincidência.
Art. 57. As "infrações ao art. 35, alíneas c e d serão
punidas com a multa de um a dois salários míriiinos
mensais vigentes na Capítal da República.
Art, 58. As ip_fraç_ões aos arts. 19, 36 e 37 serão punidas co~ a multa de um a dez salários mínimos mensais
vigentes na Capital da República, dobrando-se na reincidência.
-~

(As Comissões de Economia ê'de Agricultura.)

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 103, DE 1983
(n"' 2.549/79, na Casa de origem)
Altera dispositivo da Lei n9 5.692, de 11 de agosto
de 1971, que ''fixa Diretrlzes e Bases para o ensino de
J9 e 29 graus, e dá outras provid~ncias".

O Congresso Nacional decreta:
Ar,t.__19 O§ 39 do art. 4'?_ da Lei n~' 5.692, de 11 de
agosto de 1971, alterada pela Lei n9 7.044, de 18 de outubro de 1982, passa a vigorar com a seguinte redaçào:_
"'Art. 4"' ..... ~·--·-··················-··
................•. "" .........•.•. -

§ I•
§ 2•

-··- ·- ·- ·- .•...•.•. ·- ...........•. -
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§ 31' No ensino de li' e 2"' __gr~us dar~se-á especial
relevo ao estudo da Língua Portuguesa e da His-

Da Remuneração

Art. 488. O horário normal de trabalho do empregado-, durante o prazo do aviso. e se a rescisão tiver sido
promovida pelo empregador, será reduzido de duas horas diárias sem prejuízo do salário integral.

Art. 467. Em caso de rescisão do contrato de trabalho, motivada pelo empregador ou pelo empregado, e
havendo controvérsia sobre parte da importância dos salários, o primeiro é obrigado a pagar a este, à data do seu
comparecimento ao tribunal do trabalho, a parte incontroversa dos mesmos salários, sob pena de ser, quanto a
essa parte, condenado a pagá-la em dobro.

PROJETO DE LEI DA CAMARA N9 107, DE 1983

CAPITULO 11

tória do Brasil, como instrumentos de comunicação
e expressão da cultura brasileira."
Art. 21'
cação.
Art, 3~>
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Esta lei entra em vigor h a data de sua publi-

Revogam-se as disposições em contrãrio.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N9 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971

Fixa Diretrizes e Bases para o Ensino de

]'i'

(À Comissão· de Legislação Socfal.)

(n~'

e 29

graus, e dá outras providências.

(Às Comissões de ConStituiçãO e Justiça e deLegislação Social.)
-

CAPITUL_Q1
Do ensino de 11' e

2<~

graus

Art. 4~" Os currículos -dõ ensino de l 11 e 2~> graUs terão
um núcleo comum, obrigatório _em_ __ â_mbito nã.cionãl, e_
uma parte diversificada para atender, conforme as necessidade e possibilidades concretas, às peculiaridades lo-

cais, aos planos dos estabelecimentos e às diferenças individuais dos alunos.
§ 19 Observar-se-ào as seguintes prescrições na de~~
nição dos conteúdos curriculares:
I - O Conselho Federal de Educação fiJtarã para cada
graus as matérias re1atiVãs ao nllcleo comum definindolhes os objetivOs e a amplitude;
II -Os Conselhos de Educação relacionarão, para os
respectivos sistemas de ensi_no, matérias dentre a~_quais
poderá cada estabeleciJ:!lento escolher as que devam
constituir a- páf"te diversificada;
III- Co-m- aprovação do competente Conselho de
Educação, o estabelecimento poderá incluir estudos, não
decor_rente_s de matérias relacionadas de acordo com o
inciso anterior.
§ 21' N_o ensino de !9 e 29 graus dar-se-á especial rel_evo ao estudo da língua nacional, como instrumento de
comunicação e coroo expressão da cultura brasileira.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 105, DE 1983
(n~'

2.693/80, na Casa de origem)

Dispensa do pagamento de multas e penalidades os
cidadàos..que deixarem de providenciar, em tempo hábil, os documetos que menciona.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~' O art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de 1~> de maio
de 1943, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, numerados como§ 21' e§ 3~>, alterando-se o atual parágrafo único para § 1~>:
"Art. 482.....•.••.....•.• ., ••..•••.•
§ I•
................... ~ .. , •. § 29 O empregado dispensado sob_ alegação de
prática de falta grave receberá, no ato, por escrito e
contra recibo, informações precisas sobre os motivos da punição.
§ 3~> A falta de cumprimento da exigência contida no parãgrafo anterior fará presumir a ocorrência de dispensa imotivada."

O ConcresSo Nacional decreta:
Art. 1~> São dispensados do pagamento de quaisquer
multas e demais penalidades aplicáveis os cidadãos que
deixarem de providenciar em tempo hábil, para si ou
para seus dependentes:
a) registro civil de nascimento, casamento e óbito;
b) alistamento eleitoral; e
c) alistamento mHitar.
Art. 21' A dispensa do pagamento a que se refere o
artigo anterior terâ validade de I (um) ano, contado da
vigência desta lei.
Art. 31' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrário.

317/79, na Casa de origem)

Acrescenta parágrafos ao art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decretolei nl' 5.452, de 1~> de maio de 1943, e dá outras providências.

Art.
cação.
Art.

2~>

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

3~>

R.evogam-se as disposições em contrário.
LEGISf..AÇÀO CITADA

DECRETO-LEI N9 5.452, DE 19 DE MAIO DE 1943

(Às Com(ssões de ConstituiÇão e Justiça e de Fi-

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

nançàs;)
(À Comissão de Educação e Cultura.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 106, DE 1983
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 104, DE 1983
(N~' 1.768/79, na Casa de origem)

(n~'

Art. !Y Fica acrescentado ao_ art. 467 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
n~' 5.452, de JY de m_aio de 1943, o seguinte parágrafo único.
"Art. 467
Parágrafo único. Havendo revelia, o empregador será conden_ado_ ao pagamento em dobro da
parte incontroversa dos saláfios."

Art. 2~>
cação.
Art. 3~>

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as diSposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 11' de maio
de 1943.

3.312/80, na Casa de origem)

O

ConJ~.resso

Nacional

Art. Jl' O art. 488 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nl' 5.452, de 1~> de maio
de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo
único:
... Art. 488
Parágrafo único Na hipótese deste artfgo, é assegurada ao empregado a liberdade de escolha do
horário de trabalho para o cumprimento do aviso
prêv1o."
Art. 2~>
cação.
Art. 39

Do Contrato Individual do Trabalho

CAPITULO V

decreta~

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELO AUTOR

DECRETO-LEI N9 5.452, DE 19 DE MAIO DE 1943
--Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

TITULO IV
Do ContratO Individual de Trabalho

TITULO IV

Acrescenta parágrafo único ao art. 488 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decretolei n~> 5.452, de 1~> de maio de 1943.

Acrescenta parágrafo único ao art. 467 da Consoli~
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decretolei n~' 5.452, de 11' de maio de 1943.

O Congresso Nacional decreta:

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Da Rescisão

Art. 482. Constituem justa causa para rescisão do
contrato de trabalho pelo empregador:
ato de improbidade;
b) incontinênCia de conduta o"u mau pfoCedimento;

a)

c) negociação habitual por conta própria ou alheia
sem pernlissão do empregador, e quando constituir ato
de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;

d) condenação crimínal do empregado, passado em
julgado, caso não tenha havido suspensão da execução
da pena;
e) desfdia no desempenho das respectivas funções;
f) embriaguez habitual ou em serviço;
g) violação de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
i) abandono de emprego;
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no
serviço- cOntra qualquer -pessoa, ou ofensas físicas, nas
mesmas condições, salvo enl caso de legítima defesa,
própria ou de outrem;
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k) ato lesivo a honra e boa fama ou ofeUsas fíSicas
praticadas contra o empregador e superiores hierárquiR

cos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

I) prática constante de jogos de azar.
Parágrafo único. Constituem igualmente justa causa
para dispensa de empregado a prática, devidamente
comprovada em inquérito administrativo, de atas atentatóriOs à segurança nacional.
(À

Comissão de Legislação Social,)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 108, DE 1983
(n'~ 2.456/79, na Casa de origem)
Altera dispositivo do Decreto-lei

n~'

221, de 28 de

fevereiro de 1967, que di!lpõe sobre proteçilo e estímulos a pesca e dá outras prorldênclas.

O Congresso NaciOnal decreta:

Art. }9 A alínea a do art. 35 do Decreto~Iei n9 221,
de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre proteção e
estímulos à pesca, passa a viger com a seguinte redação:
• "Art. 35.
a)nos lugares e épocas interditados pelo órgão
competente e particularmente no período da desova;
Art. 29 0- Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação.
Art. 39
cação.
Art. 49
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Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrârio.

LEGISLAÇÀO CITADA
DECRETO-LEI N• 221, DE 28 DE FEVEREIRO DE
1967
Dispõe sobre a proteçio e estímulos l pesca, e dá
outras providências.

CAPITULO IV
Das Permissões, Proibições e Concessões
TITULO I
Das Normas Gerais
Art. 35. f!. proibido pescar:
a) nos lugares e épocas interditados pelo órgão compc>
tente;

(À Comissão de Agricultura.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 109, DE 1983
(n9 508/79, na Casa de origem)

Di nova redação ao § 39 do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decretolei n~' 5.452, de ]9 de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O § 39 do art. 543 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 19
de maio de 1943, passa vigorar com a segUinte redação:

• "Art. 543
........•. ""' ................ .
§ ,,
.................. - •.......•• ,. •.••
§ 2•
.......•. ·-·-·-··-·-·· .••.•••.•.•...

§ 39 É verdada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do momento do registro de sua
candidatura a cargo de direção ou representação
-sindical até 2 (dois) anos após o final do seu mandato, caso seja eleito inclusive como suplente, salvo se
cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação."

Art. 29
cação.
Art. 39

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

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
(Aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 maio de
1943)

Art. 543. O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser
impedido do ~ercfcio de suas funções, nem transferido
para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível
o desempenho das suas atribuições sindicais.
§ 19 O empregado perderá o mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita .
-§ 29 _Considera~se de iícença não re~un~rada, 'Salvo
-ãsSéntimen-to da empresa ou cláusula contratual, o tempo eril. que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho das funções a que se refere este artigo.

§ 39 t verdada a dispensa do empregado sindicalizado, a partir do momento do registro da sua candidatura
a cargo de direção ou representação sindical, até l (um)
ano após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive COmo Suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta. Consolidação.

(À Comissão de Legislação Social.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 19, de 1983
_(n\' 3/83, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperaçio Cultural, Educacional, Científica e Técnica, assinado entre
a República Federadva do Brasil e a República Popular do Congo, em Brasília, a 7 de julho de 1982.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cultural, Educacional, Científica e Técnica, assiiuido entre a República Federativa do Brasil e a Repúbli-ca Popular do Congo, em Brasília, a 7 de julho de 1982.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua public~ção.

MENSAGEM N• 334, DE 1982
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em c_of!.formidade com o disposto no art. 44, inciso I,
-da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à
C1evada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo de
Cooperação Cultural, Educacional, Científica e TécniCa,
assinado entre o Governo da República Federativa do
Biasil e a República Popular do Congo, em Brasüia, a 7
de julho de 1982.
--~-Brasília, 16 de agosto de 1982. -·Joio FJpelredo.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DAF-1/DCINI/ 171j640
(B46) (A46), DE 10 DE AGOSTO DE 1982, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de OHveira Figueiredo,
Presidente da República.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa
Excelência o incluso texto do Acordo de Cooperação
Cultural, Educacional, Científica e Técnica, celebrado
em Brasília, em 7 de julho do corrente ano, entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República
Popular do Congo.

2. O referido Acordo se insere no contexto do Artigo
II do Acordo- de Cooperação Econômica, Cientifica,
Técnica e Cultural, firmado entre os dois GovernOs em
18 de feVereiro de 1981 e cuja troca dos instrumentos de
ratificação foi efetuida no mesmo dia 7 de julho.
3. O Citado Acordo procura estabelecer meios apre-.
priados a unla c_ooperação eficaz nos domínios da cultura, educação, ciência, técnica e esportes.
4. Permito-me ressaltar a necessidade de ratificação
do presente ato após sua aprovação pelo Congresso Nacional, ao qual deverâ ser encaminhado o incluso projeto
de Mensagem, caso Vossa Excelência assim houver por
bem.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Ramiro Saraiva Guerreiro.

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL, EDUCACIONAL, CIENTIFICA ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA POPULAR DO CONGO.
O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular do Congo,

DESEJOSOS de desenvolver os laços culturais, educacionais, científicos e técnicos entre os dois países, no interesse do desenvolvimento das relações de amizade entre os dois povoS;
AMPARADOS no respeito aos princípios da soberania e independência nacional, da igualdade no Direito, ·
das vantagens recíprocas e da não ingerência nos negócios internos;

CONSIDERANDO o Artigo II do Acordo de Cooperação Econômica, Científica, Técnica e Cultural, firmado entre os dois Governos, em Brasília, aos 18 de fevereiro de 1981:
CONVIERAM no seguinte:
Artigo I
As Partes Contratantes se comprometem a promover,
pelos meios apropriados, uma cooperação eficaz no
domínios da cultura, da educação, da ciência, da técnica
e do esporte.
Artigo II
Cada Parte contratante se eSforçará para favorecer e
estimular a c_ooperação entre as Instituições de Ensino
Superior e Técnico, Centros de Pesquisa Científica e Tecnológica, Cent,ros Culturais, Bibliotecas, Museus, organizações esportivas e demais ii'lstituíÇões culturais dos
dois países com o objetivo de intercambiar informaç(les e
experiências nas áreas citadas.
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Artigo III

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~' 20, DE 1983
(nl' 4/83, na Câmara dos Deputados)

I. As duas Partes Contratantes se comprometem a
encorajar a _troca de informaçõeS sobre metodologia de
ensino e a favorecer o ·Intercâmbio de missões de estudo
nas áreas cultural, educaci_onal, científica, técnica e esportiva. Da mesma forma, elas se dispõem a encprajar 9
intercâmbio de professores, pesquisadores e especialis-

Aprova o texto do Acordo que cria uma Comissão
Mista entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Gabonesa, assinado
em Brasília, a 30 de junho de 1982.

especialmente, no campo econômico, comercial, financeiro; cientifico, tecnológico, técnico e cultural,
CONVEM o seguinte:
Artigo I
Uma Comissão Mista Brasil-Gabão fica instituída
pelo presente Acordo.

tas.

2. As modalidades de cooperação nos domínios citados e em outros serão negociadas, a nível técnico entre as
insfitúições eSpecializãdas de ambos os países e aprovadas pelas autoridades governamentais competentes.
Artigo IV
1. Cada Parte CQntra_tan_te se compromete a facilitai"
a nacionais da outra Parte, na medida do possível, o
acesso a seus estabelecimentos oficiaiS de Ensino Superior ou TécnicO.
2.- Para tanto, cada Parte Contratante d_ará a conhe-

cer anualmente, por via diplomática, as suas ofertas concernentes às áreas de estudo e ao número de estudantes
da outra Parte que poderão ingressar, sem exames de admissão, na série inicial de suas Instituições oficiais de Ensino Superior-ou Técnico iSentos de quaisquer taxas escolares e fornecerá, também por via diplomática, particularidades sobre a regulamentação dos respectivos Programas.
Artigo V
Cada Parte Contrata_nte_ .se dispõe a reconhecer os diplomas concedidos pelas Instituições de Ensino Superior
ou Técnico da outra Parte a seus nacionais._
Artleo VI
Ambas as Partes Contratantes estimularão. o intercâmbio e a cc-produção de material radiofônico e de televisão e inCentivarão o intercâmbio no setor do rádio e
televisão educativos.
Artigo VII
As Partes Contratantes contribuirão, dentro dos
princípios de respeito à soberanía e à não ingérência nos
assuntos internos, ao cOnhecimento reciproco dos valores culturais de seus povos, pelos seguintes meios:
- intercâmbio de convites a cientis"tas, pedagog"os
artistas;
·-·· - -·· -

e

- organização de exposições artísticas, representações teatrais e coreográficas;
- projeçôes cinetllatogrãficas de caráter educativo e
artístico;
- intercâmbio de delegações esportivas.
Artigo VIII
O presente Acordo entrará em vigor na data da troca
dos Instrumentos de Ratificação entre as duas Partes.
Terá validade por período de 5 (cinco) anos, e será renovado por recondução tácita de novos períodos de 5 (cinco) anos, a menos que uma das Partes Contratantes notifique ã Outra por via diPlomática e com antecedência de
6 (seis) meses de sua decisão de denunciá-lo.
Feito em Brasília, aos 7 dias do mês de julho de 1982,
em dois exemplares originais, nas línguas portuguesa e
francesa, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro SaralYa Guerreiro.
Pelo Governo da República Popular do Congo: AlméEmmanuel Yoka.
(Às Comissões de Relações Exten'ores e de Edu-

caçao e Cultura.)

Artigo II

O Congresso Nacionâl decreta:

Art. l~' Fica aprovado o texto do Acordo que cria
uma Comissão Mista entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Gabonesa,
assinado em Brasília, a 30 de junho de 1982.
Art. 2~' Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM N• 335, DE 1982
Excelentíssimos Srs. Membros do Congresso Nacio-

nal;

A Comissão Mista tem por atribuição definir a orientação devida para que os objetivos do presente Acorda
sejam atingidos, especialmente em matéria de cooperação econômica, comercial, financeira, científica, tecnológica, técnica e cultural.
Artigo lil

A Comissão Mista se reunirá a cada dois anos e, extraordinariamente, de comum acordo entre as Partes. As
reuniões se realizarão alternadamente em Brasília e em
Libreville.

Em _conrormidade com o disposto no artigo 44, inciso
I, da Constituição Federal, tenho a honra· de submeter à
elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Sr. Ministro de EStado das Relações Exteriores, o texto do Acordo que cria
uma_ Com~ssão Mista entre _o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Gabonesa,
assinado em Brasília, a 30 de junho de 1982.
Brasília, 16 de agosto de 1982. -João Figueiredo.

A Delegação de cada país será chefiada por autoridade de nível ministerial e integrada por membros designados pelos respectivos Governos.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DAF-1/DAI/ 167(80
(A48), (B46), DE 6 DE AGOSTO DE 1982, DO SR.
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÚES EXTERIORES.

Artigo Vl

A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo
Presidente da República.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de submeter à alta preciação de Vossa
Excelência o incluso texto do Acordo que cria uma Comissão Mista entre o Governo da República Federativa
-do Brasil e o Goverllo da República Gabonesa, assinado
em Brasília, em 30 de junho de 1982.
~- . A re~erida Comissão Mista, que reunirá a cada
- -do.is· anos alternadamente em Brasflia e Libreville, tem
por atribuição definir a orieritaÇão a ser dada à cooperação bilateral, especialmente nos campos econômico,
comercial, financeiro, científico, tecnológico, técnico e
cultural.

3. Permito-me r~saltar a necessidade de ratificação
do presente ato após sua aprovação pelo Congresso nacional, ao qual deverá ser encaminhado o incluso projeto
de Mensagem, caso Vossa Excelência assim houver por
bem.

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

ACORDO QUE CRIA UMA COMISSÃO MISTA
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DAREPÚBLICA GABONESA
O Governo da República Federativa do Brasil

e
O Governo da República Gabonesa
CONSCIENTES dos laços de amizade e de solidariedade que unem os dois países,
DESEJOSOS de consolidar e de fortalecer os laços e a
cooperação em todos os aspectos de interesse comum e,

Ardgo IV

Artigo V
Concluídos os trabalhos, a Comissão Mista elaborará
uma ata e emitirá um Comunicado de Imprensa.

A agenda de cada Sessão será acordada por via diplomática com a antecedência mínima de um mês da data
da abertura dos trabalhos.
Artigo VII
A composição da Delegação do país visitante deve ser
comunicada ao país anfitrião, por via diplomática, com
antecedência mínima de quinze dias da data da reunião.
Artigo Vlll
O presente Acordo entrará em vigor na data da troca
dos instrumentos de ratifiCação pelos dos governos, obedecidas as re.spectivas disposiÇões constitucionais.
Artigo IX
O presente Acordo terá validade por um período de 5
(cinco) anos. Será tacitamente renovado, por períodos de
igual duração, salvo se uma das Partes Contratantes comunicar à outra, por nota diplomátiCa, e com uma antecedência de 6 (seis) meses, sua decisão de denunciá-lo.
Artigo X
Cada Parte pode propor a revisão ou emenda ao presente Acordo. As cláusulas revisadas ou emendadas de
comum acordo ~ntrarão em vigor na data de sua aprovação por ambas as Partes obedecidas as respectivas disposições constitu.cionais.
Feito em Brasília, aos 30 dias do mês de junho de
1982, em dois exemplares originais, em português e francês, sendo ambos os teJC.tos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saralva Guerreiro.
Pelo Governo da República Gabonesa: Georges Rawi-

rl.
{Às Comissões de Relações Exteriores, de Economia e de Educação e Cultura.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 21, DE
1983
(n9 5/83, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto da Convenção Internacional sobre
Normas de Treinamento de Marítimos, Expedição de
Certificados e Serviços de Quarto, adotada durante a
Conferência Diplomática realizada em Londres nos
meses de junho e julho de 1978, sob os auspícios da

Organização Marítima Intergovernamental- IMO.
O Congresso Nacional' decreta:

Art. 19 Fica aprovado o texto da Convenção Inter.
nacional sobre Normas de Treinamento de Marítimos,
Expedição de Certificados e cte Serviço-di Quarto; ado·
tada durante a Conferência Diplorti.âtica realizada
Londres nos meses de junho e julho de 1978, sob os
auspícios da Organização Marítima 1ntergovernamental
-IMO.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

em

MENSAGEM N• 336, DE 1982
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional
De conformidade com o .disposto no art. 44, inciso I,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à
elevada consideração de Vossas Excelências, acoritpanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores, o texto da Convençãà
Internacional sobre Normas de Treinamento de Marítimos, Expedição de Certificados e de Serviço de Quarto,
adotada durante a Conferência Diplomática realizada
em Londres, nos meses de junho e julho de 1978, sob os
auspícios da Organização Marltima Jntergovernamental
-IMO.
Brasília, 16 de agosto de_ 1982. -João Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DTC/DAI/l74/68D~f
(13), DE 12 DE AGOSTO DE 1982, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES"
A Sua Excelência o -Seilbor
João Baptista de Oliveira Figueiredo,
Presidente da República.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em
anexo, o texto da Convenção Internacional sobre Normas de Treinamento de Marítin:ws, Expedição de Certificados e de Serviço de Quarto, de 1978, adotada durante
a Conferência Diplomática realizada em Londres, nos
meses de junho e julho de 1978, sob os auspícios da 0~
ganizaçãõ Marítima Intergovernamental ~ IMO.
2. Ao contrário das outras. convenções da IMO, em
que são regulamentados aspectos referentes aos navios e
seu equipamentos de bordo, a presente Convenção díspõe sobre_a formação de pessoal capaciúidci para or)erar
embarcações. A preo-cupação da comunidade mundial
quanto à formaçã-o de pessoal marítimo provéin da constatação de que a padronização internacíorútl, no querespeita à construção, equipamento e rnspeção de navios,
embora importai'Jte, não é SUfiCiente para resgUardar a
segurança no mar e preservar-o-meio ambiente marinho
da poluição por navios. Cumpre lembrar que as falhas
humanas têm sido responsáveis, nas óltimas duas décadas, por oitenta por cento dos desastres em naviostanques.
3. Desse modo, a Convenção em apreço tem por objetivo principal o estabelecimento, pela primeira vez, de
padrões mínimos, in-ternacionalmente válidos, para o
treinamento e certificação~de comandantes, oficiais e tripulantes de navios meiCantes. Formula ainda a convenção diretrizes para a orientação dOs oficiais enc_a:r_r_e~ __
gados de quartos de navegação, de máquinas e de radio-

comunicações, bem como do pessoal subalterno engajado nesses serviços, em viagem ou nos portos. Trata-se de
um repositório de normas t&:nica"s que orienta a formação e o desempenho no serviço dos marítimos ell)barcados, com vistas a promover, em âmbito global, melhores condições de segurança da vida humana no mar e de
proteção do meio ambiente marinho.
4. Cumpre esclarecer que, consultado a respeito, o
Ministério da Marinha manifestou sua concordância
com a adesão do Brasil à Convenção em tela, nos termos
do seu Artigo XIII.
5~ Nessas condições, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo projeto-de Mensagem
ao Congresso Nacional, para encaminhamento do texto
da citada Convenção à apreciação do Poder Legislativo,
nos termos do Artigo 44, inciso I, da Constituição FederaL
"' Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Ramiro Saraiva Guerreiro.

CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE PADRONIZAÇÃO bE TREINAMENTO, CERTIFI:
CAÇÃO E SERV!ÇO DE QUARTO DE TRIPULAÇÃO DE BORDO
As partes desta Convenção,
DESEJANDO promover a segurança da vida humana
e das propriedades no mar e a proteção do-meio marinho
pelo estabelecimento, em comum acordo, de normas inte-rnacionais de formação de marítimos, de expedição de
- certificadOs e de- serviço ae quã.rtO.
CONSIDERANDO que o melhor modo de alcançar
este propósito é a adoção de uma convenção internacional sobre normas de formação de marítimos de exped~ção___9~ certificados e de serviço de quarto,
CONCORDARAM com o que se segue:
ARTIGO!
Õbrigações Gerais Decorrentes da ConverJção
1) As Partes se comprometem a tornarem efetivas as
Cláusulas da Convenção e de seu Anexo, que faz parte integrante da Convenção. Toda referênCia à Convenção
constitui ao mesmo tempo uma referência ao Anexo.

2) As Partes se comprometem a proÍnulgar todas as
_leis,- decretos, regulamentos e normas e a tornar as demais providências que-possam ser necessárias para dar à
ConvenÇão seu total e_completo efeito, de modo a assegurar que, quanto à segurança da vida humana e às proP!iedades no mar, e bem assim, à proteção do meio marinho, os marítimos a bordo dos navios tenham as qualificaoções e as aptidões corresponden~es às suas fUJ'!-ÇÕes.

ARTIGO II
Definições
Para os fins da Convenção, a menos que expressamente estabelecido de outra forma:
a) "Parte" significa um Estado para o qual a Conven-ção- entrou em vigor;
b) "Administração" significa o GovenlO da parte
cuja bandeira o navio está autorizado a hastear;
c) "Certificado'' significa um documento -válido,
qualquer que seja o nome que possa ser conhecido, expe·
dido pela ou sob a autoridade da Administração, ou pelo
mesmo reconhecido, habilitando o portador exercer as
fUnções indiCadas no referidÕ documento; ou conforme
autoriZado pef.:i legislação nacional;
d) "Habilitado'' significa a pessoa portadora de um
certificado obtido nas condiÇões exigidas;
e) "Orga~izar" significa -a Organização Marítima
Consultiv~ Intergovernamental (IMO);
f) ·'~Secretârio-G-eàil", significa o· Se-cretário-Geral
da Orgai'liZ<ição;
-

g) "Navio no mar" significa um navio que não seja
daqueles que navegam exclusivamente em águas interiores, em ãguas restritas ou muito próximas a elas, ou em
áreas onde os regulamentos portuários se aplicam;
h) "Navio de Pesca" significa um navio usado 'para
captura de peixes, baleias, focas, morsas ou outros recursos vivos do mar;
i) "Regulamentos de Radiocomunicações" siginifica
os Regulamentos de Radiocomunicações anexos ou recomendados para constituírem-se em anexos à mais recente Convenção Internacional de TelecomunicaÇÕes
que possa estar erp vigor em certa ocasião.
ARTIGO III
Aplicação
A Convenção se aplica aos marítimos servindo a bordo de navios no mar, com direito a hastear a bandeira de
uma Parte, salvo àqueles que estiverem servindo a bordo
de:
a) navios de guerra, navios de guerra auxiliares ou
outroS i1.3.vioS de prOPriedade-ou opúados por um Estado, desde que sejam utitizados somente em serviços governamentais não-coilierciWs; entretanto, cada Parte
deve segurar, pela adoção de medidas apropriadas que
não prejudiquem as operações· ou a capacidade operacional de navios desse tipo, de sua propriedade ou por ele
operados, que as pessoas que servem nesses navios atendam.às presáições da Convenção, rio que for raz~ável e
aplicável;
b) navios de pesca;
c) iates de recreio não envolvidos em nenhum tráfego comercial;
d) navíos de madeira de construção· primitiVa.
ARTIGO IV
Remessas de Informa~ões
I) As_ ~~rtes deverão remeter ao Secretário-Geral,
-lÕgo q~;; PosSiVe!:
a) o texto de leis, decretos, regulamentos, normas e
outros instrumentos promulgados sobre os váriOs assuntos que entrem no campo de aplicação da Convenção;
b) detalhes completos, quando apropriados, de programas e duração de cursos, assim como as exigências
para os exames e outras condições que sejam previstas
em âmbito nacional para a expedição de cada certificado, em conformidade com a Convenção;
c) os modelos de certificados expedidos em conformidade com a Convenção, remetendo-os em números
suficientes.
2) O Secretário-Geral notificará todas as Partes do
recebimento de qualquer comunicação relativa à alínea a
do parágrafo I acima e em particular ele as divulgará a
pedido, para os fins dos Artigos IX e X, qualquer informação a ele comunícada relativa às alíneas b e c do parágrafo l.
Outr~s

ARTIGO V
Tratados e Interpretação

1) Todos os tratados, convenções e acordos anteriores relativos a normas de formação de marítimos, de expedição de certificado-s -e de serviço de quarto que est~
jam em vigor entre as Partes, continuam a ter total e
completo efeito na vigência de seus prazos, no que se referirem a:
a} marítimos aoS quais esta Convenção não se apli·

ca~)

marítimos aos quais esta Convenção se aplica,
mas em assuntos que não foram objeto de disposições
expressas.
2)" Na medida, entretànto, em que tais tratados, convenções ou acordos conflitem com- as disposições da
Convenção, as Partes deverão rever os compromissos decorrentes de tais tratados, convenções e acordos, com
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vista a assegurar que não haja confllto entre esses coro-

promissos e as obrigações decorrentes da Convenção.
3) todos os assuntos que não sejam objeto de disposições expressas nesta Convenção pennanecem sujeitos à
· legislação das Partes.
4) Nenhuma disposição da ConvenÇão prejudicará a
codificação e a elaboração d_o_dir_eil_Q do mar pela Conferência das Nações Unidas sobre_q_Direito do Mar, convocada em decorr_ên_'Cia da Resolução n"' 2.750-C (XXV)

da Assembléia GeraLd_as _Nações Unidas, nem as reivindicações e posições jurídicas ·presentes ou futuras de
qualquer EstadQ concernentes ao direito d.o rna_r e à natureza e extensão da juriSdição do País costeiro e do País
da bandeira.
ARTIGO VI
Certificados
1) Os certificados sã,o expedidos· para os candidatos
às funções de Comandantes, Oficiais ou Sub?lternos
que, a critério da Administração, preencham os requiSi~
tos de serviço, idade, aptidão flsica, formação, qualifiM
cação e de exames, de acordo com as disposições pertiM
nentes do Anexo à Convenção.
2) Os certificados para Comandante e Oficial, expe~
didos em confo_rmidade .com este Artigo, são visa,dos_
pela Administração que os expedir, de acordo com o_di_s_:-__

posto na Regra 1/2 do Anexo. Se o idioma usado_não_(or
o Inglês, deverá ser

an~ada
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uma versão naquele idioma.

ARTIGO VII
Disposições Transitórias
l) Um certifica-do de habilitação ou um atestado de
serviço referente a uma função para cujo desempenho a
Convenção exija um certificado, que tenha sido expedido
antes da entrada em vigor da Convenção para uma parte, de acQrdo com as j_çjs_ dessa Parte ou com os Regulamentos de Radiocomunicações, deverá ser reconhecido
como habilitando seu portador para exercer a referida
função depois da Convenção ter entrado em vigor pára a
mencionada Parte,
2) Depois da Convenção entrar em vigor para uma
Parte, sua Administração pode continuar a ~xpedir certificados de competência, de acordo com a prática estabelecida, por um período que não exceda cinco anos. Esses
certificadOS são rec_onhecidos como válidos para os fi11s
da Convenção. A-o fim desse perfodo transitório, tais ce-r~
tificados serão expedidos somente para marítimos que
iniciaram o seu serviço no mar antes da Convenção entrar em vigor para aquela Parte, considerado o serviço
específico do navio a que o certificado se refertr. A Administração assegurará que todos os outros candidatO$ a
um certificado sejam examinados e obtenham seus certificados de acordo co_m as disposições da Convenção.3) Uma Parte pode, num período de dois__a_nos, a
contar da entrada em vigor da Convenção para essa Parte, expedir um atestado_ de se_rviço para marítimos que
não tenham um certificado apropriado de acordo com a
Convenção, nem um -certificado de habilitação expedido
de acordo com as _!_eis dessa Parte, antes da Convenção
entrar em vigor para a mesma Parte, mas que tenham:
a} exercido as funções para as quais desejam- obte.r
um atestado de serviço, durante no mínimo três aJJo~ no
mar, dentro dos últimos sete anos que precederam a entrada em vigor da Convenção para aquela Parte;
b) apresentado uma prova de que desempenharam
aquelas funções de modo satisfatQrio;
c) provado à Administração sua aptidão física, principalmente quanto à visão e audição, levando em consideração sua idade na ocasíão" da solicitação.
Para os fins da Corivellção, um atestado de serviço_ expedido de_ acordo com este parágrafo é considerado
como equivalente a um certificado expedido de acordo
com as disposições da Convenção.

--ARTIGO VIII-

Licenças
I) Em caso de excepcional_necessidade,_ as A_dministrações, se julgarem que Isto n_ão causará qualquer perigo a pessoas, a propriedades ou ao meio marinho, podem emitir uma licença permitindo a um determinado
marítimo servir em-um determinado navio por um perío.do especificado, que não. exceda de s~is meseS, em
funções para as quais não possua o certificado adequado, desde que estejam convencidas que o portador da licença possui as qualificações suficientes para··-ocupar o
posto vago, de modo a oferecer toda a segurança. Essa licença Oão será concedida para o cargo de ofiCial radiotelegrafista ou de operador radiotelefoniSla a rião ser na.s
circunstâncias previstas nas disposições pertinentes dos
Regulamentos de Radiocomunicações. Entretanto, as licenças não devem ser concedidas para funções de Comandante ou Chefe de Máquinas, salvo em caso de força
maior e _somente _por período o mais curto p-ossível.
2) Toda licença para um posto será _concedida somente a uma pessoa portadora do certificado exigido
para preencher o posto imediatamente abaixo. Qua_n.dõ,
para o posto abaixo, a Convenção não exigir qualquer
certificado, a licença pode ser concedida a ~ma pessoa
cuja qi.lãlificação e experiência atendam, a critériO da
Administração, ao nível nitidamente eqUivalente àquele
que é exigido para o posto a ser preenchido; em se tratando de pessoa não portadora de qualquer certificado
apropriado, ela deve ser submetida a um exame, aprovado pela Administração, com demonstraÇão de- que a licença pode ser expedida com segurança. As Administrações devem assegurar, outrossim, que o posto em
questão será preenchído, logo que possível, por pessoa
portador de um certificado adequado.
3) As partes deverão enviar ao Se"crétário-Geral,
anualmente, logo que possível após li' de janeiro, um relatório informando o total de licenças expedidas durante
o ano, para cada função em que é exigido um certificado,
nos navios no mar,juntamente com a inform_ação quanto ao número desses navios, tendo mais e menos de 1.600
-·~aneladas de a_;queação bruta respectivamente.

2) No caso de ser encontrada alguma deficiência prevista: nO parágrafo 1) ou nos procedimentos especificados na Regra 1/4 - "Procedimentos de Controle"- o
funcionário encarregado do controle informarâ)mediatamente, por escrito, ao comandante do navio, e ao Cônsul ou, na falta deste, ao representante diplomático mais
próximo ou à autoridade marítima do Estado cuja bandeira o navio está autorizado a hastear, para que medidas adequadas sejam tomadas. A notificação especificará os detalhes das deficiêi':Jcias encontradas e as razões
em que se fundamenta a Parte para considerar que estas
dehciêJ)daS constitUem perig·o para as pessoas, propriedades ou meio ambiente.
3) No exercício do controle de que trata o parágrafo
I) se, levandO em conta o tamanho e o tipo do navio, assim como a extensão e a natureza da viagem, as deficiências a que se refere o parágrafo 3) da Regra 1/4 não foram corrigidas e ficar positivado que o fato constitui perigo para pessoas, propriedades ou meio ambiente, a
Parte encarregada do controle adotará medidas para assegurar que o navio não viajará, a menos e até que as exi·
gências sejam _cumpridas de forma a afastar o perigo: Os
fatos c_oncernentes à ação empreendida devem ser relatadoS imediatamente ao Secretário-Geral.
4) No exercício _do controle de que trata este artlgo,
todos os esforços possíveis devem ser feitos para evitar
que um navio seJa Lndevidamente retido ou retardado. Se
um navio for, desta forma, detido ou a-trasado terá direito a uma indenização para as perdas ou prejuízos que
disto possam advir.
5)- Esle Artigo deverá ser aplicado de modo que Os
navios, hasteando a bandeira de uma Parte não contratante, não- sejam b.enefidados j)or um tratamento maisfavorável que o concedido aos navios autorizados a hastear a bandeira de_ uma Part~.

ARTIGO XI
Promoção e Cooperação Técnica

-1) A Convenção não impe"de Uma Adtltillistração de
manter ou adotar outros programas de instrução e formação, inclusive aqueles que envolvam a prestação de
serviço no mar e a OfgarilZação a bordo, especialmente
adaptados ao desenvolvimento tecnológicO e aos típos
especiais de navios e serviços, desde que o nível do- serviço rio mar, dos conheciinentos ê da eficiência alcatiçe,
no Que concerne à navegação e operação técnica do navio e da carga, um grau de segurança no mar e tenha efeitos preventivos quanto à poluição, pelo menos equivalentes àqueles constantes da Convenção.
2) Detalhes desses programas_ serão comunicados,
logo que possível, ao Secretário-Geral, que informará todas as partes a esse respeito.

I) As Partes da Convenção devem promover, em
consulta com a Organização e com seu apoio, um meio
de proporcionar às Partes que desejarem assistência técnica para:
_
_
a) formar pessoal técnico e administrativo;
b) criar estubelecimentos para formação de marítimos;
c) suprir equipamentos e instalações para os estabe·
lecimentos de formação;
d) desenvolver programas de formação adequados,
inc_!uindo_ a formação prática em navios no mar; e
e) facilitar a adoçào de outras medidas e disposições
para o aprimoramento ?a qualifiCação -de marítimos;
para estimular; preferencialmente em nível nacional,
subregíonar Ou regional, a realização dos objetivos da
Convenção; tendo em conta as necessidades esrecifiCas
nesse particular dos países em desenvolvimento.
2) A Organização deve, por seu lado, participar com
seus esforços com os propósitos acima indicados, por
consulta ou associação com outra$ organizações internacionais, particularmente com a Organização Internacional do Trabalho.

ARTIGO X

ARTIGO XII

ARTIGO IX
Equh·alências

Controle

Emendas

l) Os navios, salvo aqueles excluídos pelo Artigo III,
estão sujeitos, nos portos de uma Parte, ao _contrqle realizado por funcionários devidamente autorizados por
essa Parte, a fim de verificarem se todos os marítimos
servindo a bordo, para os quais a Convenção exige um
certificado são-porúidores desses certificiidos ou de uma
Hcença.apropriada. Uni certificado deve ser aceito, a menos que- haja razões evidentes para se aciedíta.T -que-esse
certificadO foi fraudulentamente obtido oü que o pôttildor do certificado não seja a pessoa para quem o certificado tenha sido originariamente expedido.

I) A Convenção pode ser emendada por qualquer
dos seguintes procedimentos:
a) emendas após exame pela Organização;
-- -I) qualquer emenda proposta por uma Parte será
submetida ao Secretário-Q_eral que divulgará entre todos
os Membros da Orgaillzaçào, todas as Partes e o
Diretor-Geral da Orgapização Internacional do Trabalho, pelo menos, seis meses an"tes do ~eu exa.me;
II) qual(Juer emenda proposta e divu(Ead_a_de.o;sa for~a será submetida a exame do Comitê de Segurança
Maritima da Oraganização;
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III) as Partes, sejam ou não MemJ:nos da Organização, serão a_utorizadas a participar das deliberaçõeS do

Comitê de Segurançã Ma.T'ítlmS. para ·rrns-de eXame e
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3) O Secretário-Geral informará a todas as Partes de
qualquer emenda que entrar e~ vigor e, bem assim, a
data ·em que entrou em vigor.

adoção de emendas;

IV) as emendas serão adotadas por uma maioria de
dois terços das Partes presentes e votantes no COmitê de
Segurança Marítima Aumentado, conforme estipulado
na alínea a) lll) deste artigo (daqui em diante chamado
de ..Comitê de Segurança Marítima Aumentado"), com
a condição de que pelo rileilOs um terço das· Partes estejam presentes na ocasião da votação;
V) as emendas assim adotadas serão comunicadas
pelo Secretário-Geiál a todãs as Partes para aceitação;
VI) uma eme!lda a um artigo serâ considerada aceita
na data em que for aceitã:- por dois terços das Partes;
VII) uma emenda ao Anexo deverá ser considerada
aceita quando:
I. no final de um períoàO -de dois ai:! os, a contar- da
data em que for comunicada às Partes para aceitã.ção; ou
2. no final de- ~m período diferente, que não poderá
ser inferior a um aito, se asSim for determinado na ocasião de sua adoção por uma maioria de -dois terços das
Partes presentes e votantes n.o Comitê -de Segurança
Marítima Aumentado, entretanto, as emendas não serão
consideradas aceitas se, durante o período acim~ especi~
. fi<;ado, mais de um. terço das Partes ou das Partes cujas
frotas mercantes representem um total de pelo menos
cinqüenta por -cento da tonelagem brut"a da frota- merCante mundial, de navios de 100 tonelada.S-&rutas de registro- ou mais; notificarem o Secretârlo-Cié:r'ãl de qúe.
elas fazem objeção á emenda;
VIII) uma emenda a um Artigo entrará em vigor,
para as Partes que a tenham ac_eito, seis meses. após a
data em que ela tenha sido considerada aceita, e entrará
em vigor para cada Parte que a aceítar depois dã.queht
data, seis meses depois da data de sua aceitação por essa
Parte:
IX) uma emenda ao Anexo entrará em vigor para todas as Partes, exceto para aqueles que tenham levantado
uma objeção na forma da ã.Hnea a) VII) e que não a tenham retirado seis meSes aPós a data em que ela tenha
sido considerada-aCeita~ Antes da data marcada para a
entrada em vigor de uma emenda, qualquer Parte podenotificar o Secietário-Gêral de que ela se dispensa de
pôr em execução aquela emenda durante um periodo
não superior a-üm ano, a Contar da âata de sua entrada
em vigor, ou durante um período mais-longo, se determinado por uma maioria de dois terços das Partes presenw
tes e votantes no Comitê de Segurança Marítima Aumentado, na ocasiãO da adoção da emenda.
b) emenda feita por uma-conferência:
I) a pedido de uma Parte e com a concordâncía de
pelo menos um terço das Partes, a Organização convoCaassociação ou consulta com o Diretor-Geral da
OIT, uma Conferência das Partes para examinar as
emer.das à Convenção:
~á. ~m

II) toda emenda adotada por essa Conferência, por
uma maioria de dois terços das Partes presentes e votantes, será comunicada pelo Secretário~Geral e tod:is as
Partes para aceitação;
III) a menos que a Conferência decida de maneira
diferente, a emenda será considerada como aceita e entrará em vigor em c-onformidade com os procedimentos
especificados nas alíneas a) VI e a) VIII) ou nas alía~s
a) VII) e a) IX), respectivamente, desde que as referências ao Comitê de Segurança M:ãrítími:L Ar.iffientado, contidas nessas alíneas, sejam conSideradas como referência
à Conferência.
--- 2) Qualquer declaração de aceitação ou de o_bjeção a
uma einenda ou a qualquer notificãção feita em virtude
da alfnea a) IX) do parágrafo t ), será submetida por escrito ao Secretário-Geral. Este comunicará a todas ãs
Partes essa declaração e a data de seu recebimento,

ARTIGO Xlll
Assinatura, Ratificação, Aceitação,
-Aprovação-e- Ade-são

A Convenção permanec_erâ aberta para assinatura, na sede da Organização, de 1<? de dezembro de 1978
até JO de novembro de 1979, continuando aberta para
adesão. Todo Estado pode se tornar Parte por:
a) assinatu_ra sem reservas quanto à ratificação, aceitação ou aprovação; ou
b) assinatura sujeita à ratificação, aceitação ou aprovação, seguida da ratificação-, aceitação ou aprovação;
ou
c) adesãó. _
2) A rªtificação, ac~itação, aprovação adesão será
efetua~la Pela entrega,
Secretário-Geral, de instrumentO- para isso apropriado.
3) O Secretário-Geral informará a todos os Estados
que tenham assinado a Convenção ou a ela aderido, e ao
Diretor-Geral da Organização Internacional do Trabalho, __qualquer assinatura ou apresentação de qualquer
instrumento de ratifiCação, aceitação, aprovação ou adesão e a data_ destã apresentaÇão .
I)

ao

ARTIGO XIV
Entrada em Vigor

A Convenção entrará em vigor doze meses após a
data em que pelo menos vinte e cinco Estados, cujas frotas mercantes constituam um total não nienor de cínqüenta por cento da tonelagem de arqueação bruta da
. _frota mundial de navios mercantes de 100_ ou mais toneladas, tenham-na assinado sem reservas quanto à ratificação, aceitação ou aprovação, ou tenham entregue os
inStrumentos de ratificação, a_ceitação, aprovação e adesão, de acord'o com as disposições dO Artigo XIII.
2) O Secretário-Geral informará aos Estados que tenham assinado a Convenção, ou a ela aderido, a data de
sua entrada em vigor.
3) Qualquer Instrumento de ratificação, aceitação,
- ãprovação ou adeSão apresentado durante os doze meses
a que se refere o parágrafo 1) terâ efeito na ocasião da
entrada em vigor da Convenção ou três meses ap6s a
data da apresentação do instrumento, desde que esta última data seja posterior.
4) Qualquer instrumento de ratificação, aceitação,
aprovaÇão ou adesão entregue após a data em que a
Ço_nvençào entrou em vigor, terá efeito três meses após a
data de sua entrega.
5) Qualquer instrumento de ratificação, aceitação,
aprovação ou adesão entregue após a data em que uma
emenda for considerada aceita, em conformióade com o
Artigo XII, se aplicará a Convenção conforme emendada.
1)

ARTIGO XV
Denúncia

D A _Çonvenção pode ser denunciada por qualquer
Parte a qualquer momento depois de cinco anos, a contar da data em que a Convenção entrou em vigor para
essa Parte.
2), Ã denúncia se efetivará através d~ uma notificação escrita, dirigida ao Secretário-Geral, que com1.mi__Carâ a todas as outras Partes e ao Diretor-Gera~ da Orga'nização InternacionaJ do Trabalho o teor e a data do re--cebimento dessa notificação, bem como a d..ata em que
essa O.enúncía terá efeito.
3) Uma de-núncia: terá efeito doze meses após a data
do recebimento _d;:t notificação pelo Secretário-Geral ou
_(fej)oís ·de Um período- mais longo que- seja indicado na
notificação.
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ARTIGO XVI
. Apresentação e Registro

1) A Comissão ficará depositada com o SecretárioGeral, que remeterá cópias autenticadas a todos os EStados que a assinaram ou a ela aderiram.
2) Tão logo a Convenção entre em vigor, seu texto
será transmitido pelo Secretário-Geral ao secretárioGeral das Nações Unidas para ser registrada e publicada, de acordo com o art. l02 da Carta das Nações Unidas.

ARTIGO XVII
Idiomas
A Convenção está firmada em uma única via nos idiomas chinês, espanhol, inglês, Francês e Russo, sendo
cada texto igualmente válido. Versões oficiais nos idiomas alemão e árabe serão feitas e depositadas com o ori- ginal assinado.
Em testemunho disto, os abaixo assinados, devidamente autorizados pelos respectivos GoVernos para esse
fim, assinam_ esta Convenção.
Feito em Londres, no sétimo dia de julho de mil novecentos e setenta e oito.
ANEXO
CAPITULO 1
Disposições Gerais
REGRA I/I
Definições

Para os fins desta Convenção, a menos que expressamente disposto em contrário:
a) "Regras" significam is reiras constantes no Anexo à Convenção;
b) -..AprovadÕia" signífica aprov~doja pela administração;
c) "Comandante" é a pessoa que exerce o comando
de um navio;
d) "0-fiCiril''- é o membro da- tripulação, que não seja
o comandante, designado como tal por lei ou regulamento nacional ou, na ausência dessa designação, pelo consenso ou costume;
·
e) "Oficial de Náutica" é um oficial qualificado para
os serviços de convés;
f) "Imediato" é o oficial de náutico que se segue na
hierarquia ao comandante, e a quem caberá o comando
do navio em caso de impedimento do comandante;
g) "Oficial de Máquinas" é o oficial qualificado para
os serviços de Máquinas;
h) "Chefe de Máquinas" é o oficial de máquinas
mais antigo, responsável pela propulsão mecânica do navio;
i) "Segundo Oficial Maquinista" é o ofiCial de máquinas que se segue na hierarquia ao Chefe de Máquinas,
a quem caberá a responsabilidade da propulsão mecânica do navio em caso de impedimento do Chefe de Máquinas;
j) "Praticante de Máquinas" é uma pessoa em formação para tornar-se um oficial de máquinas, designando como tal por lei ou regulamento nacional;
k) "Oficial -Radiotelegrafista" é uma pessoa portadora de uma certificado de operador radiotelegrafista de
primeira ou segunda classe ou de um certificado geral de
Operador de rad!ocoinunicações para o serviço móvel
marítimo, co.ncedido de acordo com as disposições dos
Regulamentos qe Radiocomunicaçõe_s, e que exerça suas
funçõe~ na ~stação _de ~radiotelegrafia de -um navio que
seja obrigado a te~ tal estação de acordo com as disposições da Convenção Internacional para Salvaguarda da
Yíâã H.umana no ~a!";
I) "Operador de Radiotelefonia" é uma pessoa portadora de um certificado apropriado, expedido de acordo com as disposições dos Regulamentos de Radiocomunicações;
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m) .. Subalterno" é qualquer membro da tripulação
que não seja o comandante ou oficial;
n) "Viagem Costeira" é a viagem realizada nas proximidades de uma Parle, como for definida por essa Parte;
o) "Potência de Propulsão" é a potência expressa em
kilowatts que constar do Certi!icado de Registro do navio ou de qualquer outro documento ofLcial (*);
p) "Serviço de Rádio" inclui, na forma_apropriada,
os serviços de quarto, manutenção técnica e reparos de
acordo como os Regulamentos de Radiocomunicações,
a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida
Humana no Mar e, a critériO de cada Administração, as
recomendações pertinentes da Organização Marítima
Consultiva lnlergovemamental;
q) "Petroleiro" é um navio construídO e empregado
para o transporte a granel de petróleo e produtos seus
derivados;
r) "Navio Químico" é um navio construído e empregado para o transporte a granel de qualquer produto
químico líquido relacionado pela Organização Marífima
Consultiva Intergovernamental nas "Normas para a
Construção e Equipamento de Navios de Transporte a
Granel de Produtos Químicos";
s) "Navio de Gás" é o navio construído e empregado para o transporte a granel de qualquer gás liquefeito
relacionado pela Organização Marftima Consultiva lntergovernamental nas "Normas para a Construçã.O e
Equipamentos de Navios de Transporte ·a Granel de Gases Liquefeitos'',
REGRA l/2
Conteúdo dos Certificados e Modelo
de Visto
1) Os certificados deverão ser redigidos nos_ idjomas
oficiais do país emissOr. Se o idioma empregado não_ for
o inglês, o texto deverá incluir uma versão nesse idioma.
2) No que se referir aos oficiais radiotele~rafistas e
operadores d_e_radiQtelefonia, as Administrações poaetn:
a) inc(uir os conhecimentos suplementares estabelecidos nas regras pertinentes do Anexo _à Convenção no
exame para a emissão de um certificado, de acordo com
as prescrições dos Regulamentos de Radiocomunicações; ou

b) emitir um certificado especlfico indicando_ que o
portador possui os conhecimc_ntos suplementares prescritos no Anexo. à Convenção.
3) A forma do visto nos certificados previstos no art.
VI da Convenção deverá ser câffiO se S~gue:
-

Modelo de Visto de Certificado
VISTO D~ CERTIFICADOS
(Carimbo oficial)
(País)
Expedido de acordo com as disposições da
CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE 1978
SOBRE.AS NORMAS DE FORMAÇÃO DE
MAR!TlMOS, DE EXPEDIÇÃO DE CERTJFICADOS E DE SERVIÇOS DE QUARTO
(*) O Governo de (país) certifica
Eu, abaixo assinado, certifico qUe o presente ce-rtificado/Certificado n'i' ..... ~(!'*), ~concedido a .... ~-· ._.__~ ·~
....•.(nome da pessoa por extenso), que é considerado
devidamente qualificado, de acordo com o estabelecido
na Regra . . .... , ...•• da Convenção Internacional de .
1978 sobre Normas de formação de mar_ítimos, de expe(•) Considera-se que a potencia que consta do Certificado de Registro ou
de outro documento ofic;ial é a potencia m!ixima, total e continua, dcsenvol·
vida por Iodas as máquinas propulsoras do navio.
(•) Escolher o que for mais indicado.
(.. ) Grifar o que for apropriado.
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dição de certificados e de serviÇo de quarto, para exercer
as funções

d~.

. ..... .__., (***) c_qm a.s

única,~__res~

trições seguintes.
_(Indicar aqui as restrições ....
eventuais ou_. se for o caso,
escrever "neithuma") .
Data da expedição deste visto:
Assinado
(Carimbo o(icial)
(Nome e assinatura do funcio
nário devidamente autorizado)
Data de nascimento do portador do Certificado ... .
Assinatura do portador do Certificado .......... ,____.

REGRA 1/3
Princípios que R~ge'm as Viagens Costeiras
1) Ao definir viagens costeiras para os fins da Convenção, nenhuma Parte exigirá dos marítirt_:tos embarcados em navios autorizados ao uso de bandeiras de uma
outra Parfe,_e que efetuam essas viagens, requisítos- de
formação, experiência e de certificados mais rigorosos
do que os exigidos para os m-arítíníos que seivem a bar~
do de navios autorizados ao uso de_ sua própria bandeira.
Em nenhum- caso, esSa Parte exigirá dos marítimos embarcados em navios âuíorizados ao uso de bandeira de
outra Parte, requisitos mais rigorosos que os da ConVenção aplicáveis a navios que não empr-egados em viagens costeiras.
2) No que concerne a navios autorizados ao uso da
bandeira de uma Parte, que realizam viagens costeiras
regulares ao longo da costa de -outra Parte, a Parte cuja
bandeira o navio está autorizado a usar exigirá dos marí. Limos nele embarcados requisitos de formação, experiência e de certifLcados, pelo menos, equivalentes aos que
são exigidos pela Parte em cuja costa o navio navega,
desde que esses requisitos não sejam mais rigorosos que _
os da Convenção que se aplicam a navios não empregados em viagens costeiras. Um navio que estenda sua viagem além do que é definido como viagem costeira por
uma Parte e·entre em ágUas não cobertas por essa definição, deverá proceder conforme os requisitos da Convenção sem~se beneficiar das moderações previstas na
presente Regra.
3) Uma Parte pode proporcionar os benefícios das
disposições da Convenção relativas a viagens Costeiras a
--um--navio autorizado ao uso de sua bandeira, quando
empregado regularmente em viagens costeiras ao largo
das costas de um País não Parte, conforme sejam definidas pela Part_~_ as viagens costeiras.
4) Nenhuma disposição desta Regra limitará, de forma alguma, a jurisdição de um País, quer ou não Parte
da Convenção.

REGRA I/4
Procedimentos de Controle
1) O controle exercido na form_a do Artigo X, por
Oficial de Controle devidamente autorizado, será limitado a:
a) veri~cação, de acordo com o parágrafo I) do Artigo X, de que todos os marítimos embarcados, para os
quais a Corivenção exigir certificação, sejarri portadores
de certificado ou licença válidos;
b) avaliação da habilitação dos marítimos embarcados quanto ao atendimento das normas exigidas pela
Convenção para o serviço de quarto, se houver fundamentos para consid~rar que aquelas normas não estão
(•u)

Indicar o tftulo ou a

clas~c

do Certificado pela Convenção.
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sendo atendidas porque, durante a permanência num
porto de uma Parte ou na aproximação a e_~se porto, fo-rilln obSe-rvados os seguintes fatos:
I) o navio foi envolvido em uma colisão ou enCalhe;
-II) Q navio lançou ao mar, q1,1ando em viagem, fundea_do ou atracad_Q, _substâncias çonsiderad_~s ilesais pelas convenções internacionais; ou
III) o navio manobrou de maneira íncorreta ou insegura, ou não observou as marcas para a navegação ou os
esquemas de sepamção de tráfego.
2) O funcionário de con.trole entregará ao comandante do navio e ao representante reconhecido do País
da bandeira do navio, de acordo co_m o Artigo X, uma
inTorináção"eScrita sobre o re_sultado da ação de controle, tomãda de aç9}'dO com o parágraJo I, se forem constatadas quaisquer das segllint~s deryciên:cías:
ã) os rnarftimos para os quaiS ê obrl&atória a Posse
dum certificado não possuírem certificado ou licença
adequados e válidos;
b) os dispositívos para os serviços de quartos de navegação ou de máquinas não corresponderem às exigências especificadas para o navio pelo País de sua ba_ndeira;
c) ausência num quarto de pessoa qualificada para
operar equipamento essencial à segurança da navegação
ou prevenção de poluição;
d) impossibilidade do comando de dispor de pessoas
descansadas para o primeiro quarto, no infcio da viagem, e para os subseqüentes revezamentos dos quartos.
3) Uma parte não tem o direito de reter um navio, de
acordo como o Artigo X, a não ser que não tenham sido
tomadas as providências na correção das deficiénciãs
mencionadas na alínea a) do parágrafo 2- no QUe serelacionem com os certificados de comandante, chefe de
máquinas e oficiais encarregados dos quartos de navegação e de máquinas e, no que for relevante, com relação ao oficial radiotelegrafista - e na alínea d) do parágrafo 2.
CAPITULO li
Comandante - Serviço no Passadiço
REGRA II/I
Normas Básicas a serem Observadas no
Serviço de Quarto de Navegação
l) As Partes orientarão os proprietáriqs de navio, armadores, comandantes e o pessoal que faz serviço de
quarto para aS normaS que se seguem, que deverão ser
observadas para assegurar, em qualquer tempo, a segurança num ser'viço de quarto de navegação
2) O comandante de todo navio é obrigado-~ assegll:rar que as disposições ielativas ao serviço de quarto permitam manter a segurança nos quartos de navegação.
Sob sua direção geral, os oficiais de quarto são responsáveis, durante o período de seu quarto, pela segurança da
navegação e especialmente em evitar colisão e encalhe.
3) As normas básicas que se seguem, sem serem limitativas, deverão ser levadas em consideração em todos os
navios.
4) Disposições relativas ao Serviç9 de Quarto:
a) a composição do quarto será sempre adequada e
suficiente para as circunstâncias e condições do momento e levará em conta a necessidade de ser mantida uma
vigilância visual eficaz;
b) na composição do quarto no passadiço, que pode
incluir convenientemente subalternos de convés, os seguintes fatores, entre outros, serão levados em consideração:
I) -o passadiço nurfca ficará desguarnecido;
11) as condições meteorológicas, visibilidade e a luz
do dia ou a noite;
III) a proximidade de perigos à navegação que possam tornar necessário que o oficial de quarto de navegação tenha de executar tarefas adicioriais de navegação;
IV) o emprego e a condição de funcionamento dos
auxílios à navegação, tais como o radar ou dispositivos
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eletrônicos indicadores de posição e de qualquer outro
aparelho relacionado à segurança da navegação;
V) a existência de piloto automático;
-VI) qualquer serviço suplementar, decorrente de cercunstâncias especiais, na execução de quarto.
5) Aptidão para o Serviço.
A organização dos quartos deverâ ser tal que a eficíê~n
cia dos oficiais e SUbordinados do quarto não seja cOmprometida pela fadiga. O-serviço poderá ser organizado
de forma que o pessoal do primeiro quarto, no íórcio da
viagem, e dos quartos de revezamento subseqUentes esteja suficientemente descansado e, desse modo, pronto
para cumprir com suas obrigações.
6) Navegação
a) a viagem deverá ser planejada com antecedência,
levando em consideração todas as informações pertinen~
tes, traçando-se e verificando-se a rota a seguir antes do
início da viagem;
b) Durante o quarto, deverão ser verificados, o ru~
mo, a posição e a velocidade do navio em intervalos suficientemente freqüentes, utilizando-se todos os auxílios à
navegação, necessários e disponíveis, para assegurar que
o navio está seguindo a rota prevista;
c) o oficial de quarto deverá estar perfeitamente familiarizado com a localização_ e operação de tOdos os
equipamentos de segurança e de navegação e"xísft!n-ie5 a
bordo: deverá conhecer e levar em consideração as limitações operacionais desses equipamentos;
d) ao ofiCial de quarto de riavegaçào não deverá ser
determinado, ou este mesmo assumir qualquer serviço
que possa interferir com a segurança da navegação.
7) Equipamento de navegação
a) o oficial de quarto deverá fazer o mais efetivo uso
de todos os equipamentos de navegação a seu dispor;
b) quando empregandO o radar, o oficial de quarto
deverâ ter presente a necessidade de cumprir permanentemente as determinações sobre o emprego de radar, encontradas nas regras que se aplicam para evitar abalroamento no mar;
c) em casos de necessidade, o oficial de quarto não
deverá hesitar em utilizar o leme, as máquinas os dispositivos de sinalização sonora.
8) Serviços e responsabUidades de navegação
a) o oficial encarregado de quarto deverá:
I) fazer seu serviço no passadiço e não se afastar do
posto em nenhuma circunstância, sem que seja devidamente _substituído;
II) permanecer responsável pela segurança da navegação, apesar da presenÇa do comandante no passadiço,
até que o mesmo informe, expressamente, ter assumido
essa responsabilidade e que isso fique mutuamente entendido;

e

III) informar ao co-mandante qualquer dúvida que
tenha acerca de ação a ser tomada para ~ segurança d?
navio;
IV) não passar o serviço ao oficial substituto", se tíVer
razões para crer que esse último não está realmente capacitado a assumir seus deveres, caso em que iriformará ao
comandante na forma conveniente.
b) na mudança do quarto, o oficial que assume deverá certificar-se da posiÇão dõ navio, estimado ou verdadeira, da mta a ser seguida, o rumo e a velocidade previstos, e anotará qualquer perigo à navegação que poderá
ser encontrada durante o quarto:
c) fazer um registro cuidadoso da movimentação e
ocorrência haVidãs durante O quarto, relativas à navegação.
9) Vigilância visual
As funções do vigia devem não só asseguiar uma vigilância visual como, ter o dorninio cOmpletO dB. sitUaÇão e
dos riscos de colisão ou encalhe, assim de outros ·perigos
à nã.vegação, e incluirá a detecção de navios ou aeronaves em perigo, náufragos, naufrágios e destroçOs. Duran-

te a vigilância visual serão observadas as seguintes disposições:
a) o vigfa deverá Ser capaz de dedicar todà. atenção
em manter urna vigilância eficiente e ilão lhe será atribuído ou por ele assumido nenhum outro serviço que possa
interferi! com essa tarefa;
b) os seiviço_s âe- timoneiro e vigia são distintos, e o
timoneiro não será considerado, como um vigia, enquanto estiver no leme, exceto em navios pequenos em que
houVer uma ampla visibilidade_ em todo o redor da posição de governo e aí não existir nenhuma redução da vis3o noturna ou qualquer outro impedimento para manter a vigilância visual adequada. Durante o dia, o oficial
de" quarto poderá ser o único a manter uma vig-ilância visUal, desde que ocorra uma das seguintes condições:
I) a situação tenha sido cuidadosamente examinada
e-constatado que o oficial de quarto pode fazer sozinho,
com toda segurança, a yigilância visual;
II) tenham sido levados em conta todos os fatores
pertinentes e importantes, como os que se seguem, sem
que essa enumeração seja limitativa;
-estado de tempo;
-visibilidade;
-densidade do tráfego;
-proximidade de perigos à navegação;
-atenção necessária para navegar no interior ou na
proximidade de esquema de separação de tráfego;
III) haver condição de uma ajuda imediata ao passadiço, qUãii-do qualquer mudança na situação o exigir.
10) Navegação com prático embarcado
A despeito dos deveres e obrigações de um prático, sua
presença a bõ"rdo não isenta o comandante ou o oficial
_de quarto de suas responsabilidades e obrigações na segurança do _navio. O comandante e o prático devem trocar informações acerca da condução do navio, condições
locais e cãracteiísticas do navio. O comandante e o oficia1!7le quarto deverão cooperar intimamente com o prático e manter uma vertficação precisa da posição e movi~
mentaÇão do navio:
11) Proteção do meio marinho
O comandante e o oficial de quarto devem ser çonhecedOreS dos sérios efeitos da poluição, operacional ou
acidental, do meio marinho; devem tomar todas as precauções posstveis para evitá-la, particularmente empregando regras internacionais e regulamentos portuários
pertinentes.

REGRA IÍ/2
Requisitos mínimos obrigatórios para 3. expedição de
Certificados de Comandante e de Imediato de navio com
tonelagem de arqueação bruta ou superior a 200 toneladas
comandante e"lmediatÕ de navio coill tonelagem de
arqueação bruta igual ou superior a I .600 toneladas
l) Todo comandante e imediato de navio no mar, de
- tonelagem igual ou superior a 1.600 toneladas de ar~
-queação bruta, possuirá um certificado pfóprio.
2) O candidato a certificado deverá:
a) satisfazer a AdministraçãO quarito à aptidão tisica, especialmente visual e auditiva;
b) preencher os requisitos para a expedição de certificado_ de_ oficial encarregado de quar~o de navegação,
em navios com deslocamento igual ou superior a 200 toneladas de arqueação bruta e contar um serviço no mar,
de acordo com _o _fixado para aquela função, de:
I) para a expedição de certificado de imediato, pelo
menos 18 meses; esse pertodo pode ser reduzido para um
mínimo de 12 meses se a Adm.íllistração exigir uma_ formação especial que considere equivalente a, no mínlnio,
seis meses de serviço como oficial de quarto de navegação;
II) para a expedição de certificado de comandante,
-pelo menos 36 meses; esse período pode ser, entretanto,
reduzido para o irtfnimo de 24 meses, desde que o candidato tenha efetuado um serviço no mar de, pelo menos,

12 meses, no_ desempenho de função de imediato ou, se a
exigir, uma formação especial que considere equiv~liente a esse serviço;
c) ter sido aprovado em exames estabelecidos a critério da Administração. Esses exames abrangerão as disciplinas constantes do Apêndice a esta Regra,
ressalvando-se que a Administração poderá modificar as
exigênCias d~sses exames para comandantes e imediatos
de_!lavio~,de porte restrito, empregados em viagens costeiras, conforme considere necessário, levando em conta
os incovenientes dessas modificações para segurança dos
navios que possam navegar nas mesmas águas.
Comandante e Imediato de navio com tonelagem de
arqueação bruta compreendida entre 200 e 1.600 tOnelaA~mipistraçfío

das
3) Todo comandante e imediato de navio no mar,
compreendido _entre 200 e 1.600 toneladas de arqueação
bruta, possuirá um_ certificado próprio.
4) O candidato a esse certificado deverá:
a) satisfazer a Administração quanto à aptidão fTsica, especialmente visual e auditiva;
b)_ - I)_ para o certificado de imediato~ preencher
os requisitos exigidos para oficial encarregado de quarto
de navegação, com deslocamento igual ou superior a 200
toneladas de arqueação bruta;

II) para o certificado de comandante, preencher o.s
requisitos eXigidos para oficial encarregado de quarto de
na_vegaç~o em n'!vio çom deslocamento igual ou superior
a 200 toneladãs de arqueação bruta e contar com um serviço no mar, conforme seja exigido, .com a duração de,
pelo menos, 36 meses;_ esse período poderá ser reduzldo a
um mínimo de 24 meses, se o candidato tiver efetuado
um serviço no mar de, pelos menos, 12 meses do desempenho de função de imediato ou, se a Administração exigir, uma formação especial que considere equivalente a
esse serviço;
c) ter sido aprovado em exames estabelecidos a critério- da -Administração. Esses exames abrangerão as disciplinas constantes do Apêndice a esta Regra,
ressalvando-se_que a ~dministração poderá modificar as
exiiêndas dess_es exames para comandantes e imediatos
de navios de porte restrito, empregados em viagens costeiras, conforme considere necessário, para excluir con·
teúdos que considere corno nào aplicáveis às águas ou
navios interessados, levando em conta os incovenientes
dessas modificações para a segurança dos navios que
possam navegar nas mesmas águâs.
·
GENERALIDADES
5} O nível dos conhecimentos exigidos sobre os diferentes títulos do Apêndice pode variar de acordo com a
finalidade do certificado a ser "emitido, se para comandante ou imediato, e conforme seja a aplicação do certificado ou certificados, se para navios com tonelagem de
arqueação bi'uta igual ou superior a I .600 toneladas ou
navios compreendidos entre 200 e 1.600 toneladas de arqueação bruta.
APENDICE À REGRA II/3
ConllecimeritoS mínimos necessários à expedição de
Certificados de Comandante e Imediato de navio com tonelagem de arqueação bruta igual ou superior a 200 tonela~
das
I) O programa que se segue foi estab-eleCido pãrii o
exame dos candidatos a certificado de comandante ou
imediato de navio com tonelagem de registro igual ou suPerior a 200 toneladas de arqueação bruta. Seu propósito é ampliar e aprofundar o programa contido na Regra
II/4 sob o título - "Requisitos Mínimos Obrigatórios
para a Expedição de Certificado de Oficial Encarregado
de Quarto de Navegação em Navio com Tonelagem de
Registro Igual ou Superior a 200 Toneladas de Ar~
queação Bruta". Tendo em mente que cabe ao coman-
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dante, que tem a responsabilidade pela segurança do na·
vio, passageiros, tripulantes e carga, e que o imediato
deve estar em situação de assumir essa responsabilidade
a qualquer momento, o exame sobre esses assuntos terá
como propósito verificar a -capacidade dos candidatos
para apreenderem todas as informações disponíveis que
tratam da segurança do navio.
2) Navegação de determinação- Qe posição
a) planejamento da via_gem e da navegação em qualquer condição:
I) por métodos aceitáveis de derrotas oceânicas;
II) em águas restritas, onde a navegação é regUlamentada;
II I) no gelo;
IV) com visibilidade restrita;
V) em esquemas de separação de trâfego;
VI) em áreas_ sujeitas a grandes efeitos de marés·
b) determinação da posição:
'
I) por observações astronômicas, principalmente _do
sof, estrela, lua e planetas;
II) por observações de pontos de terra, incluindo a
utilização de _marcações e auxílios à navegação, com faróis, radiogoniômetro, balizas, bóias, cartas, aviso aos
navegantes e outras publicações que concorram para
avaliar a precisão da posição determinada;
III) com emprego de todos os mQdernos auxílios eletrônicos para a navegação, a critério da Administração,
com conhecimento de seus princípios de funcionamento,
de suas fimitaçõ~s, fontes de erros, determinação de falsa
apresentação e métodos _de correçã_o para se obter uma
posição correta.

Serviço de Quarto
demonstrar p(eno conh,eçimento do conteildo,
aplicação e propósito do Regulamento Internacional
para Evitar Abalroamentos no Mar, incluindo os Anexos referentes à segurança da navegação.
b} demonstrar conhec~r a Regra_ 11/1 -\'Normas
Básicas-a Serem Observadas no Serviço de Quarto de Navegação".
4) Equipamento Radar
Usando um simulad_Q_r radar ou, quando este não for
disponível, uma rosa de manobras, demonstrar conhecer
os fundamentos do radar, sua operação e emprego e a interpretação e análise das -Informações por e1e fornecidas,
--especialmente:
3)

a)

a) fatores que afetam sei) rendimento e precisão;
b) a ajustagem inicial e permanente da imagem;
c) a detecção de apresentações errõneli.s na tela, ecos
falsos, reverberações nágua, etc.:·
d) distância e marc-J.ção;
e) identificação de ecos críticos;
f) rumo e velociçlade de outros ~avias;
g) hora e distãncía da maior aproximação, com navios que cruzam a rota, que passarem a contrabordo ou
que forem alc;ançados; __
. hl determinação de mudanças de rumo e velocidade
de outros navios:
i) efeitos das mudanças de rumo ejou velocidade do
próprio navio:
j) uplicaçã.o do Regulamento Internacional para Evi~
tar Abalroamento no Mar.
5) Agulhas - magnética e girosc6pica. Capacidade
para determinar e corrigir os desvios das agulhas magnética egiroscópica; conhecer os meios d'e corrigir desvios.
6) Meteorologia e Oceanografia
a) DemOnstrar capacidade para entender e interpretar uma carta sin6tica e para fazer previsões regionais,
levando em conta as condições meteorológicas locajs;
b) conhecer as características dos diversos sistemas
meteorológicos, principalmente dos ciclones tropicais e
sab~:r como evitar os centros de ciclones e os quadrantes
perigosos;
c) conhecer os sistemas de correntes oceânicas;
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d) saber utilizar todas as aplicações de navegação referentes a marés e correntes, incluindo aquelas em idioma ing(ês;
e) saber calcular as condições da- maré.
7) Manobra e governo do navio
Manobrar e governar um navio eiü qualquer cOn-dição, incluindo as seguintes:
a) manobras para se aproximar de embarcações ou
pOStos de praticagem levando em conta-o tempo, maré e
as distâncias de alcance__ da proa e de parada;
b) manobras em rios, estuários, etc:, levando em
conta os efeitos da corrente,_do vento e o espaço limitado
para a ação do leme;
c) -manobrar em águas rasas, levando em conta areduçã_o d!-tlâmina d'água sOb a quilha devido aos efeitos
de "squat" (*'), balanço e arfagem;
d) efeito da interação entre navios que se cruzam
entre o navio e margens próximas (efeito de canal);
e) atracar- os cais e a contrabordo sob várias condições de vento e maré, com e sem rebocadores;
f) escolher fundeadouro; fundear com um ou dois
ferros em fundeadouro limitado e fatores gue innuenciam na determinação do cumprimento da_ama_r_r:a;
g) rocegar; desentocar ferros;
h) docar, com e sem avarias;
i) manobrar e governar navios com mau tempo, incluindo sOCorro_ a navio ou aer_m1ave em perigo; operações de reboque, meios para impedir que um ~navio
desgovernado atravesse o mar e de reduzir a deriva; assim como o emprego de óleo;
j) precauções nas manobras _de arriar de en;~.bar
cações e lançar balsas salva-vidas com mau te.mpo;
_k) métodos para recolher a bordo sobreviventes de
_e_mbarcações e balsas salva-vidas; _
I) capaci.dade para determinar a manobra e as característi~l:ls das máquinas dos principais tipos de navios,
em. especi~l as distâncias de: pá~ada e as curvas de _giro
em diferentes velocidades e caladOS;
m) Íl!Jportáncia de se navegar com yeloddade r_ed~~
zida para evitar avarias cauSadas por ondas de proa e de
popa, produzidas pelo próprio navio;
·n) medidas práticas a serem tomadas quando navegaqdo no gelo ou em caso de acuqlUlação de_ gelo a bordo;
-- -

e

o) utilizar esquemas de separação.de tráfego e navegar no interior desses esquemas.
8) Estabilidade2), construção do navio e cqntrole de
avarias.
a) Compreender os_ princípios fundamentais da
constrUção do navio e as teorias e fatores Que afetanro
trim e a estabilidade, e das medidas necessárias para conse_r_var umtrlm e uma ~t!_tbilidade que garantam uma segurailça sUliciente;
b) conhecer os efeitos do alagamentO de um compartimento, conseqUente de avarias, sobre o trim e a estabilidade e medidas a serem tomadas para re~ediá-los;
c) - -s-~ber usar as tabelas de estabilidade, de trim e esforços, asSím como diagramas e-quadros páta cálculo de
tensões, iricl~im_io o-:_co~he~i~en~o d~ di~tribuiç_ã_o de
c~gas (: lastros necessários para mantú os- eSforços que
exercem sobre o caSco, _dentro do~ limites- aceitáveis;
d) conhecimento geral das principais partes eStruturais de um navio e a deSignação correta das diferentes
partes;
e) C()nhecimento das recomendações da IMCO referentes à estabHídade de navios.
9) Instalações de Máquinas do Navio

(•} Squar.~ diminuição da fãmína d'água sob a quilha que ocorre quando
o nav1o se movimenta ni\gua; ê causado, tanto por afundamento do
- Cll~ .oomupor alteração no !rim. O efeito é ace-ntuado em águas rasas
e d1mtnu1 com a _redução da velocidade do navio.
(2)0s COrllai'tdan:rese Imediatos que servem em naVios de pequena tonela·
8Crtl_ deve~ estar inteiramente familiarizados com as caracterfsticas básicas de estabilidade de seus navios.
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a)

princípios de funcionamento das máquinas marf~

timas;
b) máquinas auxiliares do navio;
c) conhecimento geral do vocabulário técnico de máquinaS.
10) Manipulação e Armazenagem de Carga
a) estivagem e peaçã_o da carga a bordo, incluindo os
aparelhos de movimentação;
b) operaÇões de carga e descarga, especialmente o
carregamento e descarregamento õe cargas pesadas;
c) regulamentos e recomendações internacionais reTe"T~lües ao_ transporte de cargas, em especial o Código
Internacional Marítimo de Cargas Perigosas (Código

IDMG);

-

transporte de mercadorias periogosas; precauções
a serem tomadas durante as operações de carga e descarg~- e cuidados com as mercadorias perigosas durante a_
vtagem;
e) conhecimento prático do conteúdo e aplicação
do_s manuais de seg!Jrança aplicáveis aos petroleiros em
vigor;
f) conhecimento prático das manobras comumente
usadas nas redes e bombas· de çarregamento;
~) termos e definiçõeS usados para descrever as características das cargas comuns de petróleo, tais como
óleo bruto, produtos de destilação média e nafta·
h) regras concernentes à poluição; operações Óe lastreamento, limpeza e desgaseificação de tanques;
i) procedimentos load~ond-top.
ll) Prevenção contra Incêndio e Equipamentos de
Combate a Incêndio
a) organização de exercícios de combate a incêndio·
b) classes de incêndio e química do fogo;
'
c) sistemas de combate a incêndio;
d) participação em curso de combate a incêndio
aprovado pela Administração;
e) conhecimento das regras referentes ao emprego
dos equipamentos de combate a incêndio.
- 12) Fainas de Emergência
a) precauÇõeS à serem tomadas quando um navio estiver encalhado;
b) medidas a serem tomadas antes e após o encalhe;
c) métodos para desencalhar um navio, com e sem
auxilio;
d) medidas a serem tomadas após um abalroamento;
e) tamponamento provisório de aberturas;
f) medidas de proteção e segurança dos passageiros e
· tripulantes a serem tomadas em casos de emergêncía;
g) ·contenção de avarias e salvamento do navio após
incêndio ou explosão;
h) abandono de navio;
i) governo de emergência, como preparar e utilizar
recursos de fortuna para governar em ~ituação crítica e
modo de instalar, quando possível, um leme de fortuna;
j) salvamento de pessoas de um navio em perigo ou
de um naufrágio;
k) procedimentos de homem ao mar.
13) C1,1idados Médicos
Conhecimento completo do emprego dos conteúdos
das seguintes publicações:
a)_ Quia Mé!fico Internacional para Navios ou publicações nacionais equivalentes;
b) seção médica do Código Internacional de Sinais;
c) Guia Médico de Primeiros Socorros para uso em
acidentes com Il}_ercadorias perigosas.
14) Direito Marltimo
a) Conhecimento das regras do direito marítimo internacional, contidas em convenções e acordos internacionais, na medida em que envolvam as obrigações e responsabilidades específicas do c_omandante, em particular
aquelas referentes_ à segurança e Proteção do meio ambiente marinho. De_ve-se dar especial atenção aos seguintes itens:
I) certificados e outros documentos exigidos a bordo
por convenções internacionais, como podem ser obtidos,
e o período de sua validade legal;
d)
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responsabilidades decorrentes da Convenção In-

REGRA II/3

ternacíonal sobre Linhas de Carga;

III) responsabilidades decorrentes de disposições da
Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar;
IV) responsabilidades decorrentes de conveções internacionais para a prevenção da poluição" por navios;
V) declarações marítimas de saúde; disposições do
Regulamento Internacional de Saúde;
VI) responsabHidades decorrentes da Convenção
sobre Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar;

VII)

responsabilidades decorrentes de outros instru-

mentos internaciOnais referentes à segurança do navio,
passageiros, tripulantes e carga.
.
b) O nível de conhecimento da legislação marítima
nacional é deixado a critéiio da Administração, mas de~
verá incluir as disposições nacionaiS para a implementação de acordos e cOnvenções internacionais.
IS) AdminiStração de Pessoal e Responsabilidades
da Formação
ConhecimentO de administração de pessoal,
zação e treinamento a bordo.
16) Comunicação

organi~

e

a) capacidade de transmitir -receber mensagens por
sinalização luminosa morse e para usaf o Código ln ter~
nacional de Sinais; quiiióõ -à Administração tiver submetido os candidatos a exame sobre esses assuntos, para
categorias inferiores às do certificado, eStt;s terão a possibilidades de serem dispensados de novos exames destes
assuntos pa.ra a obtenção do certificad_o de Comaildante;

b) conhecimento de procedimentos usados em co~
municações radiotelefônicas e capacidade para operar
em radiotelefonia, particularmente com relação a mensa~
gens de socorro, urgência, segurança e navegação;

conhecimento de procedimentos relativos a sinais
de socorro por radiotelegrafia, especificados nos Regulamentos de RadiocomunicaÇões.
17) Salvatagem
c)

Conhecimento completo da aplicação das regras relativas aos equipamentos de salvategerõ. (Co,nvenção Internacional para a salvaguarda da Vida Human_a no Mar), _
da organização de exercícios de abandono do navio e do
emprego e de embarcações e balsas salva-vidas e o'utros
equipamentos de salvatagem.
18) Busca e Salvamento
Conhecimento completo do Manual de Busca e Salvamento de Navio Mercante da lMO (MERSAR).
19) Métodos que podem ser utilizados para comprovar a habilitação dos candidatos
a) Navegação
Mostrar como se usa o sextante, a alidade, espelho azimutal, como se marca a posição e como se traça rumos e
marcações;
b) Regulamento Internacional para Evitar Abalroa~
mento no Mar.
I) uso de modelos redUzidos exibindo sinais ou luzes
apropriadas ou de um simulador de luzes de navegação;
II) rosa de manobra ou simulado~ radar;
c) Radar
I) simulador radar;
II) rosa de manobras.
d) Combate a inCêndio
Participar de curso de combate a incêndio aprovado
pela Administração.
e) Comunicações
Prova prática de comunicação visual e oral.
f) Saivatagem
Lançar n'água e manobrar embarcação e outros equipamentos salva-vidas, incluindo o uso de coletes salvavidas.

Requisitos mínimos obrigatórios para a expedição de
Certificados de Oficial de Quarto de Navegação e de Comandante de Navio com menos de 200 toneladas de arqUeação bruta.
1)

Navios não empregados em viagens costeiras:

todo comandante de navio no mar, com menos de
200 toneladas brutas de registro, não empregado em viagenS costeiras, deverá ter um certificado reconhecido
pela Administração- para comandante de navio, compreendido entre 200 e 1.600 toneladas brutas de registro;
a)

b) todo oficial encarregado de quarto de navegação
em navio no mar de menos de 200 toneladas brutas de registro, nãO empregado ern viagens costeiras, deverá ter
um cerfificado próprio .Para navios de tonelagem de registro igual ou superior a 200 toneladas de arqueação
bruta.

Navios empregados em viagens costeiras:
Comandante
1) todo comandante de navio no mar, de menos de
200 toneladas de arqueação bruta, empregado em viageOs costeiras, deverá ter uma certifiCado própriO;
II) o candidato ao certificado deverá:
1) ter, no minimo, 20 anos de idade;
2) ---ter completado um períodõ de effiban~ue, aprovado pela Administração, em navio no mar de, pelo menos,
12 Ineses como oficial enca:rregado de -quaiio de nave- -gação;
3) satisfaZer a Administração quanto a ter_ conhecimentos suficientes para exercer suas funções nos navios
em causa, especialmente quanto aos assuntos constantes
no Apêndice a esta Regra.
2)
a)

Oficial Encarregado de Quarto de Navegação
todo oficial encarregado de quarto de navegação
em navio no mar, com menos de 200 toneladas de arqueação bruta, empregado em viagens costeiras, deverá
ter um certíficado próprio;
b)
T)

II)
1)

i) a) Cõnheci~ento d,o seguint:e:.· ., •
.1
I) navegação costeira e,,nâ medid_a nec.essátia,_nav~
gação astronômica;
·
'
·
·
· ·'
IJ) Regulamento Internacional para Evitar AbalrOa-mento no Mar;
'
III) CódigO 1,9.!erf}aCi'ona~. Marítipu~. de M!!Tca:~o,rias
Perigos~s (IMOG);
. IV) agulha magnéiiÇa; . ,
.
.
V) radiotelefonia e sinaiiúcão visUal;
VI) prevenção -de incêndio' e equipamentos de coffi~
bate a incêndiO;
' '
·
VII) sialvamento de vidas;
c--VIU) fainas· de ern·ergê.rtcia;
D() manobra do navio; : ,
X) e~·tabilidade d9. ~aviQ;
X~) meteorologia
, .· ·:_
_, ,
_
;
, .
XII) instala~ão de p~~p~(sãb ,dt'; p_equet:JqS Oavio~; 1
XIII) primeiros socorros;
·
•
XIV) busca e-salva.m~nto; _ ._
,, : ,
XV) prevenção de poluiçãÓ do meio marinho.
b) Além dos req'uisitoS da alínea a'), o Oficial encarregado de quarto de naVeg~Ção.' deverá possuir os conhe~i..
mentos sUficientes para Utilizar, com toda segurança, os '
auxílio à navegação e os _équlpamentos eXistentes' nos na·viOs em apriço.
- .
.
.
c) O nível dos conbeciffientos exigidos p~las ~Une~
a)· e b) acima, devem ser o suficilmt~.para 'o oficial'de
quarto desempenhar suas,fUJ1çÕ,es_ com t.oda seguranç<!-, ,
2) Todo comandaritt;:- de um navio rio mar. oom-m~
nos de 200 toneladas de arqueação, bruto, Alérh do que é
exigidq no parágrafo 1 aciina, deverá satisfazer a Adrit;~
nistração quanto. a posstHr o~ cónhi!cilne.ntos rieCtksãriÓ&
a cumprir; com seguranÇa,.ás, funÇ~és'·desse..~omandol

todo candidato ao certificado deve,rá:
ter, no mínimo, 18 anos de idade;

2)sat1Sfazer a Administração quanto à aptidão física,
particularmente em relação à visão e audição;
-3) satisfazer a Administração quanto a ter:
-recebido com aproveitamento, uma formação especial que inclui um estâgio rio mar, conforme exigido
pela Adminisfi3:çàõ; oU
-completado um período de embarque, aprovado
pela Administraçãõ, pelo menos trêS rulos em serviços no
passadiço;

4) siltisfazer a Administração· quanto a ter conhecimentos suficientes' para exercer suas funções nos navios
em apreço especialmente quanto aos assuntos indicados
J]O ~pêndice.

3)

APJ':NDICE '.Ã REGRA l!/3
CONHECIMENTOS MlNIMQS EXIGIDOS
PARA A EXPEDIÇÃO DE CERT!FIC,ÂDOS ;.
DE OFICIAL DE 'QUARTO' l'>E NAVEGAÇÃO •
E DE COMANDANTE DE NAVIO DE
'
.MENOS DE200 TÓNELADAS DE
, A,RQUEAÇÃ() BRQTA

Formação

A formação para a obtenção dos conhecimentos teóricos e a experiência prátiCa necessários deVerá ser baseada'
na Regra ll/1.
-"Normas Básicas a Serem Observadas no Serviço
de Quarto de Navegação" e nas regras e recomendações
internacior1ais pertinentes.
4) Licenças

A Administração, se considera que as dimensões do
navio e as condições da viagem são tais que a aplicação
da totalidade das disposições desta Regra e de seu Apêndice não será, na p:l'âti:Ca, nem razoável nem possível, poderá, na medida apropriada, isentar o comandante e o
oficial encarregado de quarto de navegação, em tal navio
dessa categoria, de algumas disposições, levando em
conta a segurança dos navios que possam estar navegando nas mesmas águas.

REGRA !1/4
Requisitos mínimos obrigat6rios Para a e-xp.edfçio de_
certificado de oficial encarregado de quarto de navegação
em navio com. tonelagem igual ou superior a 200 tpneladas
de arqueação brata.
· '
'
1)

Todo oficial enca.rregado de quarto de navegaçã9'

em navio no mar, com tonelagem de registfo,igJai o'u su-,
perior a 200 toneladas de arqueação brut~. deverã ter um'
certificado próp~io.
2) Todo candidato ao certifiCado deVe:
ter no mínimo 18 anoS qe idade;
b) satisfazer a Adrhinistra:Ção' quanto à·aptidão física
especialmente com relação ·~ visão e audição;
. ··
a)

c) ter completado um período de .embarqUe em alto'
mar, em serviços no pasSadiço, de no mínimo tr~ a:nos,
tendo realizado durante, pelo menÓs, seis meses de serviços relacionados ao ~~R:rt1o n~ pass~díço, s90 a sup~r
visão de um oficial qualificado. A Adminis.traçãó pode,
co~tud~, permitir que. um Perí?d.o ~~ ..dpi~ ~np~ ou m~i~ .
desse serviço seja substituído por um petiodo de treinamento especial, desde que consiçiete qué' este treinamento é, pelo ineilos equivalente, em q-uafidade ao periodO- '
de serviço no mar que substitui;
'
d) satiSfazer a Administração, col"n S.provaçãÓ em'
exame apropriado, qua~to a ter conhecimento teórico e
práticos adequados ao exercfcio de SuaS fullçõeS.
·

3) certificados para Oserviço' se6 restrlçõ~S.
. .
A expedição de certificado pariSeTViço Sem res'trições
qóanto à área de operação,' deverã.su~ordinai--se a um
exame que comprove os conhecimentos-teóricos .e prâti~
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cos do candidato nos assuntos indicados no Apêndice a
esta Regra.
4, Certificados restritos
Para expedição de certificados restritos para o serviço
em viagens costeiras, a Administração pode excluir dos
assuntos constantes do Apêndice, levando em conta a segurança dos navios que possam estar operando nas_mesmas ãguas, os seguintes:
a} navegação astronômica;b) Sistemas eletrônicos çleterminação dª posição e de
navegação em águas Onde tais siStemas não s~am a_plicá-.
veis.
5) Nível de conhecimentos
a) O nível de conhecimentos a ser exigido nos assuntos constantes do Apêndice dev_e ser suficiente para·a ofi-_
cial de quarto desempenhar com segurança suas funções.
Ao determinar o nivel apropriado de conhecimentos, a
Administração deverá levar em consideração as observações referentes a cada assunto do. Apêndice.
b) A formação para a obtenção_dos conhecimentos
teóricos e experiência prática necessãrios deve ser baseada na Regra II/ L
-"Normas Básicas a Serem Observadas no Serviço
de Quarto de Navegação" e cm regras e reComendações
internacionais pertinentes.
APENDICE A REGR(\ 11/4
Conhecimentos minimos exigidos para a Expediçilo de
certificados de oficial de quarto de navegação em navio
com tonelagem igual ou superior a 200 toneladas de arqueação bruta.
1) Navegação astronômica
Capacidade de utilizar corpos celestes na de!erminação da posição do navio e de desvios da agulha

2)

Navegação de praticagem e costeiras
capaddade_de determinar a posição do navio pelo
emprego de:
a)

I) pontos de terra;
II) auxílio à navegação, inCluindo faróis, balizas e
bóias:
III) navegação estimada, levando em conta ventos,
marés correntes e a velocidade dp_ navio pelas rotações
do eixo por minuto e pelo odômetro.
b) conhecimento completo e capacidade_ de utilizar
cartas e publicações mlúticas, cartas sinóticas, tábuas d!!
marés, avisos aos navegantes, avisos-rádio e informações
relativas ao tráfego marítimo.

3) Navegação radar
Conhecimento dos fundamentos do radar, seu fUnCionamento e utilização, capacidade de intàprei~r e analisar as informações o'btidas por meio desse equipamento,
e especialmente o seguinte: .
a) fatores que afetam seu rendimento e precisão;
b) regulagem inicial e permanente da imagem;
c) detecção de imagens- eiTõrieas, ecos falsos, reverberação na água etc,;
d)
e)

distância e marcação:
identificação de ecos críticos;
f) rumo e velocidade de outros navios;
· ~) hora e distância do ponto de aproximação mais
próximo dos navios que cruzam a rota, que passam a
contrabordo ou que ultrapassam;
h) detecção de mudanças de rumo e velocidade .de
outros navios;
i) efeitos das mudanças de rumo e velocidade do
próprio navio;
j) aplicação do Regulamento Internacional para- Evitar Abalroamento no Mar.
4) Serviço de Quarto
a) demonstrar conhecimento do conteúdo, aplicação
e finalidade do Regulamento Internacional para Evitar
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Abalroamento no Mar, especialmente dos Anexos referentes à segurança da navegação;
bl demonstrar conhecimento do conteúdo da Regra
II/1 -"Normas Básicas a Serem Obseivadas no Quarto
de- Navegação",
5) Sistemas eletrônicos de determinação dã. -posição e
de navegação
. Capacidade de determinar a posição do navio com o
emprego de auxílio eletrônicos à navegação, a critério da
Administração.
6) Radiogoniômetro e· eco-sonda
Capacidade_ de utilizar Q_ equipamento e interpretar
corretamente suas indicações.
7)" Meteorologia
Conhecimento dos instrumentos meteorológicos de
bordo e sua aplicação.
Conhecimento das característlcas- dos diversos sistemas meteorológicos, procedimentos de informação e sistemas d.e registro e capa-cidade para interpretar as íiifõr:
mações meteorológicas disponíveis.
8) Aguihàs-- ma-gnética e giroscópica
Conhecimento dos princípios de (uncicinamento ·das
agulhas magnética e girOsCópica, principalmente os desvios e correções. No que concerne à agulha giroscópica,
conhecimento dos sistemas sob controle da agulha mestra e conhecimento da operação e cuidados com os principais tipos de agulhas giroscópicas.
9) Piloto-automático
Conhecimento dos sistemas de piloto-automático e
procedimentos.
10) Radiotelefonia e sinalização visual
a) capacidade de transmitir e receber mensagens por
m_orse luminoso;
b) capacidade de empregar o Código Internacional
de Sinais;
c) conhecimento dos procedimentos usados em comunicações radiotelefônicas e capacidade de effipregar a
radiotelefonia, especialmente em mensagens de socorro,
urgência, segurança e navegação.
II) Prevenção de incêndios e equipamentos de combate a incêndio
a) Capacldade de organizar exercícios de çombate a
incêndio;
b) conhecimentO das classes de incêndio e química
do fogo;
c) conhecimento dos sistemas de combate a incêndio·
participação em cUfso de éOmbat~ a ili.cêndio,
aprovado peta Administração.
12) Salvatagem

d)

Capacidade de organizar exercícios de abandono de
navio e conhecimento da operação de embarcações e bal-.
sas salva-vidas, dispositivos flutuantes e outros meios
salva-vidas semelhantes assim como seus equipamentos,
principalrriente os aparelhos portáteis de rãdio e indicadores de posição de emergência por meio de marcações
radiogoniométricas, Conhectmento das técnicas de
sobrevivência no mar.

15

Estabilidade do navio
conhecimen(O prático e aplicação das tábuas e
diagramas de estabilidade, trim e _esforços, e de equipamentos Utilízados íios câlculos de esforços;
b) conheciment9 das medidas fundamentais a serem
tom<i.das no caSo -de perda parcial da flutuabilidade no
estado de intacto.
10) Idioma inglês
_Conhecimento sufici~nte do idioma inglês que permita
ao oficial usar cartas e outras publicações naúticãs, e entender informações meteorológicas e mensagens referentes à segurança do navio em sua o~eração, e a eXpressarse claramente nas comunicações com outros _navio~ ou
estações costejras. Capacidade para entender e usar o
"Vocabulário Padrão de Nava_gação Marítima" da
IMO.
17) Construção do navio
Conhecimento geral das partes principais da estrutura
de um navio e o nome das várias partes que a compõem.
18) Manobra e armazenamento da Cai'ga
Corihecimen_to dQs princípios de segurança na manobra e arrumação da carga e- seus efeitos na segurança
do navio.
19) Socorro médico
Utilização prática de guias médicas e recomendações
dadas por râdio, incluindo a capacidade de tomar providências eficazeS calcadas nessas informações, em caso de
;~cidentes e doenças susceptíveis que _ocorram u bord_o.
a)

20) Busca e salvamento
Conhecimento d9. "Manual de Busca e Salvamento de
- Navio Mercante" (MERSAR) da IMO.

21) Prevenção da poluição do meio marinho
Conhecimento das preocupações a serem observadas
para evitar a poluição do meio marinho.
REGRA 11/5
Requisitos mínimos obrigatôrios para assegurar a continua proficiência e atualização de conhecimentos de coman·
dantes e oficiais de náutica,
1) Todo comandante e todo oficial de náutic-a possuidor de um certificado que esteja prestando serviço no
mar ou tenha a intenç_ão de voltar ao serviço a bordo,
após ter passado um período em terra, para poder coÍ1tinuar a ser considerado apto para o serviço embarcado,
deverá satisfazer a Ad_ministração, em períodos regulares
que não ultrapassem cinco anos, quanto a:

a)
b)

aptidão física, íncluindo visào e audição;
competência profissional:

I -comprovando um período de prestação de serviços no mar, de pelo menos de um ano, como comandante ou oficial de náutica nos cinco precedentes; ou
11 - tendo exercido as funções correspondentes àquew
las prescritas no certificado que possui e que forem consideradas equivalentes, pelo menos, ao serviço embarcado indicado na alínea I, acima; ou

14) Manobra e comando do navio
Conhecimento de:
a) efeitos dos vários deslocamentos, calados, trim,
velocidades e espaço livre sob a quilha, nas curvas de
giro e nas distâncias de parada;

III- preenchendo uma das seguintes condições:
--:..:::. fer sido U:provado em eXame estabelecido pela Admlnístração;
-ter sido aprovado em curso ou cursos estabelecidos
pela Administração; ou
-ter prestado serviço no mar, aprovado pela Admi·
nistração, de pelo menos três meses, como oficial de nãutica no desempenho de uma função extralotação, imediatamente antes de assumir as funções cOrrespondentes-às
de seu certificado.

b) efeitos do vento e correntes na manobra do navio;
c) manobra para salvamento de homem ao mar;
d) "squat", águas rasas e efeitos semelhantes;
e) procedimentos adequados para fundear e amarrar.

2) A Administração deverá, em entendim~ntos com
os interess~s, assegurar ou motivar o estabelecimento
de um c_onjunto de cursos de reciclagem de atualização,
facultativos ou obrigatórios, conforme o caso, destinados a comandantes e oficiais de nãutica que estejart1_ ser-

13) Procedimentos de emerg.§ncia
Conhecimento dos itens listados _no Apêndice da
edição atualizada no "Documento GUIA" da OIT/1MO.
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vindo no mar, em especial para aqueles que -re&ressem ao
serviço embarcado. A Administração deverá proporcio-

nar a todos os interessados cursos adequados às suas experiências e às suas funções. Esses cursos deverão ser
aprovados pela Administração e incluir, pri-ncipalmente,
as mudanças ocorridas na tecnologia marítima, bem as-

sim nas regras e recomendações internac!onais pertinen·
tes_e relativas à salvaguarda da vida humana no mar e à
proteção do meio marinho.
3) Todo comandante e todo oficüil de náutica, para
continuar prestando seus serviços embarcados, em navios para os quais tenham sido adotados, em âmbito internacional, prescrições especiais quanto à formação, deverão ter completado um treinamento adequado e aprovado pela Adminstração.
4) A Administração deverá assegurar que sejam colocados ao dispor dos navios de sua jurísdição os textos
das modificações recentemente introduzidas nos regulamentos internacionais relativas à salvaguarda da vida
humana no mar e à proteção do meio marinho.

REGRA ll/6
Requisitos mínimos obrigatórios para
subalternos que fazem quarto
de navegação

l) Os requisitos minimos aplicáveis aos subalternos
que participam de um quarto de navegação a bordo de
navio no mar, com tonelagem de arqueação bruta igual
ou superior a 200 toneladas, são indicados no -parágrafo
2. Esses requisitos nãO são -os mesmos para a obtenção de certificado d~. "Marinheiro- Habilitado" (*),
nem são os requisitos para um subalterno que seja o único participante de um quarto de navegação, exceto para
navios de porte limitado. As Administrações deverão
exigir uma formação mais completa e qualificação suplementar para o subordinado que seja participante único_
de quarto de navegação.
2) -Todo subalterno que participar de um quarto de
navegação em navio no mar, de tonelagem de registro
igual ou superior a 200 toneladas de arqueação bruta,
deve:
a) ter, no mínimo, 16 anos de idade;
b )bsatisfazer a Administração quanto à aptidio f"tslca, principalmente no que se refere à visão e audiçio;
c) satisfazer a Administração quanto a:
I) ter completado um serviço de mar regulamentar,

iniciando-se com, no mínimo, seis meses de serviços de
quarto de navegação; ou
H) ter-se submetido a treinamento especial, tanto ai1tes de embarcar como a bordo, incluindo um período
adequado de serviço no mar, conforme exigido pela Administração, que não deverá ser menor de dois meses;
d) ter adquirido experiência ou ter tido uma instrução
que inclua:
I) normas básicas de combate a incêndio, primeiros
socorros, técnicas de sobrevivêncla pessoal, perigos e segurança pessoa(;
II) capacidade de compreender ordens dadas pelo oficial e de fazer-se entender pelo mesmo nos assuntos referentes às suas funções;
III) capacidade de governar e obedecer às ordens para
o timoneiro, além dos conhecimentos da agulha magnética e giroscópica necessários ao desempenho dessas atribuições;
IV) capacidade de manter uma vigilância viSUal ade:
quada, indicando a marcaç_ão_aproximada, em graus ou
quartas, de um sinal sonoro, de uma luz ou de qualquer
outro objeto;
V) estar fãmiliarizado com a passagem do governo
manual para o piloto automâtico e vice-versa;
Refere-se à Convenção sobre Habilimçãode Marinheiros da OIT,
1946, ou a qualquer convenção posterior.

(*)
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VI) uso das comunicações interiores e dos sistemas de
alarme;
VII) conhecimento dos sinais pírotécnicos de perigo;
VIII) conhecimento de seus deveres em casos de emergência;
IX) conhecimento dos termos usados a bordo e as definições adequadas ao desempenho de suas atribuições.
3) A experiência,_ o serviço ou a instrução exigidos no
-parágrafo 2 c) e d) poderá ser adquirido no desempenho
de funções relacionadas com o quarto de navegação, desde que essas funções sej:im exercidas sob a supervisão direta do comandante, do oficial encarregado de quarto de
navegação ou de um subalterno qualificado:
4) As administrações devem providenciar para que
um _documento oficial sé)á Concedido a todo marítiriiO
que, por experiêi1cia ou formação, possua as qualificaçiies, de acordo com esta Regra, necessárias para servir como integrante de um quarto de navegação, ou que
tQdas as referências úteis sejam devidamente insCritas no
documento.
5) Um marítimo pode ser considerado pela Administraçào como tendo os requisitos desta Regra se tiver servido, Por um período mínimo de um ano, em função
adequada de convés, dentro dos últimos cinco anos-antecedentes à entrada em vigor da Convenção para essa Administração.

REGRA !1(7
NOrmas básicas a serem observadas num quarto de por-

to.

I) Em qualquer navio atracado ou-fundeado com segurança, em condições llormais de porto, o comandarlie
deverá providenciar para que seja mantido, para fins de
segurança, um adequado e eficaz serviço de quarto.
2) Na organização dos quartos deverão ser consideradas as disposições contidas nas "Recomendações sobre
as Normas e Diretrizes de Operação'para Oficial Ellcúregado do Serviço de Quarto no Porto" e nas "Recomendações sobre as Normas e Diretfizes de Ópefação
para Oficial Encarregado de Quarto de Máquinas -no
Porto'' adotadas pela Conferência Ipternacional de 1978
sobre a Formação de Marítimos e Expedição de Certificados.

REGRA 11(8
Requsito mínimo obrigatórios para um quarto no porto,
em navio transportando cargas_ perigosas.
I) O comandante de um navio transportando carga a
granel que seja perigosa - seja ou possa ser explosiva,
inflamável, tóxica, prejudicial à saúde ou poluidora do
meio ambieríte - deverá assegurar que seja mantido,
c_om segurança, um serviço de quarto no passadiço e nas
máquinas, com um ou diversos ofici:iis devidamente
qualificados e, caso necessário, com subalternos, ainda
que o navio esteja no porto, atracado, ou fUndeado com
segurança.

2) O comandante de um navio transportando ~rga
perigosa, ainda que não seja a granel- seja ou possa ser
explosiva, inflamável, tóxica, prejudicial à saúde ou poluidora do meio ambiente- deverá, ao organizar o serviço de quartos, levar em consideração a natureza, quantidade, embalagem e a arrumação das mercadorias perigosas, bem assim qualquer condição especial existente a
bordo, no mar e em terra.
3) Na organização do serviço de quartos deverào ser
levados em consideração a& "Recomendações sobre as
Normas e Direti-ízeS de Operação para Oficial Eilcarregado de Qua-rtõ-no Porto" e~. "Recomendações sobre
as Normas e Diretrizes de Operação para Oficial de Máquinas Encarregado de Quarto de Máquinas no Porto"
adQtadas pela Conferência Internacional de 1978 sobre a
Formação de Marítimos e Expedição de Certificados.

CAP!TULQ_IIl
Serviços de Máquinas

REGRA 111(1
Normas básicas a serem observadas no
serviço de quarto de máquinas

I) As Partes orientarão os proprietários de navios, armadores, comandantes, chefes de máquinas e o pessoa[
que faz o serviço de quarto para as normas que se seguem, que deverão ser observadas para que fique assegurado, a qualquer tempo, que o serViÇo de quarto de máquinas seja feito com segurança.
2)- O termo. "quarto" Usado -neste Regulamento significa um grupo de pessoas que compõem o quarto ou um
período de serviço sob a responsabitidade de um oficial
de máquinas, durante o qual sua presença física na praça
de máquinas pode ou não ser necessária.
3}-AS normas básicas, que incluerri mas nâo se limitam ao qub se segue, deverão ser levadas em consideração em todos os navios.
4) Generalidades
a) o chefe de máquinas de todo navio, de acordo com
o comandante, ê obrigado a providenciar para que o
quarto de máquinas seja org"anizado de forma que a segurança seja mantida nos quartos. Na composição dos
quartos de máquinas, que podem incluir subalternos dos
serviços de rriàquinas, os seguinteS fatores -Serão, entre
outros, levado$ em consideração:
I) o tipo de navio;
II) o tipo e as condições das instalações de máquinas;
UI) as modalidades especiais de operação ditadas, por
- ex_emplo, pelas condições meteorológi~as, gelo, água
c6nfaminada, águas rasas, condições de emergência,
controle de avarias ou reduçào de poluição;
IV) as qualificações e experiênCias do pessoal de quarto;
V) a segurançf da ~ida humana, do navio, carga, porto e proteção ao meío -ãmbiente;
·

e

~~~;~o:::::r:::·;:::::::~:,::::::i•~::~::~is
direç~b

b) sob a
do chefe de máquinas, o-oficial encar1
regado do quart~de máquinas é o responsâvel pela ínspeção, operação provas, conforme necessáiio, de todas
as máquinas e e ipamentos sob sua responsabilidade.
O_qficial encaiTe ado do quarto de máquinas é o rePresentante do chefe de máquinas e sua principal responsabilidade, a q ualq er tempo, é a segurança e eficiênciã da
oper<~.ção e da manutenção das máquinas que afetam a
segurança do navio;
c) o chefe de máquinas, em entendimento com o comandante, deve determinar, cOm antecedência, as neCessidades para a viagem programada, levando em conta as
exigências de c_ombustívet, água, lubrificantes, produtos
químicos, rriaterial de consumo e sobressalentes, ferTamentas, suprimentos e quaisquer outros itens necessários.
- 5) Operação
a) o oficial encarregado do quarto de máquinas providenciará para que as disposições referentes ao serviço de
quarto sejam cumpridas. Sob sua direção geral os subalternos, quando compõem o quarto, devem auxiliar na
manutenção da segurança e eficiência do funcionamento
das máquinas- propulsoras e auxiliares;

b) no início do serviço de quarto de máquinas, deverão ser verificados os parâmetros normais de funcionamento e as condições de todas as máquinas. Qualquer
máquina que não esteja funcionando bem, que se espera
venha a funcionar mal ou que esteja necessitando de uma
manuteriçâo especial, deverâ ser anotada, assim como
todas as providências tomadas. Se necessário, outras medidas deverão ser previStas;
c) o oficia! encarregado d<? quarto de máquinas deve
providenciar para que o sistema de propulsão principal e
os sistemas auxiliares sejam mantidos sob constante vigiM
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l.ânçia, (J_Ue oS Cornpa'rtittleritos. das máqUinas e do apare-.
lho de governo sejam inspecioi1-ad~s em intervalos apropriados· e que sejam tom_adªs providências adequadas
p_ara corrigir 'quàlquer defeifo encontrado;
:. d) quando· os acll;npartimentos de máquinas forem
guar,necidos, o' oficiit ehcarregac;lo do quarto de ffiâqui~ás deve estar pronto pa'r~, a qu.i~quer momentb, opci:Tar
rapidamente o, siste111a de propulsão se for necessário
proceder uma mudança de velocidade ou inversão _de
marcha. Quando os _compartimentos -de máquinas nãO
forem permanentemente guarnecidos, o oficial de qUarto
.de máquinas deverá estar pronto para imediatamente
atendey a· um 'chamado aos' cO~parHmentOs de mãqui, !1-,as; .
.
,
,
e) todas as ordens do passadiço deverão ser prontamente executadas e anotadas as mudanças, no sentidq de
'r.otação ·ou nà velocidade, da.un1dade de propulsão principal, salvo nOs ,casos em que a Administração estabele~er que isto nãO é praticáyel em face do tamanho e cara,çterísticas do navio. 0 ofiCiai encarregado_ do quarto de
~áquinas providenciará -para que os cont:fOles-ôa unidade de propulsãq :prinC_ípal, ·quando operados manualmente, estejam· êonstanténiente guarnecidos, tanto nas
condições d7 atenção como_du_~ante manobras; ,
f) ·ao oficial de quarto de. máquinaS não deverá ser
'atri~u1do, ou ele mesmo ~s~umii:', Qualquer serviço qu~
pOSSa Ínterferir COJn SCü~s-(levere_s' ,de Sl,lpt:!rvlsor do sistema de propul!>ão principal e seus equipamentos auxiliar.es, cabendo a ele ~ssegurar que o sistema de propulsão
princlpal· e equ'ip~méntds auxiliares permaneçam sob
cónsútnte -VIgllânci~ até-qúé'Seja substitUído no quarto;
g) deve-se dar a devida atenção à manutenção e à assistênCia-atadas as máquinás; in<:IuídoS_os síst'emas me'cânicos, elétrico~~ hidráulicos e. pneUmáticoS, seus mecanismos de co_ntrple ~ equipamentos de segurança aos
'equipainc;::ntos dÓs sistemas de serviço dos comPcirtfmentos habitáveis, assim como ao cOntrole dos dados_ referent~ à utilização d-os suprimentos e do Inaterial de reposição;
_
.
h) ~ chefe de máquinas priv'ideilciará para que o oficíal de quarto .de rriãquiniS sC:Jã- infof_rilâdó de todas~ as
, operações de manutençãó preventiva de contfO!e de avarlas OU de reparo que ·setão executados dUiante o quarto.
o oficial. de quarto de máquinas será o responsável pelo
isolamento, retirada do serviçO e a:just'agem ·de todos os'
équipamentos-que·, estandO $ob sua responsabilidade, sofrerão qualR_uer se'rv:içp- e re&i~trará todo. trabalho que
for realizado; ·
'i) o ofiCial de quarto de !Üáql,linas,. antes de deixar o
~quarto, Qevefâ proviQ~nciar para que todos os fato$_
Ocorridos co'm as máquinás principal 'e auxiliares sejam
devidamente registrados;,
j) para ev~tar perigo à segurança do navio e à sua tri~
· pul,ação, Ô ofiéia~ de quarto de máquinas inforinará imediatamente ao passadiço -sobre as seguintes ocOrrências:
incêndio, açõés nos compartimentos de máquinas que
possam Causar ce:duçãb na ve(oç:idade do n~vio, defeitos
'iminentes no aparelho P,e governo, parada no sistema de
propUlsão .dQ h,avio_ ou qualquer alteração na geração de
energi;I elétrica e sobre oUtros perigos semelhantes à segu_rança~ Essa informação, sempre gue possível, deverá
· ser tninsmitida antes que ocorram as alterações, a fim de
dar.ao passadiço o tnaiortempo possível de tOmar as meçfidas que Possam evitar um eventual acidente marítimo;

' k) ·quando a ~raça de _m.ãquirtas passar à condição de
''atenção''; o ofic,ial de quartO de máquinas providen~ia
. rá pata que todás as rn.ãquinmí e equipamentos que pos-·
·. sam ser usados dur_ante· a man9bra fiquein em· condição
d~ emp.Tego_ imediato ·ti-que haJa uma adequada reserva
~de- c=nêrgia suficiente para ;:i te-nder-aO aparelho de gover~ 'nó e a out.ras.neceSsidad,es.. • -,
.·
6) Disposições aplicáveis ão quafto
a) todos os part1c'lpàntes do serviço de quarto deverà9
_ar (am,iliarízadoS pôm::a~ fq.nçõ_CS: para que f?i'am esc~·
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lados. AJém disso, com relação ao navio, todos devem
conhecer:
1) ·o furiCionamento dos sistemas de comunicações interiores;
II) as saídas de emergência dos compartimentos de
máquinas;
III) os sistemas de alarme da praça de máquinas e a
distinção entre os vários alarmes, em especial Q de C02;
IV) a localizaç~o e emprego dos equipamentos de
ç_omb~te a incêndio, existentes nos compartimentos de
máquinas;
b) a composição de um quarto de viagem de-'{erá ser,
por todo o tempo, adequada a garantir a operação, com
segurança, de todas as máquinas que servem para a operação do navio, quer seja manual ou automaticamente, e
atender às circunstâncias e condições prevalentes. Para
isto, os·seguint'es aspectos, entre outros, deverão Ser leVa~
dos em conta;
I) supervisão adequada, por todo tempo, das máquinas que servem para operar o navio com toda segurança;
II) condição e_ confiabitidade de qualquer equipamento de propulsão e de governo telecomandados e seus controles; a localização dos controles e oS procedimentos necessários a colocá-los sob_ operação manual, em caso de
avaria ou eritergência;
III) localização e operação de equipamentos fixos-de
detecção de incêndio e de aparelhos e dispositiVos de extinção e controle de incêndio;
IV) emprego e condição operacional do _equipamento
auxiliar, de reserva ou de emergência, necessãrío à segurança da navegação e das operações de atracação ou fundeio do navio;
V) operações e prOcessos necessárioS para manter aS
instalações de máquirias e assegurar Um bom funcionamento em todas as condições de operação do nayio;
VI) qualquer outra tarefa que o pessoal de quarto
possa realizar como resultado de circunstâncias especiais
de operação;

c)--em utri ancoradouro desabrigado, o chefe de máquinas deverá consultar o _comandante se as_ disposições
relativas ao serviço de quarto serão as mesmas estabelecidas para o quarto em viagem.
7) Aptidão para o serviço.
o- serviço de quarto deve ser organizado de modo que
sua eficiênda não seja prejudicada pela fadiga. O serviço
dever~_ ser orga!lizado pelo chef~ de máquinas de tal
modo que o pessoal do primeiro quartõ, no início de
uma viagem, e dos subseqüentes quartos, esteja suficientemente descansado e apto para o desempenho de suas
funções.
8) Pro,teçãO do meio marinho.
_Os Oficiais e subaltel,'nos de máquinas devem estar
conscientes dos sérios efeitos que pode ter uma poluição
operaCi.o~al ou acidental do meio marinho e devem tomar todas as precauções possíveis para evitá-la, principaÍmente aplicando as regras internacionais e os regulamentos portuários pertinentes.

REGRA lll/2
Requisitos mínimos obrigatórios para a expedição d'e
Certi_ficados de Chefes de Máquinas e Segundo Oficial de
Máquinas de navios cuja máquina de propulsão principal
tenh~ potênci~ iguat ou superior a 3.000 kw

i) TodO chefe de máquinas e todo segundo oficial de
máquinas de navio no mar, cuja máquina propulsora
principal tenha uma potência igual ou superior a 3.000
kw deverá ser porta(,ior d~ um cert_ificado apr~?_priado.
-2) O candidato ao certificado deve:
a) satisfazer a Administração quanto à ap(idão física
incluindo visão e audiç.ão;
·
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b) satisfazer os requisitos exigidos para a expedição
de certificados de oficial dr< mâquinas encarregad_o de
quarto de máquinas; e:
-I) para o certificado de segundo oficial de máquinas
ter pelo menos 12 meses de serviço no mar conforme estabelecido, na ca:tegoria de oficial de máquinas ou auxiliar de oficiill de máquinas:
II) para o certificado de chefe de máquinas, ter pelo
menos 36 meses de serviço no mar, conforme estabeleciw
do, dos quais pelo menos 12 meses deverão ter sido prestados _como oficial de máquinas, desempenhando
funções de responsabilidade, estando qualificado para
desempenhar as funções de segundo oficial de máquinas;
c) ter freqüéntado-lim cu-rso prático de combate a incêndiQ aprovado pela Administiação;
d) ter sido aprovado em exames apropriados, a critério da AdministraçãO. Esses exames devem incluir a
matérTi ___cOfiStante -no- Apêndice a esta Regra,
ressalvando-se que a Administração -pode rhodificar _e_sses reQuisitos de eXame, Se julgar necessário, para oficiais
de navios cuja potência de propulsão seja limitada e que
façam viagens em águas costeiras, levando em c_onta a segurança dos navios que possam estar operando nas mesmas águas.
3) A formação para alcançar os conhecimentos teóricos e a experiência prática necessários levará em conta as
regras e recomendações internacionais pertinentes.
4) O nível de_ conhecimentos exigidos para os diferentes itens do Apêndice pode variar conforme o certificado
se'ja e);pedido para chefe de máquinas ou segundo oficial
de_máguinas.

APEND!CE À REGRA 111(2
Conhecimentos Mínimos Exigidos para a Expediçào de
__('~rtificados de Chefe d~ Máquinas c de Segundo Oficial
de Máquinas de Navios cuja Máquina de Propulsão Prin-cipal tenha Potência Igual ou Superior a 3.000 kw
1) O programa que ·se Segui:: fot org'!htzado para O
exame de candidato a um cf:rtificadó de chefe de mâquinas ou de. segundo oficial de_ máquinas, de navio cuja
máquina de propulsão principal tenha potência igual ou
suPerior a 3.000 kw. Tendo em mente que um segundo
oficial de máquinas deverá estar em condições de assumir, a qi.lalquer momento, as responsabilidades do chefe
:de máquinas, o exame deverá ser de modo a permitir
avaliar a capacidade do candidato de assimilar todas as
informações poSsíveis que se referem à operação, com segurança, das_ máquinas do_navio.
2) Com relação à alínea a) do parágrafo 4 que se segue, a Adminístração pode dispensar um candidato do __
conhecimento das caracterís_ticas das máquinas de propulsão diferentes daquelas para os quais o certificado se
aplica, Um certifiCado concedido nessa conformidade
não será válido para qualquer das instalações de máquinas dispensadas, salvo se o oficial de máquinas provar à
Administração ser competente nesses itens. Qualquer
dispensa dessa espécie deverá constar no certificado.
3) O candidato deverá possuir conhecimento~ teóricos
dos seguintes assuntos:
a) termodinâmica e transmissão de calor:
b) mecânica e mecânica dos nu idos;
c) princípios de funcionamento das instalações motrizes encontradas nos naviOs (ri1otores diesel, turbinas a
vapor e a gás) e das instalações frigorificas;
d) proPriedades físicas e químicas dos combustíveis e
Jubríficahtes·:
e) tecnologiados materiais;
f) qufmica e física do fogo e agentes de extinçUo;
g) eletrotécníca e e)etrônica marítimas, equipamentos
elétrícos;
.
h) fundamentos de automatização, instrumentação e
sistemas de ·controle;

Agosto de 1983

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

i) arqui_~=.tura naval e construção de navios, -incluindo
controle de avarias.
4) O candidato deverá possuir conhecimentos práti~
cos adequados, pelo menos, dos seguintes assuntos:
a) operação e manutenção de:
I) motores diesel marítimos;
II) instalações de propulsão a vapor marítimas;
III) turbinas a gás marítiriláS;
b) operação e manutenção das máquinas auxiliares,
incluindo sistemas de bombas e redes, instalações da cal~
deira auxiliar e aparelhos de governo auXiliares;
c) operação, provas e manutenção de equipamentos
elétricos e de controles;
d) operação e manutenção de aparelhos de carga e das
maquinarias do convés;
e) detenção de mau funcionamento nas máquinas, lo-·
calização de defeitos e medidas para evitar avãrias;
f) métodos relativos à segurança da manutenção e dos
reparos;
g) métodos e meios parã. a preVenção, detecção e extinção de incêndio;
h) métodos e meios para evitar a poluição dó meio"
ambiente por navios;
i) regras a serem observadas para evitar poluição do
meio marinho;
j) efeitos da poluição marinha ao meio ambiente;
k) primeiros socorros relacionados com ferimentos
que podem ocorrer nos compartimentos de máquirias e o
emprego ·do equipamento de primeiros socorros;
I) finãlidade e emprego doS-equipamentos salva-vidas;
m) métodos de controle de avarias;
n) procedimentos de segurança no trabalho.
5) o- candidato deve ter conhecimento das regras do
direito marítimo interrúicíorial, cons"tantes D.os acordOs e
convenções internacionais, na medida em que elas se relacionem com as obrigações e resp-onsabilidades específicas do pessoal dos serviços de máquinas, particularmente aquelas concernentes à segurança e proteção do meio
marinho. A extensão do conhecimento da legislaÇão
marítima naciorial é deixada a critêrio dã -Administração, mas deve incluir as disposições nacionais--tendo
em vista a adoção de acordos e convenções internacíonais.
6) O candidato deve possuir conhecimentos de administração de pessoal, de organização e formação dõ--pissoal a bordo.

REGRA I!l/3
Requisitos Mínimos Obrigatór-ios para a Expedi~ào de
Certificados de Chefe de Máquinas e Segundo Oficial de
Máquinas de Na,.·ios cuja Máquina de Propulsão Principal
tenha a potência compreendida entre 750 e 3.000 lr. w
I) Todo chefe de máquinas e todo segundo oficial de
máquinas de navio no mar, cuja máquina propulsora
prinCipal tenha a potência compreendida entre 750 a
3.000 kw, deve ser portador de um certificado apropriado._

2) O candidato ao certificado deve:
a) satisfazer a Administração quanto à aptidão fisicã,
incluindo visão e audição;
·
b) satisfazer os requisitos exigidos para a expedição
de certificado de oficial de máquinã.s encarregado de
quarto de máquinas; e:
I) para certificado de segundo oficial de máquinas, ter
pelo menos 12 meses de serviçO rio mar; coO.forme estabelecido, na categoria de oficial de máquinas ou auxiliar
de oficial de máquinas;
II) para certificado de chefe de máquinas, ter pelo me~
nos 24 meses de serviço no mar, conforme aprovado, dos
quais pelo menos 12 meses deverão ter sido prestados
com as qualificações exigidas para servir como segundo
oficial de máquinas.

c) ter freqüentado um curso prático de com~ate a in~
cêndiq aprovado pela Administração;
d) ter sido aprovado em exames apropriados a critério
da AdministraçãO. ESses exames devem incluir a matéria
constante no Apêndice a esta Regra, ressalvando-se que
a Administraçã? pode modificar esses reqUisitos de exame de s~rviço no mar para os oficiais de navios que navegam em águas costeiras, levando em conta os tipos de
controles automáticos e telecomandados com que os navios estejam equipados e a segurança dos navios Que possam estar operando nas mesmas águas.
3) A formação para alcançar os conhecimentos teóricos e a experiência práttca necessáríõs levará em conta as
regras e recomendações internacionais.
4) O nível de conhecimentos exigidos para os diferentes itens do Apêndice pode variar dependendo se o certi-ficado for expedido para chefe de máquinas ou segundo
ofiCial de máquinas.
~-5) Todo oficial de máquinas que estiver qualificado
para servir como segundo oficial de máquinas em navio
cuja pot:ência da máquina de proPUlsão principal seja
igual ou superior a 3.000 kw, pode servir como chefe de
máquinas em navio cuja potência da máquina de propulsão principal seja inferior a 3.000 kw, desde que tenha,
pelo menos, 12 meses de serviço no mar, conforme aprovado pela Administração, prestados como oficial de máquinas exercendo função de responsabilidade.

~

APEND1CE

Ã REGRA

III/3

Conhecimentos mínimos exigidos para a expedição de
certificados de chefe de máquinas e segundo oficial de má-quinas de nados cuja potência de propulsão principal esteja compreendida entre 750 a 3.000 kw
1) O programa que se segue foi organizado para o
exame de candidatos a certificados de chefe de máquinas
ou segundo oficial de máquinas, de navio cuja máquina
de propulsão principal tenha a potência compreendida
____entre 750 e 3_.000 kw. Tendo em mente que o segundo oficial de máquinas deve estar em condições de assumir, a
qualquer momento as responsabilidades de chefe de máguir;tas, o ex~me deverª ser organizado para permitir
avaliar a capacidade do candidato de assimilar todas as
informaç_ões que afetam a operação cOm segurança das
instalaçõei- de máquinas do navio.
2) Com relação à alínea d) do parágrafo 3 e à alínea a)
do parágrafo 4) que se seguem, a Administração pode
dispensar os Candidatos de c_onhecer as características
das m-áquinas de propulsão diferentes daquelas para as
quais o certificado se aplica. Um certificado concedido
nessa conformidade não será válido para qualquer das
-írlsfaiãÇões--de máquinas que foram objeto da dispenSa,
salvo se o oficial de máquinas provar à Administração
ser competente nesses itens. Qualquer dispensa dessa espécie deverá constar no certificado.
3) O candidato deverá possuir conhecimentos teóricos
elementares suflcientes para compreender os princípios
básiCos i'elacioriados com os seguintes assuntos:
a) processos de combustão;
b) transmissão de calor;
c) mecânicâ e inecânica dos fluidos;
I) motores diesel marítimos;
II_) ins_t_ala_ções de propulsão a vapor marítimas;
III) turbinas a gás marítimas;
e) aparelhos de governo;
f) propriedades dos combustíveis e lubrificantes;
g) propriedades dos materiais;
h) agen-tes de extinção de incêndio;
i) equipamentos elétricos marítimos;
j) automatização, instrumentaÇão e sistemas de controle;
k)_ construção do navio, incluindo controle de avarias;
I) sistemas auxiliares.
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4) O candidato deverá possuir 'conhecimentos práticos adequados, pelo menos, sobre os seguintes assuntos:
a}- o"peTãÇão e manutenção de:
I) motores diesel marítimos;
II) instalações de propulsão a vapor marftimas;
II l) turbTnas a gás marítimas.
b) operação e manu~ .. "cão das máquinas e sistemas
auxiliares, inclusive aparelhos de governo;
c) operação, provas e manutenção de equipamentos
elétricos e de controle;
d) operação e manutenção de aparelhos de carga e da
maquinaria do convês;
e) detecção de mau funcionamento nas máquinas, localização de defeitos e inedidas para evitar avarias;
f) métodos relativos à segurança da manutenção e dos
reparos;
g) métOdos e meios para a prevenção, detecção e extinção de incêndio;
h) regras a serem observadas para evitar a poluição
do meio marinho e métodos e meios para evíta.t' eSsa-poluição;
i) primeíi'os socorros relacionados com ferimentos
que podem ocorrer nas compartimentos de máquinas e o
emprego do equipamento de primeiros socorros;
j) finalidade e emprego dos equipamentos salva-vidas;
k) métodos de controle de--avarias com réferência específica ao procedimento a ser adoiadO no caso -de -aiã.ga:
menta do compartimento de máquinas;
I) procedimentos de segurança no trabalho.
5) O candidato deve ter conhecimento das regras do
direito marítimo internacional constantes nos ac_ordos e
convençõ_es internacioriais, na ritedida em que das serelacionem com as obrigações e responsabilidades especificas do pessoal dos serviços de máquinas, particularmente aquelas concernentes à segurança e proteção do meio
marinho. A extensão do conhecimento da legislação
marítima nacional é deixada a critêrio da Administração, mas deve incluir as disposições nacionaiS tendo
em vista a adoção de acordos e convenções internacionais.
6) O candidato deve possuir conhecimentos de administração de pessoal; de organização e formação do pessoal a bordo.

REGRA lll/4
Requisitos mínimos obrigatórios para a e"pedição de
certificado de oficial de máquinas encarregado de serviço
de quarto, em pra~ de máquinas tradicionalmente guarnecidas ou de oficial de máquina destacado para o serviço em
praça de máquinas periodicamente desguarnecidas
l) Todo oficial de máquinas encarregado de quarto de
máquinas, em praça de máquinas tradicionalmente guarnecidas e todo ofici-al de serviço, em praça -de máquinas
periodicamente desguarnecidas, em navio de mar, cuja
máquina de propulsão principal tenha uma potência
igual ou superior a 150 kw, deverá ser portador de um
certificado apropriado.
_2) O candidato a certificadO deve:
a) ter no mínimo 18 anos de_idade;
b) satisfazer a Administração quanto à aptidão física,
-índuSíVe-Vísão e audição;
c) ter pelo menos 3 anos de formação ou instrução relacionadas com as funções de maquinista de navio;
d) ter prestado um período adequado de serviço no
mar, podendo esse período estar incluído no período de
três anos menCionado na alínea c) acima;
e) satisfazer a Administração -quanto a possuir coithecímentos teóricos e_ práticos de oPeração e manUtenção
de instalaçõeS de máquimi.s marítimas para poder assumir os serviçOs de oficial de máquinas;
f) ter sido-aprovadO em cufso -pfático, aprávadÕ pela
Administração, de combate a incêndio;
g) conhecer as regras de segurança do trabalho.
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A Administração pode modificar os requisitos das alí-

REGRA lll/5

neas c) e d) para os oficiais de máquinas de navios cuja

máquina de propulsão principal tenh::~ potência inferior
a 3.000 kw, que naveguem em águas costeiras, levando
em conta a segurança dos navios que posSam estar ope-

rando nas

mes~as

Requisitos mínimos obrigatóriOs para assegurar a proficiênC?ia contínua e a atualização de conhecimentos dos ofi~
ciais de máquins.
-

águas.-

3) Todo candidato deve conhecer a operação e a manutenção das mãquinas principais e auxiliares, inclusive·
as disposições regulamentares pertinentes. Seus conheci-

mentos devem incluir, pelo menos, os seguintes itens:
a) Rotinas do Serviço de Quarto
I) procedimentos a serem observados por ocasião do
recebimento do serviço de quarto;
II) serviços de rotina a serem executados durante o
quarto;
III) anotações no diário de máquinas e importância
das indicações ali registradas;
IV) obrigações a sereln observà.das na passagem do
serviço de quarto;
b) Máquinas princiPais e auxiliares
I) preparo das máquinas principaiS-e auxiliares, p-ara
entrarem em operação;
II) operação de caldeiras, incluindo o sistema de
combustão;

III) métodos de verificação do nível de água nas caldeita e medidas a serem tomada_s no caso desse nível estar anormal;

IV) localização de defeitOS Cciinuns riãS ril:áQiií:rlãS e
instalações das praças de máquinas e de caldeiraS, e medidas necessárias para evitar avarias.
c) Sistemas de bombeamento
I) operação rotineiras de bombeamento
II) operação dos sistemas de bombeamento do porão, dos tanques de lastro e de carga;
d) Geradores de eletricidade
Preparo, partida, acoplagem e substituição de alteradores ou geradores;
e) Medidas de segurança e de emergência;

1) medidas de precaução a serem observadas durante
o quarto e medidas imediatas a serem tomadas no caso
de incêndio ou acidente, em especial no que concerne à
rede de óleo;

l) Todo oficial de máquinas portador de um certificado e que esteja embarcado ou que pretenda voltar a
embarcar após ter passado um período em terra, para
poder continuar a ser considerado apto para o serviço no
mar na ·categoria de seu certificado, deverá satisfazer a
_ Administração, em período regulares que não excedam
cinco anos, quanto à:
a)

b)

aptidão fisica, inclusive visão e audição;
competência profissional.

I) comprovando um período de prestaÇão de serviço
aprovado pela Administração de, pelo menos, um ano
dunúlte os úlÜmos cinco anos como oficial de máquinas;
II} tendo deseljlpenhado funções correspondentes às
--=- indicadas no certificado de que é portador, consideradas
COmO- equivãlentes, ao menos, aos Serviços no mar de
que trata _a alínea_ I) _aclma; ou
III) preenchendo uma das _seguintes condições;
-ter sído aprovado em exame estabelecido pela Adminístração;
- ter sido aprovado em curso ou cursos regulamen~a
res; ou
- preStaáo serviço no mar aprOVado pela Administração como _oficial de máquinas por um período de,
pelo menos, três meses em funçãO extralotação ou em categoria inferior àquele que corresponde a seu certifíca-do.
-Esse embarque, para que -seja válido, deverá ser realizado imediatamente antes de o oficial assumir a função
para a qual ele tem difeito, em virtude d-e seu certificado.
2) O curso ou cursos a que se refere a alínea III aciM
ma deverá incluir, em particular, as modificações incluídas nas regras e recomendações internacionais concernentes à segurança da vida humana no mar e à proteção
do meio marinho.
3) A Adriiinístração proVidenciará para que os textos__das alterações recentemente introduzidas nos regulamentos internacionais relativos à segurança da vida humana no mar e à proteçâó do meio marinho sejam postos à disposiÇão dos navioS sob sua jurisdição.

REGRA Ill/6
II) medidas a serem adotadas para isolar, de maneira
segura, as máquinas e -aparelhos elétricos e outros antes
de permitir que pessoas aí efetuem trabalhos.
f) Medidas antipoluição
Precauções a serem observadas para evitar a poluição
do meio ambiente por óleo, resíduos de cargas, esgotos
sanitários. fumaça e outros poluentes. Utilização dos
disposüivos de preyenção de poluição, tais corria separadores de óleo e água de descarga de esgotos sanitários.
g) primeiros socorros
Primeiros cuidados elementares a serem prestados em
casos de ferimentos que possam ocorrer nos compartimentos de máquinas.
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II)

ser capaz de compreender ordens e fazer-se enten-

der nos assuntos referentes às suas funções;
d)- -Sãlls"fazenrAdministraçào quanto a:
I) ter experiência em terra referente a suas funções a

bordo e Completada por um período de serviço no mar;
conforme estabelecido pela Administração; ou
. II) ter tido um preparo especial antes de embarcar,
ou mesmo a bordo, que inclua um período adequado de
serviço no mar, cC!nforme: _exigido pela Administração;

ou
III) ter prestado serviço no mar de, pelo menos, seis
meses;
3) Todo subalterno que fizer parte de um quarto_de
máquinas deverá conhecer:
a) as normas a seguir durante o quarto nas máquinas
_e as operações de rotina pertinente a suas funções;
b) as regras de segurança referentes as operações realizadas na praça de mâquinas;
c) os termos empregados nos compartimentos de
mãquinas e as denominações das máquinas e equipamentos que interessam às suas funções;
d) procedimentos básicos de proteção ao meio ambiente.
4) Todo subalterno encarregado de fazer o serviço de
quarto de uma caldeira deve conhecer as normas de. segurança relativas à operação de caldeiras a ser capaz de
manter c_orretos os níveis de água e as pressões de vapor.
5) Todo subalterno que participa-r do quarto de serviço na praça de máquinas deverá estar familiarizado
com as funções que desempenhará nos compartimentos
de máquinas do navio em que serve. Ainda com respeito
a esse navio, o subalterno deve:
- a) saber usar os sistema de comunicação interior;
- b) conhecer as saídas de emergência dos comparti~
mentos de máquinas;
c)" --conhecer os dispositivos de alarme da_ praça de
máquinas e ser capaz de distinguir os vários alarmes e re--conhecer, em especial, os alarmes de gás de extinção de
incêndio;
d) familiarizar-se com a localização e o emprego dos
equipamentos de combate a incêndio existentes nos com·
partimentos de máquinas.
6) Um marítimo pode ser considerado pela Administração como tendo atendido aos requisitos desta Regra
desde que tenha servido, em funções adequadas, nos serviços de m~quinas por um período não inferior a um ano
nos dnco-anos que antecederam a entrada em vigor da
Convenção para aquela Administração.

Requisitos mínimos obrigatórios para os Subalternos
qu~ comPõem um Quadro de Serviço na Praça de Máqui-

CAPITULO IV

nas.

4) QUando caldeiras a vapor não fazem parte do
conjunto d_e máquinas do navio a administração poderá
dispensar os conhecimentos exigidos na alfnea b) itens II
e III do parágrafo 3.) Um certificado expedido desse
modo não será válido para Servir a bordo de navios cujas
instalações de máquinas incluem caldeiras a vapor, salvo
se o oficial de máquinas comprove à Administração ser
competente nos itens dispensados. QuaisqUer dessas limitações devem ser declaradas no certificado.

1) Os requisitos mínimos aplicáveis a um subalterno
que toma parte no serviço de quarto de máquinas são os
estabelecidos no parágrafo 2. Esses requisitos não são
aplicáveis ao subordinado:
a) designado como ajudante do Õficial de máquinas
encarregado do serviço de quarto; (*)
b) que está em curso de formação;
c) que desempenha funções, no quarto, não especíalizadas.
2) Todo subalterno que fizer parte de um quarto de
máquinas deverá;
a) ter, no mínimo, 16 anos de idade;
b) satisfazer a Administração quanto à aptidão física, incluindo visão e audição;
c) satisfazer a Admiriístração quanto a:
I) ter experiência ou -instrUção que--incfUa combate a
incêndio, primeiros socorros, técnicas de sobrevivência
pessoal, perigos à saúde e segurança pessoal;

5) A formação para alcançar os conhecimentos
teóricos e a experiência prática necessária, deverá levar
emconta as regras e recomendações internaCionais perti~
nentes.

(*) Referencia C feita à Reso!uç~o 9 --,."Recomendação sobre requisitos
mínimos para u.m subalterno designado como Ajudante do oficial de
quarto de máquinas adotados pela Conferência Internacional de 1978
Sobre Formaç1io de Marltimos c a Expediç.Do de Certíficado.s.

Serviços de Radiocomunicações, Serviço de Quarto e
Manutenção das Radiocomunicações.
Nota Explicativa:
As disposições obrigatórias relativas ao serviço de
quarto de radiocomunicações estão estabelecidas nos
Regulamentos de Radiocomunicações e as disposições
relativas à segurança no serviço de quarto e a manutanção d_as _radiocomunicações estão estabelecidas na
Convenção Internaciona:l para Segurança da Vida Hu~
mana no Mar e nos Regulamentos de Radiocomunicações, dependendo de qual desses instrumentõs esteja
em vigor e atualizado com suas emendas. Deverão ser
também observadas as resoluções pertinentes adotadas
pela Conferência Internacipnal de 1978, sobre a Formação de Marítímos e Expedição de Certificados.
REGRA IV/I
Requisitos mínimos obrigatórios para a expedlçio de
certificados de Oficial Radfotelegraflsta.
1) Todo oficial radiotelegrafista encarregado de dirigir ou executar serviços de radiocomunicações em um
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navio deverá possuir um Ou âívúsos-ce-rtífiCiáõs apropriados expedidos ou reconhecidos pela Administração~
de acordo com as disposições dos Regulamentos de Radiocomunicações e te.r cumprido em estágio suficieiúe.
2) Além disso, um oficial radiotelegrafisti ãeverâ:
a) ter no mfnimo 18
de idade; -b) satisfazer a Administração-qUãntõ à aptidão llsi:.
ca, incluindo visão, audíÇão e fala;
c) atender às disposiçõeS'do Apêndice a esta Regra.

anos

3) Todo candidato a um certificado dêverá ter sido
aprovado em um ou mais exames, a critério da Adminis-

tração interessada.
4) O nfvel de conhecimentos exigido para a expe-dição de certificados deVáá Ser o -Suficiente para Per"miffr
que o oficial radiotelegrafista p-ossa -desempenhar suas
funções com segürança e eficíétiC\a:Fã-ra a determinaÇão
desse nível de conhecimentos-e- a foririação necessâria, a
Administração levará em conta as disposições dos Regulamentos de Ra_diocomunicações e do Apêndice a esta
Regra. As Admínistraçõ_es tambénl levarão em conta as
resoluções pertinentes, adotadas pela Conferência Internacional de 1978,-Sobre a Formação de Marítimos e a
Expedição de Certificados e as recomendações a respeito
da IMO.
.
APENDICE À REGRA IV/1
Conhecimentos mínimos suplementar e requisitos de
treinamento para oficiais radiotelegrafistas.
t)

Além de satisfazer os requísitos para a expedição

de um certificado, de acordo com os Regulamentos de

Radiocomunicações, os· ofiC"iaíS-raCflOteíegraflstas deverão ter conhecimentos e formação, inclusive um treinamento prático, sobfe os seguintes assuntos:
a) serviços de radiocomunícaÇ-ões que devem ser
mantidos em emergências, como:
I) abandono do navio;
II) incêndio a bordo;
lH) falha parcial ou total da estação de rádio.
b) manobra de embarcações e balsas salva-vidas, assim como dos equipamentos flutuantes e utilização de
seus acessórios, em especial de aparelhos de rádioportáteis e fixos das embarcações e balsas salva-vidas, de
bóias-rádios para localização de __ sinistrOs;
c) sobrevivência no mar;
d) primeiros socorros;
e) prevenção e combate a incêndio, em especial no
que se refere às instalações de radiocomunicações; f) medidas preventivas de segurança do navio e do
pessoal relativas a acidentes com o equipamento de radio-comunicações, incluindo acidentes elétricos,~ de ra·
diação, químicos e mecânicos; =
g) emprego do Manual de Busca_ e Salvamento para
Navio Mercanté da IMO (MERSAR), com especial referência às radiocomunicações;,
h) sistemas e procedimentos para indicar a posição
do navio;.
i) emprego do Código Internacional de _Sinais e do
Vocabulário Padrão de Navegação Marítima da IMO;
j) sístemas e procedimentos de radioComunicações
para auxílio médico por rád[Õ.-·

REGRA lV/2
Requisitos mÍI:Iimos obrigat6rios para assegurar uma
contínua proficiência e a atualização de conhecimentos dos
oficiais radioteiegrafistas
1) Todo oficial radio telegrafista· portador de um- ou-vários certificados expedidos_ ou reconhecidos pela Administração, a fim de poder continuar a ser considerado
qualificado para serviço no mar; deverá satisfazer a Administração quanto à:

_a) aptidão física, em particular com relação à viSão,
audição e- fala;--o.•erificada em intervalos regulares que
não ex_cedam cinco anos; e
b.) _·comp_etêq~:ia profis§ionª"l:
I) comprovada por um serviço regulamentar de radiocomunicaç_ões como oficial radiotelegrafista, sem interrupção contínua do serviço por ma"is de cinco anos;
- II) no caso de uma inte!ri:ipção por mais de cinco
_ anos, por aprovação em exame ou cursos regulamentares
de formação no J!lar ou em terra, que deverão incluir assuntos que sejam de direta relevância para a segurança
da vida no mar, sobre moderno equipamento de radiocomunicações qu"e podem inCluir também eQUipamentos de
radionaVegação.
2)_____ -Quando !)OVOS "tipos de eci_!Jipamentos ou procedí_m~nto:s forem introduzidos a bordo de seus navios, a Administração pode exigir que os oficiais radiótdegi'afiS"tas
sefaÕ1 apr~vados em exames ou cursos regulamentares
de formação no mar ou em terra, que tratem com particular referência dos assuntos referentes à segurança.
3) Os oficiais radiotelegrafístas parã poderem continuar qualificados para -serviço no mar, a bordo de tipos
especiais de navios para os quais requisitos ou recomendações de formação especial foram adotados internacionalmente, deverão completar a formação ou realizar os
exames regulamentares, os quais levarão em conta as regras e as recomendações internacionais pertinentes.
4) A Administração providenciará para que os navios sob sua jurisdição sejam supridos com textos de recentes alterações nos regulamentos internacionais relaw
cionados com radiocomunicações no que concerne à segurança da vida humana no mar.
5) As Administrações, em consulta às partes interes.sadas, são convidadas a assegurar ou promover cursos
de reciclagem e atualização, voluntários ou compulsórios, conforme o caso, no mar ou em terra, para oficiais radiotelegrafistas que servem no mar e especialmen·
te para os que retornam a esse serviço. Esses cursos devetão c-onter assuntos que sejam de direta rerevância para
os serviços de radiocomunicações e incluir as alterações
verificadas na tecnologia das radiocomunicações marítim:as, assim como nas regras e recomendações internacionais pertinentes(*) relativas à segurança da vida humana
no mar.
REGRA IV/3
ReqUisitos mínimos obrigatórios para a exp~ição de
certificados de operadores de fonia.
- -1) Todo operador de fonia, encarregado de dirigir ou
de executar serviços de radiocomunicações em um naviõ,
deve ser portador de um ou vários c-ertificados apropriados, expedidos ou reconhecidos pela Administração, de
·acordo com as disposições dos Regulamentos de Radiocomunicações.
2) Alé-m disso, o operador de fonia em um navio
para -o qual a· Convenção Internacional para a Segurança
da Vida Humana no Mar exija uma estação de radio telefonia, deverá:
a) fer no mínimo 18 anos de idade;
b) satisfazer a Administração quanto à aptidão física, incluindo visão, audição e fala;
c) atender ~s disposições do Apêndice a esta Regrã.
3) O candidato a um certificado deverá ser aprovado
em um ou diversos exames, a critério da Administração
interessada.
4) O nível de conhecimentos exigido para a expedição de certíflcados deverá ser o suficiente para permitir
que o operador de fonia possa desempenhar suas funções
com s-egurança e eficiência. Para determinar esse nível de
('') Incluindo quaisquer recomendações da IMO relativas ao
mente do ~istcma de socorro marítimo.

ap~rfciçoa·
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conhecimentos e a formação necessária, a Adminis·
tração levará em conta as disposições dos Regulamentos
de Radiocomunicações e do Apêndice a esta Regra. As
Administrações também levarão em conta as resoluções
pertinentes adotadas pela Conferência lll:ternacional de
1978, sobre a FormaÇão_ de Marítimos e a Expedição de
Certificados e as recomendações da IMO.
APENDICE À REGRA IV /3
Conhecimentos mínimos suplementares de formação e
requisitos de treinamento para operadores de fonia.
I) Além de satisfazer os requisitos para a expedição de
um certificadO, de acord-o com os Regulamentos de Raw
diocomunicações, os operadores de fonia deverão ter co~
nhecimento e formação, inclusive treinamento prático
sobre os seguintes asSunto-s:
a) serviços de radiocomunicações que devem ser man·
tidoS em casos de emergência, tais como:
I) abandono do navio;
ll) incêndio a bordo~
III) falha parcial ou total da estação de rádio.
b) manobra de embarcações e balsas salva-vidas, as·
sim como dos equipamentos flutuantes e utilização de
seus acessórios, em especial de aparelhos rádios portáteis
e fixos das embarcações e balsas salva-vidas, de bóias·
rádio para localízã.ção de- sinistros;
c) sobrevivência no mar;
d) primeiros socorros;
e) prevenção e combate a incêndio, em especial no que
se referir às instalações de radiocomunicações;
f) medidas preventivas de segurança do navio e do pessoal, relativas a acidentes com o equipamento de radiocomunicações, inclusive acidentes elétricos, de radiação,
químicos e mecânícos;
g) emprego do Manual de Busca e Salvamento para
Navio Mercante da IMO (MERSAR), com especial referência às radiocomunicações;
h) sistemas e procedimentos para indicar a posição do
navio;
i) emprego do Código Internacional de Sínã.is e do Vocabulário Padrão de Navegação Marítimo da IMO;
j) s~stemas e procedimentos para auxílio médico por
rádio.

CAPITULO V
Requisitos especiais para navios tanques
REGRA Y/1
· Requisitos mínimos obrigatórios para formaçilo e qualificação de comandantes, oficiais e tripulantes de navios petroleiros .
1) Os oficiais e "triPulantes que devem exercer funções
específicas e assumir responsabilidades relacionadas a
esSaS furlçOe$, relativas à carga e equipamentos conexos
em navios petroleiros, e aqueles que não tenham serviço
em navio petroleiro como parte de uma tripulação regular, antes de assumirem suas funções, deverão fazer, em
terra, um curso apropriado de combate a incêndio; e
a) cu.mprir, a bordo, um período adequado de serviço
·supervisionado a fim de adquirir conhedmentos suficientes das práticas séiU.ras de operação; ou
b) fazer um curso regulamentar de adaptação a navio
petroleiro, que indua precauções e procedimentos básicos de segurança e prevenção da poluição, planos dos diferentes tipos de navios petroleiros, tipos de carga, os perigos que apresentam e seus equipamentos de mãnobra,
seqüência geral das operações e terminologia usada nos
navios petroleicós.
2) O comandante, chefe de máquinas, ime_diato, segundo oficial de máquinas e, além desses, qualquer pessoã com responsabilidade no carregamento, descaf-iegaw
menta e nas precauções a serem tomadas no transporte
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ou nas manobras da carga, além do disposto no parágrafo l, deverão ter:
a) adquirido uma experiência adequada quanto às
suas tarefas em petroleiros; e
b) cumprido um programa de formação especializada
específica para suas atribuições, incluindo a segurança
de petroleiro, medidas e dispositivos de segurança contra
incêndio e prevenção da poluição e prática das operações
e deveres decorrentes de leis e regulamentos aplicáveis.
3) No prazo de dois ano_s, após a entrada em vigor da
Convenção para uma Parte, um marítimo poderá s_er
considerado como tendo os requisitos da alínea b) do parágrafo_ 2 se tiver desempenhado uma fUnção pertinente
a bordo de petroleiro, por um período de um ano no
mínimo, nos cinco anos precedentes.
REGRA VJ2
Requisitos mínimos obrigat6rios para a formação e qualificação de comandantes, oficiais e tripulantes de naviostanques para produtos químicos
I) Os oficiais e tripulantes que devam exercer funções
especfficas e assumir respotlsabilídades relacionadas a
essas funções relativas à carga e equipamentos conexos
em navios-tanques para produ_tos químicos, e aqueles
que não tenham servido a bordo desses navios como parte de uma tripulação regular, antes de assumirem suas
funções, deverão fazer, em terra, um curso apropriado
de combate a incêndio; e
a) cumprir, a bordo, um pertodo adequado de serviço
supervisionado a fim de adquirír conhecimentos adequados e prática de operação com segurança; ou
b) fazer um .curso regularmentar de adaptação a
navio-tanque para produtos químicos, que inclua precaução e procedimentos básicos de segurança e prevenção de poluição, planos de diferentes tipos de naviostanques para produtos químicos-, tipos de carga, perigos-que apresentam e seus equipamentos de manobra, seqüência geral das operaÇões e terminologia usada nos
navios-tanque para produtos químicos.
2) O comandante, chefe de máquina, imediato e segundo oficial de máquinas e, além desses qualquer pessoa que tenha responsabilidade dircta no carregamento,
descarregamento c nas precauções a serem tomadas no
transporte ou manobra da carga, além do disposto no
parágrafo l, deverão ter:
a) adquirido uma experiência adequada às suas
funções em navios-tanques para produtos químicos;
b) cumprido um programa de formação especializada
espccífiC;J para suas atribUições, fri.cluindo a segurança
de navios-tanques para produtos químicos, m'cdidas e
dispositivos de segurança contra: incêndios ~ prevenção
de poluição e prática das_operações e deveres decorrentes
de leis e regulamentos aplicáveis.
3) No prazo de dois anos, após a entrada em vigor
Convenção por uma Parte, um marítimo poderã ser considerado como tendo os requisitos da alínea b) do parágrafo 2 se tiver desempenhado uma função pertinente, a
bordo de nrudo-tanque para produtos químicos por um
período de um ano no mínimo, nos cinco anos preceden-

tes.
REGRA V/3
Requisitos mínimos obrigatórios para treinamento e
qualificação de comandantes, oficiais e tripulantes de navios tanques para gás liquefeito
I) Os oficiais e tripulantes que devam exercer
funções específicas e assumir responsabilidades relacionadas a essas funções, relativas à carga e equipamentos
conexos em navios tl;ln_ques para gás liquefeito, e que não
tenham servido a bordo des.ses navios como parte de
uma tripulação regular, antes de assumir suas funções
deverão fazer, em terra, um curso apropriado de combate a incêndio; e
a) cumprir a bordo um período adequado de serviço
supervisionado a fim de adquirir conhecimentos adequados e prática- de operação com segurança;

Agosto de I 983

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

b) fazer um curso regulamentar de adaptação a navio tanque para gãs liquefeito, que inclua precaução e
procedimentos básicos de segurança e prevenção_de poluição, planos de diferentes tipos de riilvfos tanque para
gás liquefeito. tipOs de-carga, perigos que apresentam e
seus equipamentos de manobra, seqUência geral das openiçõCs e terminologia usada nos navios tanque para gás
liquefeito.
2) O comandante, chefe de- máquiriâ, iriiediato e- se:.gundo oficial de máquinas e, além desses qualquer pessoa que tenha respi:li1Sãbilfdade direta no carregamento_,
descarregamento e nas precauções a serem tornadas no
transporte ou manobra da carga, além do disposto no
parágrafo l, deverão ter:
a} adquirido uma experiência adequada quanto às
suas funções em navios tanque para gás liquefeito;
b) cumprido um programa de formação especializada específica para suas atribuições, incll(irJdo a segurança de navíos tanque para gás líquefeito, medidas e
dispositivos de segurança contra incêndios e prevenção
de poluição e prática das operações e dever!!S decorrentes
de leis_ e regulamentos aplicáveis.
3) No prazo de dois anos, ap6s a entrada em vigor
da Convenção por uma Parte, um marítimo poderá ser
considerado como tendo os requisitos da alínea b) do parágrafo 2 se tiver desempenhado uma função pertinente,
a bordo de navio tanque para gás liquefeito por um
período de um ano no mínimo, nos Cinco anos precedentes.
CAPITULO VI
Aptidão em embarcação de sobrevivência
REGRA VI/I
Requisitos mínimos obrigatórios para expedição de certificados de aptidão em embarcação de sobrevivência
Todo marítimo candidato a um certificado de-aptidão
em embarcação de sObrevivência deverá:
a) ter no mínimo 17 anos e meio de idade;
b) satifazer a Administração quanto à aptidão física;
c) ter, no mínimo, 12 meses de serviço no mar, reguiamentar,__ou ter feito um curso apropriado e prestado, no
mínimo, nove meses de serviço no mar;
d) provar à Administração, por meio de exame ou de
avaliação contínua durante um curso apropriado, de que
possui os conhecimentos mencionados no Apêndice a
esta Regra;
-e) provar à Administração, por meio de exame ou de
sgntínua avaliação durante um curso apropriado, de que
possui capacidade para:
I) vestir um colete salva-vidas corretamente; saltar
com segurança de certa altura n'água; de dentro d'água,
-embarcar nUma embarcação de sobrevivênci_a US.ª---ndo o
colete salva-vidas;
II) endireitar uma balsa salva-vidas emborcad_ª usando o colete salva-vidas;
Iii )-interpretar as marcações que indicam o número de
pessoas q~e uma embarcação de sobrevivência pode carregar;
IV) dar corretamente as ordens de comandO, necessárias para o lançamento e o embarque nas embarcações
de sobrevivência, para o afastamento do navio, para as
' manobras e para desembarcar dessas embarcações;
V) preparar e lançar n'água com segurança uma embarcação de sobrevivência e afastá-la do nayio com_ rapidez;
VI) cuidar de feridos durante e depois ~o abandono;
VII) remar e governar, içar um_ mastro, envergar as
las, manobrar uma embarcação a vela e governar pela
agulha;_ __
VIII) usar equipamentos e sinalização, írú:lUSive artifícios pirotécnicos;
IX) usar o equipamento rádio portátil das embarcações de sobrevivência.

APf.NDICE Ã REGRA VI/I
Conhecimentos mínimos necessários para expeditio de
certificados de aptidão em embarcação de sobrevivência
I) Situaçõ~ de emergência que podem ocorrer, como
colisão, incéndio e naufrágio.
2) Normas de sobreviv&ncü~, incluindo:
a) importância- de treinamento e exercício;
b) necessidade de estar preparado para qualquer emergência;
ç) procedimentos a serem adotados quando chilmado
para os postos das embarcações de_ sobrevivência;
d) procedimentos a serem adotados em caso de abandono do navio;
e) procedimento a s~em adotados quando no mar;
O procedimentos a serem adotados quando a bordo de
embarcação· de snl;Jrevivência;
g) principais perigos a que estão expostos os sobreviventes.
3) Deveres especiais atribuídos a cada membro da tri-pulação, indicados na tabela mestra, incluindo as dift:renças entre os sinais de chamada para as embarcações
_de sobrevivência e postos de incêndio.
4) Tipos de meios salva-vidas normalmente existentes
a bordo.
5) Construção e aparelhamento das embarcações de
sobrevivência e diversos itens de seu equipamento.
6) Características especiais e recursos disponíveis nas
embarcações de sobrevivência.
7) Diversos tipos de dispositivos usados para o lancamento de embarcações de sobrevivência.
8) Métodos de lançamento de uma embarcação de
sobrevivência com mar grosso.
9) Procedimentos a serem adotados depois de deixar o
navio.
IO) Manobra de embarcações de sobrevivência com
mau tempo.
11) Uso de amarra, âncora flutuante e de outros equipamentos.
12) Distribuição de alimentos e água numa embarcação de sobrevivência.
13) Mé~odos de salvamento por helicóptero.
l4) Uso da caixa de primeiros socorros e técnicas de
- reanimação.
15)_ Equipamentos de rádio existentes nas embarcações
de sobrevivência, incluindo indicador de emergência de
posição por radiOmarcações. 16) Efeitos de hipotermia a sua prevenção; uso de cobertas e vestimentas protetoras.
17) Processos para pôr em funcionamento e operar um
motor de embarcação de sobrevivência e seus acessórios,
juntamente com o usQ do extintor de incêndio existente, __
1-8)-Emprego de embarCl:lções de socorro e de embar-C~ç~es~~a_l~a-vidas, __ a _ffiotor, para reunir balsas e salvar
sobreviventes-e pessoas no mar._19)_Modos de chegar à praia com uma embarcação de_
sobreVivência.

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Transjioiles,-Comunfcações e Obras Públicas.)
OBR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidência recebeu as Mensagens n"'s 157 e 158, de 1983 (n"'s 283
e 284/83, ~a origem), de 2 do corrente, pelas quais 0 Senhor Pre~a~ente da Repúbii~a, nos termos do disposto
no art. 42, 1tem VI, da ConstitUição, e de acordo com 0
art. 29 da ResoluçãO n9 93/76, do Senado Federal solicita autorização para que
Prefeituras Munici;ais de
C~m,bé (PR) e Mauá (SP), possam realizar operações de
credito, para os fins que especificam.
As matérias serãõ despachadas às Comissões de Economia; de Constit~iÇ~o e !ustiça e de Municípios.
q SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- sobre a mesa, projeto dele~ que vai ser lido pelo Sr. !9-S~retãrio.

as
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do, o Ceará; envolvendo uma das figuras mais queridas o
professor universitário, e médico humanitário, excelentepai de família e grande Cidadão: Dr. César Roncy.
Este médico, Sr._ Presidente, veja só o destino, dirigiase ao Aeroporto Pinto Martins, ainda de manhã, muito
cedo, 5:30h e, ao atingir a rua Barão de Aratanha, em
Fortaleza, teve seu carro violentamente_colhido por um
corcel até agora não identificado, qúe, pi'aticamente
causou-lhe a morte instantânea, porque poucos minutos
de vida teve o Dr. César Roncy, que se fazia acompanhar, naquela ocasião, de duas sobrinhas, que deveriam
'.':iajar ao- Sul do País.__ Felizmente, o desfecho não foi
pior, porque as duas sobri~has do Dr. César Roncy so=·
freram ferimentos-leves e já se encontram em seus do·
micflios. Mas o Dr. --César Roncy, que foi colhi~o de::
cheio, pois a pancada do veículo foi do lado da direção e
ele dirigia o veículo, não pôde sequer ser úãilportado
para um hospital, para um posto de assistência médica,
para um atendimento urgência.

b lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 180, DE 1983
Dispõe sobre a vincula~ão de funcionários públicos
municipais ao INPS, naS condições que especifica, e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta;
Art. 1"' Os funcionários. públicos municipais, de preM
feitoras que não mantenham qualquer vinculação a sistemas previdenciários estaduais, poderão inscreverMse no
INPS, observadas as seguintes restrições de carát~r temporário:
I -os benefícios de aposentadoria por tempo de serviço e por velhice só serão da responsabilidade do IN~S
com referênCia aos novos segurados que vierem a completar 36 meses de efetiva contribuição, a partir da vinCulação;
I I - os novos segurados que, à época da aposentadoria, ainda não tiverem completado 36 contribuições e
que vierem-a perceber seus proventos de inatividade pelos cofres municipais de origem, manterão, todavia, a
vinculação à previdência social pal-a proveito dos demais
beneficias.
Art. 2Y As despesas decorrentes da execuçãQ -desta
lei serão custeadas pelas contribuições previdenciárias a
que estarão sujeitos os novos segurados, na forma prevista no Decreto-lei n9 1.910, de 29-12-1981.
Art. 3Y Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4Y Revogam-se as disposições em contrário.

O Dr. César' Roncy, médico, contava 66 anos. Era casado com a Sra. Violeta Helena Ary e deixou os seg~in·
tes filhos: Pedro César, Marcos César e Inês Helena, sendo que esta, encontrava-se na Europa e foi chamada à's
pr~ssas para asSistir ao sepultamentO do seu pranteado
pat.
Fazendo este registro, Sr, Presiçlente, quero dizer que
a classe médica cea.rense, por que não dizer do Brasil, sofreu uma grande perda, com o trágic6 desaparecimento
do médico e Prof. César Roncy, cuja cátedra de gastroenterologia era por ele ocupada com excelente desempenho, já que se tratava de uma bela cultura a serviÇo da
medicina cearense.
Neste momento, fazendo este registro, quero apresentar, em meu nome próprio, à família, os meus pêsames
sinceros, que acredito também sejam os pêsames deste
Senado.
_
Feito este regístro, Sr. Presidente, quero passar então
a-uma-segunda parte do pronunciamento que deverei fazer nesta tarde.
Cumprida a parte.dolorosa- poderei dizer assimpassarei à segunda parte não tão dolorosa como a primeíra, mas que também é muito sentida, porque Se rela.
cio na com o drama do Nordeste, ao descaso a que é rele.
gado, repetimos, por parte de quem deveria zelar por
aquela região.

Justificação
Pretende o presente projeto, como está Qito na ementa, disciplinar a vinculação de funcionários municipais
ao INPS, especialmente daqueles que prestam serviço a
prefeituras não ligadas a_qualquer sistema previdenciáríci
estaduaL Com isto, o que queremos é regularizar a difícil
situação de inómeras pessoas que desenvolvem o seu trabalho durante anos a fio e que, entretanto, nada usufruem em termds de seguro social, até porque, principalmente, as municipalidades a que servem não possuem
condições de ampará-los.
E a instituição previdenciária federal, se reluta erri
aceitar de pronto a-vinculação desejada por todos ess_es
funcionários, segundo nos informa o Sr. Ary Marques
da Silveira, da cidade de Mangaratiba (que realizou estudos e cantatas a respeito do assunto), é porque teme ter
que arcar com o encargo de aposentadorias próxiina-s de
novos segurados, que em nada ou quase nada contribuíram para o respectivo custeiO. Por isto que, as cautelas alinhadas no projetO Si!guildo a orientação resultante
dos estudos mencionados, elimiriados tais obstáculos,
tudo estaria facilitado em favor dos ditos funciOiiárlOS
municipais.
A autarquia previdenciária federal poderia, assim, sem
ônus, resolver o grande problema que atinge funcionários públicos de diversos municípios brasileiros, aluaimente desamparados em matéria de previdêncía.
Sala das Sessões, 3 de agosto de 1983.- Nelson Carneiro.
(Às Comissões de Cortstituição e"Justiça, de Legislação Socfal e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr _Da_lla) - O projeto
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Almir Pinto,
O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. PronunCia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Durante o recesso aconteceu um fato por demais lamentável, na cidade de Foftaleza, capital do meu Esta-

-

Não faz muito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvimos da tribuna desta casa um bem elaborado pronuncia.
menta do eminente Senador Passos Pôrto sobre o aproveitamento das àguas,,do São Fqmcisco para a perenizaçã-o dos rios do Nordeste. Naquele estudo feito pelo
Seriador sergipano, dizia S. Ex' que o projeto, muifo
bem elaborado por técnicos competentes, tinha uma previsão para a sua construção de 40 anos. Evidentemente
diante a situação por que passa o Nordeste, 5 anos já de
seca, esperar mais 40 anos é verdadeiramente dolOroso.
MaS~ naquela ocasião eu fi:;>; sentir ao nObre senador Passos Pôrto que tinha as minhas reservas em relação ao _
projeto, não à parte técnica do projeto, ·mas sim se o Sãõ
Francisco disporia de água suficiente para, através dos
-canais e tubulações, esta água chegaria aos rios nordestinos. S. Ex' me confirmava que o estudo foi meticuloso.
Eu jamais colocara em dó vida a parte técnica do projeto,
mas V. Ex• estava presente e, salvo engano, presidindo
naquela tarde o Senado FeP,eral, eu reyt:;lã.va que tinha
lido na imprensa um parecer do Instituto de Estu_dos .
Sócio-Econômicos da Bahia, Instituto _Miguel Calmon,
em que os estudiosos daquele órgão científico cor. testavam este projeto e demoStra:vam que a vazão do rio -São
FranCisco, não me l-ecordo bem, mas me parece que de
370 metros cúbicos por segundo, quando das enchentes
. bãixava para 280, no tempo da vazante, o que colocava
-em dúvida O$ estudiosos que se interrogavam se aquelas
águas chegariam. para abastecer os ~anaiS e tubulações
projetados para a perenização dos rios nordestinos1 De-
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pois, uma coisa a mais me assustou, Sr. Presidente, foi a
dúvida de um diretor da CHESF, que não acredita que
as águas dó grande rio cheguem para gerar energia e pereriiiaf os--rras· do semi-árido. Ademais, fiJ.Ia.se._em 4_0
anos para termos essa perenização. Isto a Imprensa comentou muito: quarenta anos ... quase meio séCulo!
Uma coisa que, talvez, a engenharia, contando com a
tecnologia moderna, isso poderia ser abreviado. De fato
tenho aqui uns dados que demonstram que em vez de
quareiltã anos, os técniCo"s hoje já-prevêm um tempo máximo de dez anos, e que, dentro de cinco anos já teremos
14ma rentabilidade muito boa para a Nação. A Imprensa
çearenSe, ~portando-Se à· entreviSia dO engenheiro da
CHESF, colocou _em destaque o ponto.de vista deste técnico. Aliás, já fiz m~nç_ão,-ert:J. Outra oportunidade1 a tal
entrevista no plenário do Senado Federal. Fazia o dire·
torda CHESF a seguinte colocação: o Nordeste precisa
de água ou de energi<i? Quer dizer que o Nordeste teria
de escolher uma das duas opções: água ou energia. Então, dizia que para ·as duas coisas as águas do rio São
FranciSco ilão chegariam. Ora, quem o afirmou foi um
técnico da CHESF que justamente superviSiona aquela
grande hidrelétrica 9e Paulo Afonso, que gera energia
_até Belém do Pará. Ora, para um leigo como el;l, sou médico, ouço de um lado duas opiniões contrárias ao· aproveitamento das águas que não chegarão para as duas coisas, e de outro lado a afirmativa:do Senador Passos Pôrto que as águas bastarão!... A gente fica num drama
terrível.
Sr. Presidente, V. Ex• e os demais Srs. Senadores já devem ter rido no jornal O Globo uma no.tlcia muito interessante, cujo titulo é o seguinte: "Redenção PbS.tergada". Este editorial fala exatamente sobre -0 problema do
desvio das âgua's do rio São Francisco. Diz-isto-no seu
intróito: '
"Redenção postergada

Se o programa de irrigação do Nordeste tem realmente a viabitidade técnica e financeira que todos os
d_epoimentos lhe asseguram, se reúne de fato as condições necessárias para redimir a região do seu dramático fardo de atraso e miséria, então somos obrigados a considerar no mínimo espantoso o quadro
retrospectivo das prioridades administrativas e econõ"micas deste País."
Este quadro retrospectivo a que ele se refere são essas
construções muito demoradas dos pequenos, médios e
irã:riOes açudes. A própria irrigação privada, particular,
cOmo ele cita o caso da_ Maysa, no Muniç:ípio de Mosso·
ró, no Estado do Rio Grande do Norte, aproveitado por
uma einpresa Cearense, a empresa Rôla. A Maysa hoje
tem a maíor produção de melão do Brasil, fazendo pm
bom faturamento da exportação desse fruto brasileiro.
Mas ele disse o seguinte: mas nem toda empresa suporta
o peso do investimentos 'que a Maysa tem eilfrentado
para se colocar, hoje, eln primeiro lugar no Brasil, digamos assim, na pa'rte de fruHcllltura, qUe além do melão
caUle o abaCate~ a melancia, a goiaba, o caju, en'tretanto,
o que dâ mesmo gra!-tde lucro a eSsa enlpresa é o melão.
E esta pai-te retrospectiva que ele acha lenta, tão atrasada ainda, não ser desconhecida dos poderes públicos a
Vida do No~deste, quando açoitada pelo flagelO das ~
tiagens e da seca. Pelo tempo q'ue faz, 'já tenho dito aQui
várias vezes, que a priineira seca nO Nordeste foi· erri
1676, e daf para cã nenhuma' Providência efetiva foi tomada; pelo contrãrio, sempre quando surge o problema
·da estiag"effi todo mundo Coloca· a mão ·na cabeça, -sem
saber como enfrentar a calamidade!
De que rrianeira Se' dará resultado? Não vou- dizer que
agora, dentro de cinCo anos, j3. não tenha sido uma grande experiência para O Governo brasileiro, mas ainda
continuamos naquela de construir pequenos, médi~s _e
"grãndes aÇUdês, pOçOs· prÕfundos, etc.
- ·
Agora inesm9__ "eu VejO a· situação t~r(vel deqtro de
Fort~le~a, cgmo ontem à tarde eu dizia aqui, o povo na-
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quela azáfama de perfuração de poços, porque a ágUa está fugindo, não tem água nem para o abastecimento e o
açude que abastece a cidade, talvez o máximo a que possa chegar será novembro ou janeiro do próximo ano. Por
conseguinte é uma situação -dificílima.
Então, diz o articulista de '"0 G!obo". em relação ao
desvio das águas do São Francisco: "O inveStfniefitOV"ãÍ
pouco além de 2 bilhões de dólares".
Isto, digamos, em lO anos. E nada menos de seis bancos, indusive o Banco Mundial, se dispõem a bancar o
projeto.
Eu tenho a impressãO de que agora é apfoveüar -este
oferecimentá. Vefimos:
·~o "iliVesumenroVai- pouCo além de dois bilhões
de dólares, podendo receber o apoio do Banco
Mundial e dar retorno desde o quinto ano de aplicação."
Além do Banco Mundial ainda tem mais outros cinco
bancos que se comprometem a bancar o projeto.
Ainda mais, Sr. Presidente, veja a va.lia do_ projeto dO
desvio das águas do São Francisco se, de fato, como -aizaqui o próprio jornãr~·o Giobo'', é factível. Então, se é
factível, o que é que irã acontecer?

"Uma área de 800 mil hectares atingirã 30 milhões de pessoas, começando por envolver a
criação de 1,6 milhão de empregos diretos e indíretos,"
Digamos assim, é a Califórnia brasileira, se isso for
conseguido teremos exatamente uma situação muito favorável à agricultura, à horticultura, finalmente a _tudo__
aquilo que diz respeito ao aproveitament'o da terra na
área do semi-ârido brasileiro.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ permíte um aparte,
nobre Senador?
O SR. ALMIR PINTO- Com muito prazer, nobre
Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena - Também li essa notícia,
nobre Senador, e acho que V. Ex• faz bem em comentáIa. pois é da maior importância pa-ra todos nós do Nordeste, sobretudo o_ semi-â-rido. Veja bem V. .Ex~. são _doiS __
bilhões ...
O SR. ALMIR PINTO- Pouco mais de dois bilhões.
O Sr. Humberto Lucepa - ... e poucos milhões de
dólares. Se os vários Governos que se têm sucedido, ao
longo dos últimos tempos, desde 1964, tivessem se_
lembrado de reservar pelo menos uns cinco bilhões de
dólares dos volumosos empréstimos contraídos para o
Nordeste. Não só este projeto a que V. EX•-se refere, que
prevê o desvio das águas do São Francisco para irrigar o
nosso sem i-árido, como outros projetas de irrigação já
'estariam aí em pleno funcionamento. Infelizmente, os
dólares conseguidos pelos empréstimos, na sua grande
maioria, foram destinados a obras faraônicas plenamente adiáveis, enquanlo o nosso Nordeste continua esperando e esperando cada vez mais pela misericórdia do
Governo Federal.
O SR. ALMIR PINTO- Agradeço o oportuno aparte de V. Ex•, quando se refere a esta questão de obras faraónicas, também se diz que o desvio do excedente das águas do São Francisco é uma obra faraónica, mas só é
faraónica mesmo porque é no Nordeste, pois outras faraónicas foram tentadas e estão praticamente executadas
fora do Nordeste. Mas, é como sempre tenho a oportunidade de dizer que este nosso Nordeste, nobre Senador
Humberto Lucena, é, na verdade, um enteado da Nação.
como diz o articulista:
"Mas porque somente hoje a Nação está informada da possibilidade desse milagre? Por que foi
preciso gasta-r tanto dinheiro e perder tanto tempo
em soluções artificiliis ·ou paliativas? Por que ficou
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sem o devido eco nos níveis decisórios do Governo
o sinal de alerta da seca de cinco anos?"
Essas são interrogações, Sr. Presidente e Srs. Senado·
res, que pairam para que nós, brasileiros, as estudemos e
as levemos, com o apoio do Congresso Nacional, a um
final feliz!
O SR. PRESIDENTE (Moru:yr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.

O SR. ALFREDO .CAMPOS (PMDB- MG. Pro·
nuncia o seguinte discurso.).- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Solicito-de V. Ex.f, Sr. Presidente, seja tninSCrito nos
Anais desta Casa, a Carta de Minas, aprovada pela XIV
Conferência Nadonal dos Jornalistas Profissionais,---reaHzada em Belo Horizonte.
Ao justificar o pedido de transcrição nos Anais do Senado Federal da "Carta de Minas", aprovada pela XIV
Conferência Nacional dos jornalistas Profissionais, realizada no último fim de semana em Belo Horizonte, sob a
coOrdenação da F~deração Nacional dos Jornalistas
Profissiona:Js, gostaria de tecer rápido comentário sobre
o conteúdo do documento e sobre a luta dos profissionais de Imprensa nos últimos anos.
-. . A Carta de Minas" é um documento atual, vazado
em termos lúcidos e objetivos sobre o momento brasileiro. É um grito de alerta. Ele denuncia a fragilidade de
nossas instituições, combate a poHtica recessionista, que
aumenta o desemprego e esmaga as empresas nacionais,
e adverte sobre a ameaça de um perigoso retroc_esso.
Temos acompanhado a luta de setores da imprensa,
mormente de seus sindicatos e da Federação NacionãL A
imprensa, que na minha época de estudante era chamada
"O quarto poder da República", ainda hoje, mesmo durante a abertura política, se encontra tolhida e ameaçada
pelas Salvaguardas Nacionais, pela Lei de Segurança
Nacional, pela Lei de Imprensa, pelo Código Penal Militar e o Decreto-Lei nl' 1.077, instrumentos de arbítrio
que o regime manipula para impedir a livre manifestação
do pensamento. O documento traz no seu bojo várias
propostas de uma nova ordem institucional democrática
e participativa para propiciar o livre trabalho dos profissionais de imprensa e o acesso de todos os segmentos da
população brasileira a uma vida mais digna. "A Carta de
Minas" reivindica ainda a imediata libertação de quatro
jcrrnalistas, bem como dos demais presos poHticos que
foram condenados com base na legislação imposta ao
Pafs por supostos delitos de opinião.
Gostaria de registrar il.qui a lição de democracia que
deu ao País a Federação Nacional de Jornalistas ProfissioÕ-ais, sOb pr~sidência de meu coestaduano jornalista
Washington Melo, ao realizar eleições diretas para a escolha da nova diretoria da entidade, reunindo 25 mil
profission?J.ÍS em todo -o ~ais. __ . _
,
A FENAJ tem uma gloriosa tradição de lutas desde a
gestão de seu primeiro presidente, então jornalista José
Freitas Nobre, hoje Líder de meu Partido na Câmara
dos Deputados, até o mandato de Audálio Dantas, exDeputado do PMDB de São Paulo, que se empossou na
presidência da FENAJ na XIV Conferência Nacional de
Jornalistas Profissionais, realizada em Belo Horizonte, a
quem desde já desejo profícua gestão, continuando as lutas indormidas do presidente que deixa o cargo, o jornalista Washington Melo,
Leio a carta, Sr. Presidente:

a

CARTA DE MINAS
(dos fornalistas profissionais ao povo brasileiro)
Os jornalistas brasileiros, reunidos em sua XIV
Conferência Nacional na cidade de Belo Horizonte,
sentem de .seu dever alertar a Nação para a fragilidade_ das nossas instituições, ainda sob controle das
''salvaguardas constitucionais" e dispositivos autori(ãrios.
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O recente pacote imposto à Nação, que reduz salários, consolida a política recessionista, aumenta o
desemprego, esmaga as empresas nacionais e acelera
a marcha da desnacionalização da nossa economia,
significa que estamos ameaçados de um perigoso retrocesso.
Como depositário do direito que a sociedade tem
de ser informada sobre todos os negócios públicos,
proclamamos nosso inconformismo com as últimas
medidas adotadas à revelia do povo e em atitude de
frontal desrespeito ao Congresso Nacional.
Trabalhadores que somos, nós, jornalista, temos
o dever de lutar para que todos os fatos cheguem ao
conhecimento do povo, sem omissões ou deturpaçOes. O acesso à informação é um dos direitos humanos essenciais. E ao Estado cabe assegurá-lo, sem
qualquer tipo de restrição à livre manifestação popular.
Se a informação circular lívremente, sem qual~
quer tipo de censura, estará aberto o caminho que
faz de cada homem e mulher uma força ativa na
construção de uma Nação independente.
Sabemos que a atual correlação de forças não
permite ao conjunto dos trabalhadores efetiva participação no processo político. As cOntradições do
modelo económico, com seu cortejo de fome, desemprego, misêria, falências de tradicionais empresas, são evidentes por si mesmas. O dia nacional de
protesto, a 21 de julho de 1983, apoiado pela maioria da população, conforme atestam pesquisas realizadas por órgãos representativos do sistema, é a
maior prova de que a classe trabalhadora repudia
qualquer proposta de conciliação ou consenso que
não tenha por objetivo a convocação de Assembléia
Nacional Constituinte, eleição direta pil.ra ã Pre-si- dência da República e mudança do modelo económico.
Após três dias de debates e discussões, os jornalistas brasileiros reafirmam e exigem:
-o princípio da unidade na condução da luta de
todos os assalariados pelo direito de greve, liberdade sindical e criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em agosto, no II Congresso das
Classes Trabalhadoras;
- o repúdio à subordinação do País aos grupos
financeiros internacionais; conseqUentemente, decretação da morátoria para permitir a adoção de um
política autónoma de retomada do desenvolvimento
económico;
- o engajamento da Feperal Nacional dos Jornalistas e_ de todos os Sindicatos na campanha pela
revogação da legislação autoritária, como a Lei de
-~egura_nça Nacional, Lei de Imprensa, Côdigo Penal Militar e Decreto-lei n~' 1.077, instrumentos de
arbítrio que o regime manipula para impedir a livre
manifestação do pensamento;
-o estabelecimento de uma nova ordem informativa, através da criação de um Código Ifrasileiro
de Comunicações, discutido por todas as camadas
sociais, para que estas encontrem o melhor caminho
de assegurar o acesso livre à informação;
- a reforma agrãria, a fim de incorporar à Produção mais de lO milhões de trabalhadores rurais,
representando cerca de 50 milhões de pessoas, hoje
transformadas em "boias-frias" pela exploração
predatória das empresas estrangeiras e do grande la~
tifúildiêi;
- a imediata devolução dos Sindicatos sob intervençã-o (petroleiros de Paulfnia e Mataripe, bancários e metroviários de São Paulo, metalúrgicos do
ABC) às diretorias eleitas pelos trabalhadores;
- a imediata libertaçâõ dos jornalistas Cláudio .
Campos, Ricardo Lessa, Pedro Camargo e Juvêncio
Mazzarollo e demais _presos políticos, de vez que
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miu e .as empresas não conseguiam obter empréstimos
para manter o seu ritmo de produção. E o Governo a
tudo assistia tranqUilamente, até o Presidente da Federação Brasileira das Associações de Bancos çons.egue do
Banco Central a revogação da sua própria resolução.

eles foram con_de_nados com base _na legislação im-

posta ao País por supostos delitos de opinião;
repudia-se, também, a série de processos instaurados no País, que visam cercear o liv{e exercfcio da
profissão;

-o repúdio ao clima de violência instalado em
todo território nacional, especialmente no Nordeste, que já fez vítimas entre jornalistas, trabalhadores
rurais, advogados, dirigentes sindicais e outros inte-

O_Sr. José Fragelli- V. Ex• me concede um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO -Com muito prazer·, Senador.

grantes dos movimentos populares; exige-se, inclusi-

ve, a adoção de medidas que ponham fim a essa violência;

- a necessidade de efetiva democratização das
entidades sindicais, incluindo o estabelecimento de
eleições diretas em todas as Federações e Confederações de trabalhadores, para estender a essas enti·
dades o processo jâ iniciã.do pelos jornalistas na Fe·
deração Nacional e na Confederação dos Trabalhadores em Comunicação e Publicidade;
- a disposição de defesa do ensin_o público e gratuito em todos os_ oJveis, bem como seu apoio ao an·
teprojeto de novo currículo mínimo para os cursõS
de Comunicação, elaborado por ComiSsão Especial
do Conselho Federal de Educação.
Brasileíros:
A luta pela independência da Nação é a nossa
meta. Nem foi por outro mofivo que a mobilização
do dia 21 destacou, em primeiro lugar, a defesa da
so_berania nacional, o repúdio à subordinação do
País aos ditames do FMI e a adoção de um plano
para superar a recessão, combater o desemprego e
retomar o desenvolvimento das atividades produtivas.
Nossa meta é a democracia. Para concretizâ-la,
conclamamos a união de todos Os setores progressistas da sociedade brasileira.
Belo Horizonte, 30 de julho de 1983.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - 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:
o- País tomou conhecimento da revogação, ontem,
pelo Banco Central, do tabelamento dos juros em 5% ao
mês, o que vem demonstrar mais uma vez, Srs. Senadores, que o sistema financeiro deste País é um sisteina lritocável. O Brasil não consegue dizer "não" aos banqueiros internacionais, Sr. Presidente, e não consegue dizer
"não" aos nossos banqueiros.
Leio da imprensa o seguinte:
O Banco Central revOgou ontem, na- prãficã:; Otabelamento dos juros em 5% ao mês para os grandes bancos e 6% para as pequenas e médias instituições, nos empréstimos Com pratO inferior a -180
dias, ao autorizar ã. cobrança de juros de 20% ao
ano mais correção monetária nessas Operações,
como alternativa às taxas prefiXadas.
A autorização foi -anunciada pelo presidente da
Federação Brasi!eira das Associações de Bancos
(Febraban).
É esta gente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que tem
força de chegar ao Governo da República.
Veja Sr. Presidente, que o Decreto-lei n?_2.Q4_5, que vai
penalizar ainda mais õs assalariados deste_ País, não é revogado. Os trabalhadores não conseguem sequer chegar
às autoridades econômícas, e, no entanto, Sr. Presidente
- isso é que é iffii)ortã.nte-ressaltar no Senado da República- bastou que os bancos, ao serem taxados em 5
e 6%, por uma resolução do Banco Central, que de repente, e é sempre de repente nesta Nação, o dinheiro su-

-

O Sr. José Fragelli- Eu acho que foi mais do que um
movimento dos bancos, foi um não movimento dos bancos, um verdadeiro lockout do crédito, porque o que os
banc·os fizeram foi pura e simplesmente desobedecer àquilo que tinha sido estabelecido pelo Banco Central.
Então ninguém· mais tirou dinheiro, conseguiu qualquer
empréstimo ou obteve qualquer financiamento dos bancos particulares. Foi uma desobediência pura e simples,
foi um desacato à autoridade. Mas, como são poderosos,
esse desacato não foi levado em consideração, e foi Rcatado para a medida que V. Ex', agora, com toda a razão
censura. Enquanto isso, os trabalhadores, procurando
fazer um protesto, nas ruas e nas praças públicas, são
obsiãdos, até mesmo através da violência. Mas os poderosos, que detêffi os recursos finanCeiros da Nação, eles
tranqUilamente, sentados em suas poltronas, dizem
"não" enquanto o Governo não voltar atrãs, e o Gover·
no voltou atrás.
O SR; ITA"t\'IAR FRANCO- V. Ex• diz tudo, nobre
Senador José Fragelli, e eu poderia até encerrar a minha
fala quando V. Ex• diz que são os poderosos. Realmente,
são os poderosos. A Nação assiste, exatamente como ag..
sistimos os banqueiros internacionais dirigirem a nossa
- economia, a Nação assiste o nosso Sistema Financeiro
ditaitdo as normas e as regras ao Governo _da União.
V. Ex•, nobre Senador José Fragelli, lembra bem do
movimento pacífico dos trabalhadores, quando muitos
deles foram presos, sindicatos sob intervenção, mas o
Presidente da Federação Brasileira das Associações de
Bancos é recebido pelas autoridades, é recebido pelo Sr.
Ministro Delfun Netto, é recebido pelo Presidente do
Banco Central, e chega a dizer à própria imprensa que
havia uma dupla interpretação na chamada Resolução
n<:> 844, do Banco Central. Veja a qUe ponto chegamos,
Srs. Senadores: é o Presidente da Federação Brasileira
das Associações de Bancos que faz uma interp-retação, a
seu modo, da resolução do Banco Central! E ao invés de
se modificar a resolução, mantendo as taxas de juros já
arbitradas pelo GovernO, --altera-se a irlterprelação da
Resolução nl' 844 para permítir exatamente a·aumento
da cobrança das taxas de JUros de 20%-aõ a.no, mais correçãO nioneiária, nas operações- com taxas pré-fixadas.
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fazia eu um apelo quase que dramático para que o Congresso não entrasse em férias. Moro numa cidade, Sena~
dor Luiz Cavalcante, de porte médio, e lá, como homem
do interior, a gente pode sentir muito de perto o que pensa o povo brasíleiro - pessimista, descrente, incrédulo
nas soluções que aí estão. Há pouco, comentava eu com
o Líder do nosso Partido, o ilustre Senador Humberto
Lucena, uma denúncia que flz à imprensa de Belo Horizonte e que vou trizer à tribuna do Senado, o acordo que
o Brasil assinou com o Banco Morgan como agente de
218 b·anéos, em que a própria sOberania brasileira é afastada, em que se permite, sem a anuéncia do Congresso
Nacional, que em nome da Nação se entregue ao sistema
financeiro internacio.õal finanças brasileiras.
Ouço o Senador Saldanha Derzi, com muito prazer.
O Sr. Saldanha Derzi- Nobre Senador Itamar Fqmco, congratulo-me com V. Ex• por discutir, neste mo~
menta, este problema dos mais graves. Logo que o Go-verno decreto~ taxas de juros de 5 ~ 6%, diminuindo as
at_é_então cobradas, e que para duplicatas e promissórias
rurais eram de 7, 7,2%, os bancos mandaram a vários
amigos meus proposta para cobrar 20% mais correção
-monetária, antecipadamente desobedecendo a portaria
do Banco Central, queren-do fazer Um acoi-do particular
com seus clientes, ......, 20% de juros mais cõrreção monetária. Isso é uma vergonha! Este País está sendo dominado pelos banqueiros. Se fizeram aquela diminuição de juros; foi apenas para efeito· psicológico, pois diminuíram
os ordenados d_os pobres operáriOs, dos menos favorecidos pela sorte. Hoje o banqueiro está ganhando cerca de
800%. Há bancos com balanço no primeiro semestre acu~
- sando lucro ·de 800%, nobre Senador! Onde estamos?
Esta República está virando uma república da batota, do
jogo e da agiotagem. Mas os banqueiros não se lembram
que os primeiros a irem para o paredon serão eles. Inexoravelmente, os primeiros no paredon serão os banqueiros, já que o Secretário de Segurança de São Paulo denuncia à Nação a possibilidade de uma convulsão social.
Se esta houver, pode estar certo V. Ex• que os primeiros
a irem para o paredon serão os banqueiros, e este Governo a proteger a batota e a agiotagem neste País.

- O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Saldanha Derzi, a revelação de V. Ex• é serissima, mas veja que não
comove a Liderança do Governo nesta Casa. Nós apenas
recebemos um aparte do Senador Luiz Cavalcante, esse
homem independente que nós todos conhecemos. A Liderança do Governo permanece quieta; dócil, insensível
a estas coisas.
V. Ex• vai além no seu raciocínio, Senador Saldanha
Derzi, e cbegã- a falar em paredon, e eu há pouco dizia ao
Senador Luiz Cavalcante, quando ele disse que existiriam os banqueiros e o resto, que nem o resto. Agora,
O Sr. Lui_z_C~Valcante- V. Ex• permite um aparte?
com o seu paredão, acho que nem os banqueiros vão
existir.
O Sr. Saldanhit DE!rzi - V. Ex~ permite um aparte?
Enfim, resta aguardar se as palavras candentes do Se-0 SR. ITAMAR FRANCO- Ouvirei o nobre Senanador Saldanha Derzi serão realidades neste País.
dor Luiz Cavalcante e, em seguida, o nobre Senador Sal- -- -- -A verdade é que nós assistimos que a força produtiva
darihã Derzi.do País está sendo anulada. Hoje o comando é o coman-0 Sr. Luiz Cavalcante- ffustre S.enidoi' Itamar Frando do capital, é o comando dos banqueiros. ~a hora dos
- Co, jâ vai para ·uns três anos que o empresário Ermfrio de
banqueiros internacionais que exigem que o nosso foro
Morais teve estas palavras: "Antigamente, havia clero,
seja o de Nova Iorque ou o de Londres. Nós abrimos
- nobreza e povo; hoje, há banqueiros e o resto". A partimão de todas as nossas prerrogativas, abrimos mão incipação que V. Ex~ está fazendo sobre a liberação dos juclusive - vou dizer isto da tribuna com a própria traros dá plena e perene atualidade às palavras de Antônio
dução em inglês- abrimos mão il].clusive de ''qualquer
Ermírio de Morais. Muito obrigado.
- modiftcação nas riossas leis, nos nossos regulamentos,
inclusive
na estrutura de poder deste País", atravês do
O SR. ITAMAR FRAJ\CO - Senador Luiz Cavalacordo que o Brasil assinou, tendo como agente o Banco
cante, permita-me V. Ex•, nessa altura dos acontecimenMorgan, e mais 218 Bancos internacionais.
tos, tirar o "resto"; só há banqueiros. Se V. Ex• me permiHT,-eu diria que neste instante só há banqueiros, porO ~r. Humberto Lucena - Permite V. Ex• um aparte?
que a verdade é que a sociedade brasileira, no seu todo,
O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer,
está descrente com o Congresso Nacional, descrente com
nobre Líder Humberto Lucena.
os políticos. Recordo aqui que, às vésperas do recesso,
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O Sr. Humberto Lucena- Fa,z muito bem V. Ex•, que
fala não só em seu nome pessoal mas por toda a nossa

Bancada, neste protesto contra essa elevação desmesura~
da dos juros bancáríOS, -salientando inclusive a desenvoltura com que os representantes dessa áres do empresariado financeiro do País se comporta diante do Governo, a
ponto do Presidente da Associação dos Bancos sair de
uma audiência com os Ministros da área económica e ele
próprio anunciar a vitóría, iSto é a medida que V.- Ex~

acaba de comentar, de se admitir a cobrança nos empréstimos, até 180 dias, de uma correção de 80% além dos juros, o que significa um enCarecimento imellso do dínheiro para as atividades produtivas, que já se enccintrãm,
como V. Ex' sabe, desfalcadas, diante da especulação financeira desenfreada no op-en m-arket e no over- night.
Hoje, quein tem dinheiro neste País, diante da ciranda financeira que aí está- para lembrar a expressão feliz do
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso - não vai
aplicar em atividade produtiva. Prefere fazer crescer o
seu dftlheíro no mercado aberto, que está rendendo, ao
dia, uma média de 14 a 15% e, ao mês, uma mêdiã de 10 a
12%. Não há nenhuma atividade produtiva neste País
que dê resultado semelhante. Alêm do mais, veja V. Ex'
a perversidade do Governo que aí está, nessa sua poHtíca
desumana de combate a uma inflação que nunca desce,
que só faz subir. Saiu de uma previsão de 70%, como dizia ontem,-aqril~ no meu-discurso, para 138%, e agora já
se cogita de 160%, e fià quem ache que chega a 200%. O
que faz o Gov"errio? Apesar disto tudo, cria, no meio do
ano, agredindo o princípiO constitucional da anualidade
do tributo, como o fez, no ano passado, com o FINSOCIAL, cria empféstimo COill:pul.Sório, teildo comO pretexto o combate às calamidades das enchentes e das secas. Sabemos que esse dinheiro não chegará nem ao Sul
nem ao Nordeste. Esse dinheiro vai ê l\ÍQd_ar a cobrir o_
dêficit público. Bastaria que o Governo, em vez de gravar ainda mais as empresas nacionais, sobretudo as pequenas e mêdias empresas, bastaria que o Governo taxasse, a título atê de empréstimo compUlsório, se fosse o
caso, taxasse os lucros dos banqueiros, que, como disse o
nobre_ Senador Saldanha Derzi, chegaram, no ano passado, a 800%, e estabelecesse um percentual tambêm de 2%
sobre o resultado dos balanços das companhias multinacionais instilladas no Brasil, que, como ainda sabe V.
Ex•, não empregam rilão-de-obra, porque, na parte industrial, todas são_ altamente automatizadas, para que
pudêssemos ter os recursos necessários a superar as dificuldades de caixa do Governo Federal.
Congratulo-me, portanto, com V. Ex' por seu pronun~
ciamento, me solidarizo-com os seus termos, e, como disse no -início deste aparte, V. Ex• repercute, no seu pronunciamento, o pensamento de todo o nosso Partido.
O SR._ITAMAR FRANCO- Euéqueagrade_ço a V.
Ex• a iiltervenção, nobre Líder Humberto Lucena.
Nada tenho a acrescentar ao seu aparte. Após as con~
siderações judiciosas do nobre Líder, deixo apenas a pergunta: Atê quando a Nação brasileira, atê quando o
povo brasileiro, o povo mais sacrificado, mais humilde,
resistirá ao que se passa hoje no nosso Brasil?
Por isso, nobre Seriado r Humberto Lucena, ê que não
entendo a famosa tese do consenso, porque esses homens
falam uma linguagem, nós outros falamos- outra linguagem.
Coino conciliar, como obter o senso dessa gente com o
nosso senso, através dessa palavra, que hoje ê uma palavra mágica para alguns - o entendimento do consenso,
quando queremos exatamente a ruptura da estrutura que
ai está, mas a ruptura através de eleições diretas, atrayés
·do processo democrático, e não através da falãcia de se
chegar fácil à Presidência da República por meio do
acordo, sempre sob suspeita, das elites.

O Sr. Nelson Carneiro- Permite·me V. Ex• um apar·
te?
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O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex• confttluito prazer, nobre Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nels~:m Carneiro- Nobre Senador Itamar Fqmco, V. Ex• focaliza problema da m.aior graVidade. Realmente, no momento em que os bancos divulgam seus balanços com um lucro de 800%, as empresas nacionais sofrem as conseqUências do exagero dos juros que lhes são
cobrados. Nenhum exemplo melhor poderíamos buscar
neste instante não só na pequena e mêdia empresas,
como atê naquela centenária e tradicional empresa Matarazzo, que se viu obrigada a pôr em concordata várias
das suas firmas, das suas empresas, exatamente em virtude do elevado custQ do dinheiro no Brasil, não só do dinheiro retirado dos bancos brasileiros como também do
dinheiro havido _nos bancos internacionais. "Este ê
problema de sua gravidade, que agora já afeta até as
grandes empresas nacionais, ao contrário daquelas beneficiárias da nossa tolerância, da nossa comprensão - as
empresas multinacionais. V. Ex• faz muito bem em focalizar este aspecto da tribuna, porque muitas empresas
hoje vivem em desespero exatamente em virtude da ganância dos bancos nacionais e estrangeiros.
O Sr. Itamar Franco Nelson Carneiro.

Exatamente,_ nobre Senador

V. EX• e o nobre líder Humberto Lucena se referiram
às empresas multinacionais. As multinacionais chegam
ao cúmulo, através da Câmara de Comércio BrasilEstados Unidos, de protestar junto as nossas autoridades, em relação à indústria farmaCêutica não estão satisfeitas em dominar o mercado farmacêutico neste País.
_praticamente hoje 90% da indústria farm_a_çêuti_ca é controlado pelas empresas multinacionais. Quando se fala,
na nova postura para a indústria farm!;!cêutica brasileira,
cheg~:~m a protestar.
Estamos assistindo a tais fatos.
Volto a perguntar: qual a posição do Congresso Na;-·cional? Será possível que o Congresso que aí está, que foi
eleito em novembro de 1982, ê impotente, o Congresso
tem que assistir a essas medidas tomadas pelo Executivo?
Há pouco conversava com o Senador José Fragelli,
que tem demostrado sua descrença pela ação congressual. Ainda brincava com S. Ex•, o nobre Senador Josê
Fragelli, esse espírito altivo, de homem independente e
patriota, dizia·lhe que era preciso acordar os parlamenM
tares brasileiros, era preciso abrir a janela do Congresso
Nacional, para que o Legislativo não seja acusado de
cúmplice, neste momento grave por que atravessa a
Nação.
Aqui, se lembrou a própria entrevista do Secretário de
Segurança do Estado de São Paulo, homem respeitado,
entrevista essa que deve ser meditada, deve ser analisada
não apenas pelo Parlamento brasileiro, como pelas próprias autoridades que hoje dirigem a Nação.
Estamos perto - todos dizem, todos pensam, todos
sentem - perto de uma explosão social, e só f~:~Iamos na
explosão social, mas nenhuma medida é tomada contra
essa explosão social.
Vou encerrar, Sr. Presidente. Lamento, mais uma vez,
que a autoridade econômica do nosso País, sob a pressão
dos banqueiros, os poderosos do dia ou os poderosos da
noite, sob a ação desses poderosos, o Banco Central tenha modificado a Resolução N'>' 844,
Temos uma esperança, Sr. Presidente, esperança que
vai na nossa mente e vai no nosso coração, a esperança
de que um dia o povo brasileiro possa participar ativa- mente do seu destino, possa influir nos destinos do nosso
País. Aí, Sr. Presidente, teremos certezã de que os banqueiros não vão_ continuar mandando nesta Pátria, como
o fazem no momento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Odadr Soares - -Aloysio ChavesGabriel Hermes - Martins Filho - Nilo Coelho Murilo Badaró - Benedito Ferreira - Henrique San·
tillo- Roberto Campos- Álvaro Dias- Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidência convoca sessão extraordinária a reaHzar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes matêria.S:
- Projeto de Decreto Legislativo n9 6, de 1982;
-Mensagem n"' 112, de 1983, referente à escolha do
Sr. Paulo da Costa Franco, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Socialista da
União da Birmânia;
-Mensagem n9 122, de 1983, referente à escolha do
Sr. Fernando Abbot Gaivão, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República do Níger; e
-Mensagem n'>' 153, de 1983, referente à escolha do
Doutor Joel Ferreira da Silva, para exercer o cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em conseqüência do pedido de licença para tratamento de saúde
do nobre Senador Arnon de Mello, encontra-se presente
na Casa o seu suplente, o nobre Senador Joã_o Lúcio.
De acordo com o art. 5'>', parágrafo único, do Regimento Interno, S. Ex• pode tomar assento na Bancada a
que pertence.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da !la)- Está linda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n'>' li, de 1983 (n~" 72/83, na casa de origem), que revoga o Decreto-lei n~ 865, de 12 de se·
tembro de 1969, restabelecendo a autonomia do
Município de-Santos, no Est~:~do de São Paulo, ten·
do
PARECERES, sob n~ 642, de 1983 e orais, FAVORÁVEIS, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
-de Segurança Nacional; e
- de Municípios.
Tendo em vista a publicação do Decreto-lei n9 2.050,
de 2 de agosto do corrente, revogando o Decreto-lei n9
865, de 12 de setembro de 1969, que declarou o Município de Santos, do Estado de São P~:~ulo, de interesse de
segurança nacional, e dit outras providências, a Presidência, em obediência ao disposto no art. 369, letra a, do
Regimento Interno, decl~:~ra prejudicado o Projeto de Lei
da Câmara de n"' t 1, de 1983, por ter sido atendida a sua
finalidade.
A matêria vai ao arquivo, feita a devida comunicação
à Câmara dos Deputados.

O Sr. Humberto Lucena - Sr. Presidente, peço a pal~:~
vra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra a V. Ex' p1:1m uma questão de ordem.
O SR. HUMBERTO LlJC"ENA (PMDB- PB. Para
uma questão de ordem.)- Sr. Presidente, diz o§ 19 do
art. 55- da Cons_~ituíção Federal:
"Public~:~do 0 texto, que terá vigência imediatl:l, o
decreto-lei será submetido pelo Presidente d~:~ Re~
pública ao Congresso N.:~.cional, que o aprovará ou
rejeitará, dentro de sessenta dias a cont~:~r do seu re-

cebimento, não podendo

emendá~lo;

se, nesse pra-

zo, não houver deliberação, aplicar-se--á o dispoSto

no § 3'>' do art. 51."
Veja bem V. Ex': Cstá na pauta, em- regime de u-rgên- -cia, em primeiro lugar, o Projeto de Lei da Câmafã ii9 11,
de 1983, que revoga o Decreto-lei n'>' 865, de 12 de se..
tembro de 1969, restabelecendo a autonomia do Município de Santos, no Estado de São Paulo, tendo pafecereS
favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, de Segurança Nacional e de Municípios.
Ora, com a edição do Decreto-lei n9 2.050, de 2 de
agosto de 1983, há uma proposição em andamento dentro do Congresso Nacional. O Congresso <iinda tem 20
dias para deliberar, sobre ela, Sr. Presidente. Se o Congresso, por acaso, vamos dizer em tese, viesse a rejeitar o
decretoRiei, o decreto-leí seria arquivado. Por outro lado,
o projeto de lei que está, aqui, em tramitação, já aprovaR
do pela Câmara dos Deputados, se for aprovado hoje,
subirá à sanção do Senhor Presidente da República e_se
transformará, em lei, no prazo máxinio de 10 dias, antes,
portanto, dos 20 dias que o Congr-esso Nacional tem
para examinar o decreto-lei. Portanto, eu não vejo nenhuma colisão. Eu acho que realmente, e sobre isso eu
falarei daqui a pouco, porque estou numa questão de orR
dem-o Sr. Presidente da República, do ponto de vista
constitucional, poderia baixar o decreto, ou não, isso é
uma questão que nós vamos discutir.
Agora, quanto à tramitãção do decreto-lei, ele tem
ainda 60 dias dentro do CongresSo, a partir da leitura. O
Congresso, portanto, ainda nem sequer tomou, oficialmente, conhecimento do assunto. O decreto-lei vai ser
lido interna corporis pela MeSa do CongreSso, vai ·ser
constituída uma Comissão Mista, que, dentro de 60- diis,
dará parecer. Depois, então, o decreto-lei irá ao plenário
do Congresso para ser aceito ou rejeitadO, enquanto que
o projeto de lei pode ser aprovado agora, bastando apenas que o nobre Líder da Maioria, Senador Alysio ChaR
ves, fique sentado ali na hora em .que V. Ex' anunciar a
votação do mesmo, prestigiando, aliás, o Poder Legislativo, e amanhã mesmo o Presidente da República sã.ncionaria esse projetO de lei.
Então, há de permitir V. Ex' que eu levante esta quesR
tão de ordem, para efeito de__dizer que V. Ex• deva reexa:.:minar a sua decisão e manter na pauta a -votaçãO dO Pro-jeto de Lei n9 11/83, que restabelece a autonomia de Santos.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O_ nobre
Líder Humberto Lucena, com base no artigo 55, combinado com artigo 51, § 39, da Constituição Federal;- JC:vanta questão de ordem contra a oportunidade do arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9 11, que restabelece autonomia municipal do Município de Santos, São
Paulo.
S. Ex~. baseado neste artigo, quer que a matéria Sê"jà votada imediatamente.
Hã de se decidir, salvo melhor juízo, pela melhor hermenêutica de- que, editado e publicado o decreto-lei do
Senhor Presidente da República, ele entra imediatamente em vigor. Hoje, o Município de Santos, dada a publicação desse decreto-lei, já está emancipado.
Nestas condições, nós vamos legislar oU decidir sobre
uma matéria que já foi decidida através do decreto-lei.
O Sr. Humberto Lucena -
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V. Ex• já decidiu?

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está decidida a questão de ordem. Nego provimento à .questão de
ordem.
O Sr. Humberto Lucena - Sr~ Presidente, inConformado com a decisão de V ._Ex!, recorro para o Plenário,
para que sobre ela possa o Senado se pronunciar.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - 1': regimental o requerimento de V, Ex! Nestas condições, vamos
proceder ...

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presid.ente,_peç_o a palavra,
como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalta) - Concedo a
palavra a V. Ex', na qualidade de Líder.

a memória. Eu quis anunciar e, antes de anunciar, o
nobre Líder do PDS -pediu a palavra pela ordem. Para
melhor interpretação, lerei para V. Ex• o art. 369 do Regimento Int~no:
"O Presidente, de oficio ou mediante consulta de
qualquer Senador, declararâ prejudicada matéria
dependente de deliberação do Senado:
a) por haver perdido a oportunidade;
b) em virtude de pl-ejulgamento pelo Plenário em
outra deliberação.
§ J9 Em qualquer caso, a declaração de prejudicialidade será feita em Plenário, incluída a matéria
em Ordem do Dia, se nela não figurar quando se der
o fato que a prejudique.
§ 29 Da declaração de prejudicialidade poderá
ser interposto recurso ao Plenário, que _deliberará
ouvida a C9m_iss?o de Constituição e Justiça."

·o SR. ALOYS!O CHAVES (PDS- PA. Como
Líder.)- Sr. Presidente, tambêm para o disposto no art.
·f49. HavendO recUrso
o Pleitárfo com relaçãO-à decisão da mesa sobre questão de ordem, é lícito ao Presidente solicitar audiência da Comissão de Constituição e
Justiça sobre a matéria.
Eu creio que seja o aplicado, porque V. Ex' há de verificar _que toda a fundamentação levantada pelo nobre Senador Humberto Lucena, como Uder do PMDB, é de na:tureza jurfdico-constitucional. Portanto, torna-se indispensável essa audiência.

pata:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) 369, § 29 diz:

O artigo

"Da declaração de prejudidalidade poderá ser
interpOsto recurso ao Plenário, que deliberará ouvida a Comissão de Constituição e Justiça."
Nestas condições, melhor interpretando o disposto no
artigo 369, § 29, esta Presidência determina que o projeto
baixe à Comissão de ConStituição e Justiça, i:lara, após o
seu parecer, voltar a Plenário.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presiâente, peço ã. palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr baila)-.=__ Cop.cedo a
· ·
- palavra; Péla· ordem, a V. Ex~.-

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pela
ordem) -Sr. Presidente, V. Ex•, logo após a minha
questão de ordem, colocou o meu recurso à vot"ação do
Plenário.
-veja bem o que diz o artigo 449 do Regimento Interno:
"'Havendo recurso para o Plenário, sobre decisão
da Mesa em questão de ordem, é lícito ao Presidente
---solicitar a audiência da Comissão de Constituição e
Justiça sobre a matéria."
V. Ex• nãO- a-Soifcitou; V. Ex~ colocou o recurso avotos do plenário. O nobre Líder Aloysio Chaves é que, excedendo àquilo que está no Regimento Interno, requeretl
a V. Ex~ a audiência, quando a audiência era ex officio,
era do próprio Presidente, e V. Ex• não a determinou. V.
Ex' leia as notas taquígrâficas e há de verificar que, na
verdade, V. Ex• pôs a matéria em votação, e ela deveria
ter sido então votada simbolicamente pelo nobre Líder
-da.Mãioria. -·
-- --· ----··

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. PreSidente, apenas
para prestar um esclarecimento sobre fato tão recente. V.
Ex' não chegou a submeter a votação. Antes que o fizesse, eu pedi que V. Ex•, atentando para o disposto no art.
429 para a complexidade da matéria, e para a natureza,
justamente, da argumentação apresentada pelO- Õobre
Líder, usasse V. Ex• desta faculdade. V. Ex• o fez e o fez
no exercício de uma competência regirriental plena e inR
discutível, inquestionável. De sorte que nóS ilão temos
por que ainda suscitar qualquer dúvida, ou insistir arespeito deste assunto.

O- Sr. Humberto Lucena - Sr. Presidente, pela ordem.
Neste caso, eu pediria a V. Ex' que suspendesse, por cinco mihutos, a sessão, requisitasse as notas taquigráficas
para que V. Ex• verificasse se de fatO não pôs a matéria
em votação.
_ O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Não hâ necessidade, nobre Líder Humberto Lucena, não me falha
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Foi o que fez o iiobre Lidei' do Governo. Nestas condições, esta Presidência lamenta profundamente negar
provimento à questão de ordem de V. Ex'
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra pela ordem ao nobre Senador Humberto Luce-

na.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Para uma questão de
ordem.)- O .que V. Ex• acaba de ler, Sr. Presidente, não
diz respeito ao caso em lide. O qUe houve foi o seguinte:
V. Ex• anunciou- a decisão da Mesa, eu levantei um8
questão de ordem, como Líder do PMDB. V. Ex• a decidiu. Inconformado, recorri para o Plenário, de acordo
com o art. 449 do Regimento Interno do Senado Federal. O recurso, portanto, foi de uma questão de ordem.
Diz o- art. 44-9 do Regimento:

"Havendo recurso para o Plenário, sobre decisão
da Mesa em questão de ordem, é lícito ao Presidente
so!Ícitar a audiência da Comissão de COnstituição e
Justiça sobre a matéria."
E V. Ex• não o fez.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• hã de
convir que o art. 444 é a regra geral, o específico é o 369.
A Mesa se louva no art. 369, procura sustentação no art.
369, porque é o especffico pârã: decidír questões de ordem.
O Sr. Humberto Lucena - V. Ex' há de ver, nobre
Presidente, que eu estou me referindo ao capítulo do Regimento que regula as questões de ordem. E foi uma
questão de ordem que eu apresentei. Sobre ela há diversos artigos do Regimento.
Se, entretanto, V. Ex~ insiste na audiência da Comissão .de Constituição ·e Justiça, voltanto atrás ao seu
anúncio de votação da matéria, eu ...
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nós não terminainos, nem anunciamos a votação.

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex' anunciou, eu não tenho dúvidas.
Nestas condições eu não tenho senão que colocar, de
novo, perante V. Ex•, meu incoformismo.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Mesa lamenta profundamente, mas está aqui para cumprir oRegimento.
O SR. ALOYS!O CHAVES (Pela ordem.) - Quero
declarar a V. Ex', Sr. Presidente, que o fato, inSisto, é recente. Aliás, creio que o consenso estâ indicando que a
decisão de V. Ex• já encerrou a matéria.
V. EX•~não chegou a submeter a matéria à decisão~o
Plenário; antes que o f1zesse, eu pedi a palavra pela or__

;;/7}-
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dem e, com base no art. 449, solicitei a V. Ex'- que verificasse da conveniência, como Presidente, de pedir esta audiência, porque é Ucito ao_ Presidente fazê-lo. E V. Ex~ o
fez, ainda que fosse apenas questão de ordem com base
no disposto no art. 449. Só que a decisão de V. Ex• é uma
decisão correta, tranqilila, nós devemO$ açatá-la e esperar o pronunciamento da egrégia Ccir'nlssão.

O Sr. Itamar Franco -

Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE_.(Moacyr Da !ta}- Concedo a
palavra a V. Ex•
O SR. JTAMA:R FRANCO (Pela ordem. Sem revisão
do orador) - Quer me parecer qUe o nobre Llder Hum-

berto Lucena tem razão, e não assiste razão ao nobre
Líder do Governo.
O Senador Humberto Lucena levantou uma questão
de ordem baseada no art. 444, e, ainda de acordo cQm o
Regimento, mas jã no seu art. 446, após a decisão de V.
Ex•, ele pediu recurso para o Plenário. E aqui, eu chamaria respeitosamente a atenção de V. Ex•. V. Ex• deferiu o
recurso para o Plenário. Evidentemente, nem chegou a
colocar ern votação, V. Ex• deferiu o problema ao Ple-nárh E nesse momento que V, Ex• deferiu para-o Ple-nário, intempestivamente, o Líder do Governo pede a
palavra. Já aí S. Ex• tentou confundir a Mesa. V. Ex• deferiu para o Plenário e o Plenário não chegou a se movimentar, não chegou a examinar a matéria. Mas se V. Ex•
tiver o cuidado, através de uma movimentação de sua
mente, ou através das notas taquigráficas, verificará que
V. Ex• deferiu pura o Plenário o recurso do Senador
Humberto Lucena. E, af sim, é que o Líder do Governo,
anti-regimentalmente, tentou buscar o. artigo 449.
Eu, então,_nesta questão de ordem a V. Ex•, Sr. Presidente, pediria, conhecendo o espírito democrático de V.
Ex', a maneira de V. Ex• CcQQduzir os trabalh_gs da Casa,
pediria já deferido o rec;urso do_ Senadc>r. Humberto Lucena, que V._ Ex• permitisse que o Plen_â_r_io da Casa examinasse a decisão de V. Ex•. O Plenário_ não chegou a entrar no mérito.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex•, então, recorre da minha decisão para o Plenário.

O Sr. Itamar Franco- Para o Plenário.

O Sr. Aloysio Chãves votação?

E o pedidO de verlficação de

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) houve votação.

Mas não

O Sr. Aloysio Chaves- Mas V. Ex~ disse: cpnservem·
se como estão. E, sentado, o nobre Senador Humberto
Lu_cena pediu verificação. S._ Ex• acaba de pedir verificação. Como vai se encaminhar um_ r_equerirriefito de-verificação de votação?
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Então, a
Mesa vai decidir de acordo com o que aconteceu: quando anunciou a votação, nenhum dos Srs. SenadQres selevantou para rejeitãr ou aprovar.
Está aprovada a questão de ordem.
.Passamos para o item n"' 2.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, eu pedi verificação de votação,

-0- S":R-. -PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Mas, como
peâir• verifiCação de Votação se não houve voto contrário, Ex~?
O Sr. Humberto Lucena- Como não houve voto contrário? Houve voto favorável e yoto contrário.
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) taram favoravelmente.

Os dois vo-

rança da Maioria?
O SR. PRESID-ENTE (Moacyr Dalla)- VotÕ- siin- bólico. Eu -esperei que V. Ex~ se-levantasse.
O Sr. Humberto Lucena- Mas eu, como Líder da Minoria, rÍão tenho nenhuma obrigação de me manifestar
no Voto simbólico. Quem vota pela Maioria é o Líder da
Maioria.

O SR. PRESID.ENTE (Moacyr Dalla) aprovado!

Mas foi

O Sr. Humberto Lucena- Foi aprovado e eu pedi veEi_ficação.

O Sr. Itamar Franco- Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Solicito aos
Srs. senadores que retomem seus lugares para procedermos à verificação de votação solicitada. (Pausa.)
Como vota o Líder do PDS'?

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, V. Ex• está ...
O SR. JTAMA~ FRANCO- De pé, por favor.
O Sr. Aloysio Chaves -

Eu não recebo este de tipo de
observação de V. Ex~ com todo o apreço que tenho por
V. Exf, eu não aceito.

O SR_ PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Srs. Senadores, a Presidência declarou a prejudicia[idade do Projeto
n"' 11, que trata da autonomia do Município de Santos,
São Paulo. Desta decisão, o nobre Senador Itamar Franco recorre para o Plenário.
Em votação a decisão da mesa.
Os Srs. Senadores que a aprovam, permaneçam senta~
dos. (Pausa.)

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço verifi~
cação.
O Sr. Itamar Franco- Para encaminhar, peço a palavra.

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar _Ft:~lJCQ para encami-nhar a votação.

O SR. ALOYSIO CHAVES -

Sim.

O SR. PRESID.ENTE (Moacyr Dalla) o Líder do PMDB'?

O SR- HUMBERTO LUCENA -

VOTAM .. NÃO" OS SRS. SENADORES:
Gastão Müller - Humberto Lucena - Itamar Franco
- José Fragelli- Marcelo Miranda- Nelson Carnei_ro
- Saldanha Derzi.

O SR. PRESID~NTE (Moãcyr Dalla)-:- S.e todos os
Srs. Senadores já votaram vai-se proceder à apuração.
{Pausa.)
Votaram ''SIM" 7 Senadores e ''NÃO" 7.
Não houve abstenção.
-Total de votos: 14.
Não há quórum. Vou suspender a Sessão por 10 minutos, faZendo soar a campainha.

(Suspensa às 15 horas e 50 minutos, a Sessão é reaberta às 16 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Estâ aberta
a Sessão.
Solicito aos Srs. Senadores que retomem os seUS-lugares, para procedermos à verificação de votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já- podem votar.
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM •. OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema- Almir Pinto- Aloyslo Chaves
- Altevir L~al - João Calmon - Joio Lúcio Lomanto Júnior - Luiz Cavalcante- Martins Filho
-Milton Cabral- Octávio Cardoso- Passos Pôr-

to.

O Sr. Humberto Lucena- Não! Quem vota simbolicanierite é ã Liderança da Maioria, nobre Senádor, V.
b.' é Presidente da Casa ... Quem é que vota pda Lide-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Vou colocar
em votação em Plenário.
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Como vota

Não.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Como vota
o Líder do PTB?

VOTAM ··NÃo·· OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo - Fernando Cardoso- Gastão
Müller ~ Humberto Lucena - Itamar Franco- José Fragelli - Marcelo Miranda - Nelson Carneiro
- Pedro Simon - Saldanha Derzi.

PR~laD~NTE

cfsR·.
(Moacyr Dalla)- Votaram favoravelmente à âecísão da Presidência 12 Srs. Senadores;
contra 10.
Não há "quorum" para deliberação sobre o recurso
interposto pelo nobre Senador Humberto Lucena.
Em conseqüência, fica sobrestada a decisão da Presidência, relativamente à prejudicialidáde da matéria.
Em razão disso, fiCa: adiada a apreciação das demais
matérias da pauta, uma vez que dependem de votação.
São os seguintes os iten.s cuja apreciação é,adiada:
2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 105, de 1981- Complementar (n"' 60{75, na casa
de _origem), que altera dispositivo da Lei Complementar
n9 1, de 9 de novembro de 1967, que estabelece requisitos
mínímos de população e renda pública e a forma de consulta prévia às-populações locais, para a criação de no·
vos municípios tendo
PARECER, sob n9 1.362, de 1981, da Comissão
....,., de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto, com
emendas de n~'s 1 e 2-CCJ, que apresenta.

3

O SR. NELSON CARNEIRO -

Questão aberta.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -,Como vo~a
o Líder do PDT? (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

{Procede-se à votação,)

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n"' I, dC 1983 (n9 80/83; na Casa de origem), de inictativa do Senhor Pre:sidente da República, que ~Itera a
composição e a oTganização interna dos Tribunais Re_giõnais do Trabalho que menciona, cria cargos. e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n9 619, de 1983, da Comissão
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.

VOTAM ··siM'· OS SRS. SENADORES:
Almir Pinto - Aloysio Çhaves - João Lúcio - Lo-manto Júnior- Martins Filho - Milton Cabral- Octávio Cardoso.

Votação, em turno 6rlico, do Projeto de Resolução n"
161, de 1981 (apresentado pela Comissão de Legislação
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Social como _conclusão de seu Parecer n'i' 993, de Jgsl,
com voto vencido, em -separado, do Senador Franco
Montara, e voto vencido do Senador Humberto Lucena), que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa
Agropecuâria Industrial e Colonizadora Rio Candeias
Ltda., a área de 33.000 hectares, no Território de Rondônia, para a implantação de projeto de bovinocultura,
tendo
PARECERES, sob n~'s 994 e 995, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Leite Chaves.

s
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl'
74, de 1983 (apresentado pela Comissão de te&isla-ção
Sodal como conclusão de seu Parecer n9 561, de 1983),
que autoriza o Governo do Estado do Parã a alieilitr à
empresa Maisa-Moju Agroindustrial S.A., uma área de
terras devolutas do Estado, com aproximadamente
30.000 ha (trinta mil hectares), tendo
PARECERES, sob n9s 561 e 563, de 1983, das Comissões:
-de Constitui~ào e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com emenda que apresenta de n" 1-CCJ; e
- de Agricultura, favorável.
6

Votação, em turno único, âO-ReqUerirriei:lto -ri.., 190,-0e1982, de autoria do Senador Murilo BadarO, solicit?.ndo,
nos termos dos arts._75, "A", 76 e 77 do Regimento ln~
terno, a criação de uma Comissão EspeciaJlnterna, co'mposta de 7 membros, ·para, n·o-rnazo de 180 dias, realizar
estudos sobre reforma tributária.
(Dependendo de parecer oral, da Comissão de Finanças, a ser proferido em plenário- art. 76, § 2<:>, do
Regimento Interno.)

7
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n" 280, de 1977, de autoria do Senador José Sarney, que institui o voto distrital e dá outras providências,
tendo
PARECER, sob n<:> 182, de 1983, da Comissão
-de Constitui~ão e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao mérito, fa-vorável, nos iei'riios
de substitutivo que oferece, com voto venciao dos Senadores Pedro Simon, José Ignácio e Alfredo Campos.
(Dependendo da votação do Requerimento n-? 718, de
1983, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da
discussão, nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno.)

Discussão, em primi:::ii·o turno, do Projeto de Le:i do
Senado n<:> 233, de 1979, de autoria do Senador Tarso
Outra, que institui o sistema eleitoral misto e dá outras
providências; tendo
PARECER, sob n9 182, de 1983, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao mérito, faVorável, nos termos
de substitutivo que oferece, com voto vencido dos Senadores Pedro Simon, José Ignácio e Alfredo Campos.
(Dependendo da votação do Requerimento n'i' 718, de
1983, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da
discussão, nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno.)
O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB,)- Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena como
Líder.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUÊ, ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) -_Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.
O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra,
_como Líder.
O SR. PRESID~NTE (MOacyr Dalla) -Concedo a
palavra ao riobre Sena-dOr Aloysio Chaves, que falará
como lider.

O SR. ALO YSIO CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Bornhausen.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PDS - SC. Pwnul)cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. _Presidente, Srs. Senadores; chuyas prolongadas e excessivas vêm castigando, desde fevereiro do corrente
ano, os Estados do Sul do País, especialmente Rio Grande do SUl, Paraná e Santa Catarina. NÕ Inês de maio,
ehs ocasionaram enchentes de grav-es proporções, com
alto prejuízo, especialmente no setor agrícola e nas obras
públicas.
Só em grãos, naquela ocasião, Santa Catarina hiiVia
perdido cerca de 50_ bithões de cruzeiros. O Governo do
Estado e o Governo Federal, aliados às administrações
municipais, estavam desenvolvendo _o_s primeiros esforços de recuperação, quando, nos primeiros dias de julho, as chuvas se transformaram em catástrofe e, de repente, Santa Catarina se vÍu desfigurada, com 75% do
seu território atingido, a morte e o flagelo substituindo o
seu parque de trabalho.
A natureza foi impiedosa e, ainda nesta primeira semana de agosto, tivemos o renovar das cheias dos rios
ltajaí, Canoas, Negro e lguaçu, sendo que, neste, as águas pouco chegaram a bajxar e deverão levar tUnda
-quase um- mês, se novas precipitações não ocorrerem
pã.ia a võlta ao nlve!. normal.
O desastre foi e é profundo. Com o Çlovernador Espiridião Amin, Ministro Mário Andreazza e o Senador Lenoir Vargas, -estive em Porto União, Chapecó, Rio d_o
Sul e Blumeriau, e, posteriormente, com o Governador e
os Presidentes do PDS, Henrique Córdoba, e do PMDB,
Dejandir Dalpasquale, participamos das reuniões de reconstrução reallzadas em Rio do Sul, Blumenau e Itajaí,
Juaçaba e Videira. A reconstrução será cara e lenta, precisará da união dos catarinenses e da solidariedade continuada da Nação. Sua quantificação em cruzeiros ainda
não é possível fazer. As pessoas foram atingidas com a
perda de casa, móveis, utensílios, produção agrícola e
perda da qualidade das terras, as empresas perderam
maté_rias-primas, estoques e viram suas máquinas danificadas. 75% da área produtiva do Estado foi atingida,
volto a repetir, as obras públicas foram fortemente danificadas. Só o primeiro levantamento feito na área de
transportes nos levam a números equivalentes a 60 bi~
lhões de cruzeiros e algumas obras, como a do Porto de
ltajaí, mesmo com recursos alocados de um bilhão e
meio de cruzeiros para voltar a ter três dos seus cillco
berços em funcionamento, terão que aguardar cerca de
um ano para a conclusão da reconstrução.
Santa Catarina sofre ainda amargamente; foram seis
enchente em uma só. Como representante do meu Estado, não posso deixar de consignar, da tribuna do Senado ...
____ O Sr. José Fragelli- V. Ex• permite um aparte?
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O SR. JORGE BORNHAUSEN -
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Com prazer.

O Sr. José Fragelli- Ilustre Senador, quero, em nome
da Liderança do meu P8rtido e em meu próprio, expres~
sara nossa solidariedade ao povo catarinense, ao Estado
de Santa Catarina, como ao Rio Grande do Sul e ~o Paraná. Todos acomPanhamos, profundamente emocionados e sentidos, a tragédia que se abateu sobre os três
grandes Estados do extremo Sul do País. Os danos materiais são esses que V, Ex~ expressa, muito grandes; mas o
sofrimento das populações foi maior e, so_bretu_do, essa
solidariedade afetiva de brasileiro para brasileiro é que
nós queremos expressar, neste instante, cada um de nós,
individualmente e coletí_vamente. Representando o
PMDB, quero dizer que o nosso Partido estará sempre
ao lado de todas as medidas que forem necessárias, de
ordem administrativa ou de ordem legislativa, para ir ao
encontro das necessidades de Santa Catarina, do Rio
Grande e do Paraná. Pude assistir, no meu Estado, como
seLque aconteceu em todos os demais do nosso País, à
comovida participação do povo sul-mato-grossense nos
sofrimentos, dia a dia, do povo catarinense. Os sul-matogrossenses deram espontaneamente sua contribuição; até
mesmo vimos e ouvimos isso pela televisão sul-matogrossense: as pessoas humildes dando alguma coisa do
seu, para expressar justamente esse sentimento de solidariedade patriótica dos nossos companheiros daqueles
três Estados. Então, falando aqui em nome do PMDB,
sei que falo também em nome de cada um e de todos os
brasileiros, de todos os Estados da nossa grande Pátria.
O SR. JORGE BORNHAUSEN- Agradeço a mani~
festação do Senador José Fragelli, em nome da Uderiül.ÇS: -do PMDB, e devo consignar, mais uma vez aqui,
que o PMDB, o PDS, o PDT, o PT e o PTB, em Santa
Catarina, se tornaram, nos momentos difíceis, uril só
Partido. Devemos, mais uma vez, consignar que as viagens realizadas pelo Governador do Estado tiveram a
presença do PMDB e do PDS, permanentemente, porque o desejo, neste momento, de tódos os .calarinenses e
brasileiros, aqui bem frisado pelo Senador José Fragelli,
é a reconstrução de um Estado.
Desejo consignar, nesta oportunidade, portanto,
como representante de Santa Catarina, o agradecimento
à marã.vilhosa demonstração de solidariedade de todo o
povo brasileiro, através de gestos e ações que orgulham a
nossa raça, à ação do Governador E.spiridião Amin, liderando a sua equipe de forma incansável, corajosa e inteli~
gente, e com a característica de li~erança tão importante
p~ra as horas difíceis; às açôes dos prefeitos municipais
de mais de cem municípios atingidos, a posiçã~ dos Partidos polític?s, que emprestaram, por seus Diretóríos e
todos os seus representantes, amplo apoio à emergência,
e da mesma forma se comportam nas áreas já em reconstrução; à açào do Governo Federal, que se iniciou com a
iniciativa do Presidente Figueiredo, em orientar as ações
de emergência empreendidas, sob a coordenação do Ministro do Interior, Mário Andreazza, e com uma ação de
extraordinário destaque, a executada nas áreas atingidas
pelas Forças Armadas brasileiras.
A continuidade das ações sob o comando do Presidente em exercício, Dr. Arureliano Chaves de Mendonça,
que presente ao nosso Estado com quase todo o Ministério, além de soluções prontamente tomadas em diversas áreas, manteve a operação de emergência com o Ministé_rio do Interior e o entregou à coordenação dos trabalhos de reconstrução ao Conselho de Segurança Nacional, destacando-se desde já o trabalho que vem sendo
desenvolvido pelo Ministro Danilo Venturini. A extraordinária participação das empresas de .cominicação, do
Estado do País, responsáveis, em grande parte, pelo despertar do sentimento de solidariedade vivido com inten-sidade na nossa Pátria. O Estado de Santa Catarina hã
de ser reconstruído, saberá agradecer à Nação, porque
temos consciência de que o nosso maior capital é a quali~

3132

Quinta-feira 4

dade da nossa gente. Não desapareceu este capital, e Ílào
irá desaparecer, e ele saberá, por seu trabalho, fazer com

que possamos novamente nos orgulhar em ser Estado
modelo na Federação brasileira. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Preside_nte, Srs. Senadores,a
última Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi geral-

mente saudada como o inicio de uma nova poHtica do
ensino, em que os três graus-se distribuíssem, sucessiVamente, ao Municlpio, ao_ Estado e à União e houvesse

maior atenção para o ensino profissionalizante.
Inicialmente, espalharam-se muitas esperanças, mas,
na medida em que se foi inSfiurando a nova sistemática,
o que se verificou for o-mau resultado da eliminação _dos
ginásios, com o primáriõ de oito anos, insuficiente O nú-:.
mero de professores, nos Estados, para lecionar entre a
quinta e oitava séries.
Quanto ao ensino do segundo grau, não surgiram os
espemdos colégios prOfissionalizantes, mas continu_ou_~se
na formação predominante humanística, transfó{riiado
esse ensino em simples preparação para o ingressO no
terceiro grau.
O pior é que há estabelecimentos de ensino, qu<? antes
ministravam Os cursos Clássico e Cí6ntíficci-, pfáticamente desativados no País.
Tal o caso, por exemplo, do Colégio Nova Friburgo,
que beneficiava não aquele município apenas, mas toda
uma região fluminense.
A propósito, recebemos carta do senhor Wilson Moraes, residente naquela cidade, datada de 9 do corrente,
onde se sugere a rcativação daquele educandárto, que
tantos benefícios já prestou à juventude estudiosa fluminense, assinalando:
"Outrora um educandáiio- -tido c_omo _padrão,
hoje com todo o seu patrimôni_o totalmente desativudo, o complexo do Colégio Nova Friburgo é um
dos melhores, prestando-se, até mesmo, para a instalação de uma universidade. No entanto, não
queríamos ir t~o longe, pois o nosso País está necessitando de técnicos. Por que não instalar, ali, um
Colégio-P<Idrão, para a formação de técnicos em todus us áreus? Sabemos que existe o SENA!, com atividades correlatas. Por que não através do mesmo e
de outros órg-ãO-s, cOmo os Ministéfios_ da Edu_cnção. da Saúde, dQ_Trabalho, da Agricultura e daS
Secrctaríits de Estado e Munidpio? O problema do
Colégio Nova Friburgo vem, há muito, sendo abordado, até por pessoas ligadas à poHtica, compondo,
atualmente, o Governo Federal, por intermédio de
alguns ex-alunos, como o Sr. Carlos Langoni".
Aqui fica o apelo, que tem a maior procedência e, por
isso, nós o encnminhamos ao Governador L~on~;l Bri,~Q~
la.
Era o que tínhumos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
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~-

Por o_casião de sua posse na Presidência da Academia
Brasileira de Medicina, no Rio de Janeiro, ocorrida a 16
de julho passado- quando substituiu o a-Cadêmico Deo:lirido Couto -, o Presidente do INAMPS, Professor
Aloysio Salles, pronunciou um discurso que obteve excepcional repercussão pelos conceitos emitidos a respeito
du situação atual das escolas de medicina, dos médicos e
dos padrões do exercido profissional da Medicina, no
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contexto das profundas transformações cienttficas e tecnológicas que se Vem processando no mundo contempo·
râneo.
Médico eininente, respeitado dentro e fora das nossas
fronteiras como um dos valores exponenciais do nosso
País, no campo de sua especialização profissional, o
Doutor Aloysio Salles asseverou, ao assumir a Presidência da Academia NacionaJ de Medicina, ser imperativa a
humanização profissional dos médicos, no quadro geral
da medicina contemporânea, que se apresenta tecnicamente sofisticada e complicada, exigindo aparelhagens,
instrumentos e instalações caàa vez mais caros e mais especializados.
Desenvolvendo suas considerações no roteiro dessa
concepção renovadora, acentuou o Doutor Aloysio
Salles:
" ... Reservou-me a providência a oportunidade
de deflagrar, de instaurar, na rede mais iinportailte e
extensa da Previdência S9cial___médica dq_ mundo a brasileira - que abarca mais de lOO milhões de
patrícios eSta campanha, a de reinstauràção e darevalorização dos médicos e cirurgiões gerais, dos pediatras, dos toco·ginecologistas, dos psiquiatras,
médicos que, sem prejuízo de ·suas tendências pessoais de aprofundamento em tal ou qual ramo da
nossa nobre arte, têm entretanto, presentes como
fundamentais, os ConCeitos- de integridade biopsicossoclal do paciente a que têm o deVer e O-privilégio de cu_idar."
Ã lmjlcirtâncía intrínseca, o alcance e as perspectivas
decorrentes dos conceitos renoVadores e humanizantes
do acadêmico Aloysio Salles justifiCam o registro especial que me leva a esta tribuna, motivos pelos quais -sO!i~
dto sua- incorporação ao texto deste pronunciamento.
De fato, independentemente da ressonância que obteve, esse discurso deve ser apreciado, sobretu_do, pelas
possibilidades de aproveitamento daqueles conceitos,
como diretrizes norteadoras da atuação do Professor
Aloysio Salles à frente do INAMPS. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SF;U DISCURSO:
DISCURSO PROFERIDO PELO PROFESSOR
ALOYSIO SALLES, QUANDO DA SUA POSSE. NO
DIA 14 DE JULHO. NA PRESIDtNCIA DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA.
Há Vinte anos, ingreSSava eU nesta Acadeffila, prestàndo o juramento pelo qual me comprometi a servi· la pelas
mãos de Deolindo Couto e Collares Moreira, amigos de
todas as horas, expoentes da Medicina patrícia-, ambos
confiantes em que o jovem médico estaria à altura de
com eles partilhar a convivência extraordinária dos confrades que, agora, neste momento estelar de minha vida
de médico, me-cOnduziram, em eleição para mim inesquecível, à culminância de Presidente da Academia Nacional de Medicína.
Não escondo, pois, a emoção que me invade o peito,
Qtie me dilata as veias e enche meu coração, que transborda em minh'alma. Graças a Deus, graças a meus amigos, graças ao esforço de uma vida que só timbrada pelas
ag-ruras das dificuldades e vitórias na prática da mais divina das profissões. Sô fui e só quis ser Inédico. O que fiz,
tudo o que consegui realizar, filtrei através daquele filtro
quase divino, õ da bondade, o da dedicação do médico,
cujQs estudos, porfias, experiências, dissabores e sucess"os, têrri a marca humana da falibilidade, mas ostentam
também o sinete divino da caridade.
Ser médico foi o grande, é o grande, será o único orgulho da minha vida. E agora, Srs. acadêmicos, fizestes
com que o médico, transfoi-mado eril Presidente da mais
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importante Associação Médico-Científica do País, serevestisse da responsabilidade de dirigir-vos, de marcar,
com o seu modesto nom~, a própria presença no meio da
série de gigantes da profissão qUe ocuparam esta cadeira
a que me alçastes com vossa generosidade.
Extraordinária responsabilidade! Maior o compromisso, detinitiva a devoção ao ideal acadêmico!
Srs. Acadêmicos, meus caros confrades! Sem dúvida,
cada um de nós escolheu modelos para sua atuação profissional. Sempre entretanto, algum nome sobressai, na
rememoração de importâncias e de influências. Sucedo a
Deollndo Couto, meu modelo de Médico. Ocupo a cadeira presidencial que já foi assento pelo Presidente perpétuo desta Casa enquanto viveu, cuja memória se traduz nas ações que o sucederam como penhor de dignidade e compromisso com a ciência: - o inesquecível Miguel Couto. Que mais posso eu almejar na vida? Que
mais posso eu pleitear da bondade do Criador? Nada
mais, ineus caros confrades. Resta·me, sim, a obrigação
de corresponder à confiança no desempenho da m!ssão
Que me conferistes.- Este o meu segundo compromisso
acadêmico, igual ao primeiro, quando aqui ingressei,
mais amadurecido agora pelos anos que vivemosTuntos,
mais temperado pela experiência dos 20 anos últimos,
que marcaram a transformação ~este País, hoje arfante e
resoluto, no meio de sua mais difícil crise histórica de desenvolvimento, ciente e consciente de que lhe cabe o papel singular de, dentro de dois lustros, transformar-se na
potêncía mais humana, mais solidária deste mundo conturbado de boje.
·
Senhor<i.S-_C- Senhores!
A Academia Nacional de Medicina, vejo-a como parte
desta Nação sacudida por crises políticas, econômicas esoCiais, decidida a marcar os seus passos pela ousadia
dos jovens, pela maturidade e pelo conhecimento das
suas gerações mais maduras. Desta ação conjunta de
moços e de ~madurecidos, seguramente, resultará a nova
Nação, de fronteiras mais largas, disposta a oferecer a
seus filhos um presente e um futuro menos sofrido.
As transfo-rmações que em todo o mundo se processaram, na vida das nações e dos indivíduos, tiveram o-seu
reflexo empolgante na mudança dos padrões da prática
médica. O -médico dos_ anos 30 foi muito diferente daquele dos anos 40. Nos seguintes decênios surgiram novas e
profundas transformações do pensamento, da doutrina,
_ da prática e da investigação em Medicina, no mundo e
no Brasil, de tal maneira que a meia vida do conhecimento médico, estimada em 1950 em torno de 8 anos, foi
avaiiada.há pouco, em menos de três e meio anos. Isto
demonstra que, à semelhança das alterações políticas e
econômicas, as mudanças na Medicina se precipitaram
aceleradamente.
O Médico dos anos 30, a Me_dicina daquela época
caractizava-se pela prática solidária da assistência
médico-cirúrgica, de um lado, e pela contribuição benfazeja das instituições caritativas, que asseg~ravam, pelo
menos parcialmente, corbertura às populaçõe~ menos
providas de recursos.
A partir do fiilal da última grande guerra, explosivamente no Brasil, nova orientação passou a se impor. As
Escolas de Medicina ou os Médicos que então se graduavam começaram a reunir-se em grupos mêrlicos; passaram a se aglutinar em centros de excelência, buscaram,
na convivência e na permuta de experiências, tornar mais .
acessível ao paciente, como in9ivfduo, o a porte especializado daqueles que se haviam aprofundado em suas respectivas especialidades. O custo da assistência médica
começou a crescer, na medida em que os 'progressos tecnológicos justificavam o advento de novas técnicas de
diagnóstico e de terapêutica.
De outro lado, o crescimento populacional explosivo
em nosso Pafs e a migração do meio rural para o-meio
urbano, pelas razõeS Sócio-econdmicas e políticas de todos conhecidas -tudo se ajuntou e explica porque pas-
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sou o Brasil a ostentar dois tipos fundamentais de caber-

agora marcada pelo reequilíbrio na volta, ou melhor, na

tura ou assistência médica ás- populações. De um lado

nova posição do médico geral, do médico integral.

aquele representado por _empresas privadas, quase sempre com fins justamente lucrãtivos; de outro, a medicina
estatal, a medicina pública, a mediei ria ·oficial não lucrativa. Na medida mesma em que as populações se mostra-

Estou seguro de que esta transformação permitirá que
os currículos das Escolas de Medicina ofereçam ao final
de seus Cursas, jovens médicos muito mais capacitados,
logo após graduados, a enfrentar as dificuldades da prâ-

vam mais carentes e mais numerosas, nOs grandes cent_iça imediata da profissão.
tros urbanos, mais presente, necessariamente, passou a
Tantas questões como esta, a do médico de família na
ser a organização oficial. Redes estaduais e federais de
Previdência Social, ou atê mesmo a do papel global da
hospitais e clínicas estabeleceram-se e multip!icaram-se
Previdência Social na prática médica do País, com suas
por todo o País. Nestas é seguramente ainda marcante a
váiiãs-Conotações, com a discussão de tantas questões
atuação dos especialistas, estes os grandes responsáveis
médíco-sodais da atualidade, sem prejuízo das tertúlias
pela pesquisa e pela investigação e pelo progresso da Meem que se discutem ciência e investigação médica pura,
dicina em geral. Entretanto, eh~s mesmoS em grande par....:.. eis aí, meus caros confrã.des, o grande papel que- serete responsáveis por um certo grau de despersonalização
serva ou que continua a se reservar esta venerarda A cada prática médica diária comum.
demia Nacional de Medicina, cujos membros têm a abriSem dúvida tanto mais numerosos os especialistas,
gação e o dever patrióticO de contribuírem, com as suas
experfências;-páia-o delineamento, para a instauração,
quanto mais numerosos os doentes carentes de uma vipara o acompanhamento de programas e de atuações nº
são integral de sua doença. O médico geral já não çxis_tia
ou er~ uavis rara", freqüentemente limitado a um-ganho
campo médico e de saúde pública do País, numa perfeita
modesto face à competição ·sedutora dos especialistas.
satisfação aos seus ditames e regulamentos originais, que
Fenômeno verificado em todo mundo é o de, ao fim de
estabeleceram, nesta Academia, o fôro de aconselhame-nalguns lustros, passaram doentes, comunidades e nações
to crítico, ao Goveino e aos governantes, sobre questões
a se lembrarem cada vez mais daquela figura tutelar,
médico-sociais da época.
quase sacerdotal, a do médico geral, a do médico de
A Academia Nacional de Medicina continuará a viver
família,' a do médico amigo, conselheiro e juiz; enfim, a ·
seus grandes dias, ao ·mesmo tempo em· que pasSará a
do médico integral.
disputar, com a sua autoridade e o valor dos seus titulaExtraordinário paradoxo o mundo materialista, ime.:-res, com o valor de seus membros, o papel preponderan-te- de Suprema CQfte do pensamento médico e da ação
diatista, oportunista, reivindícador, · progreSsista a
lembrar-se com saudade da figura mais antiga, aquela
médica em nosso País. A Academia Nacional de MediCique representava o ponto de referência sodiil e sentimenna não _tem faltado a esta obrigação. Não faltará ilo fututal para quase todas as famílias que tiveram a venturaae- --- _r_o_--os encontrar ao longo de sua existência.
Estou certo de que expresso a opinião dos meus canSe os indivíduos ou as famHías sentiam esta saudade
frades ao fazer tal afirmativa. Até porque, vejo em mibenfazeja, do profissional que dava conselhos ou servia
ilha eleição o compromisso que os nobres confrades me
de exemplos, saudades da figura que em toda a casa da
outorgaram: o de trazer para esta Casa, ou de nela reminha época de moço penetrava como que aureolado
forçar, ações, discussões e propostas referentes às quesduma luz de santidade que lembrava a do Messias, no
tões atuais, que tanto têm a ver com a preservação da
milagre da cura de enfermos.
saúde d_o povo brasileiro.
Onde inserir, entretanto, eSte ffiédiCo gerãl numa MeA Academia Nacional de Medicina não faltará a esse
dicina tecnicamente sofisticada, complicada a exigir apaseu papel original. Antes o desempenhará, com a ajuda,
relhagens, instrumentos e instalações cada vez mais cacom o conselho, com a ciência e a consciência dos meus
ros e mais especializados?
queridos companheiros desse sodalício, aos quais presto
e~te solene compromisso, pois vejo em minha eleição a
Meus caros confrades. Esse médico-geral, que a medieina estatal desconhecia até-há beril pOuco, e que a justa
obrigação que vós, meus caros confrades, me outorgastes.
ansiedade dos pacientes busca reencontrar, volta a assumir papel importante na distribuição das bençãos médiPerdoai-me, Senhores e Senhoras, s_e tanto me alon~
cas para as populações cada vez mais sofredoras.
guei nestas palavras inaugurais. Ê que estou tangido,
também, pela doce emoção da saudade de meus pais, que
Esse médico geral é a grande bandeira que se desfralda
nas nações mais adiantadas do mundo, e que no Brasil
com sacrifício me levaram à graduação em Medicina, e
volta a aparecer, como tipo padrão de profissional que
que aqui estão na minha saudade, a me abençoarem com
as escolas médicas devem produzir e -oJereCer a esta·
a sua bondade, a me estimularem com o seu exemplo, a
nação. Não mais a maioria de ·especialistas precocemente
me ditarem normas de comportamento que mantive ao
feitos. Nào.mais, õo sei-Víço-pU:blico, só os especialístas·
longo de minha vida, e que lhes devo por inteiro.
predominantemente requisitados ou escolhidos através
Permiti, pois, que ao agradecer a presença de todas as
a:utormaaes presentes que me honraram aqui vindo, a
de concursos reveladores de suas notáveis caraCterísticas
profiSsionais. Nãot Impõem-se como in:idiáveis as éonrrieus amigos e amigos, clientes, companheiros de trabatribuições dos médicos geraiS.ou~-nO máXimo, dOs· eSpelho;colegas·ae-profissão e de turma, a meus ciueridos, a
meus mui queridos complinheiros da ACademia Nadocialistas em assuntos ou ramos gerais. Esta a grande resposta de nossos dias às carências índividuais.
naJ de Medicina, ao agradecer a todos esta hora de proReservou-me a Providência a oportunidade de deflafunda emoção que experimento, permiti que faça a migar, de instaurar, na rede mais importante e extensa de
nha saudade presente, e que me lembre, e que me valha
Previdência Social médica do munáo- a bfãSiieira, que
dos pedidos de minha Mãe, logo após ter eu me diplomaabarca mais de 100 milhões de patríciOS-- esta cainpado em Medicina, e ter sido o orador de minha turma.
nha, a de reinstauração e da reValorização dos médicos e
Minha- -Mãe;--nào raramente, quando à nOite me vi"a
cirurgiões gerais, dos pediatras, dos toco-ginecologistas,
debruçado sobre os livros, buscando alcançar os instrudos psiquiatras, médicos que, sem prejuízo de suas tenrilentos da boa vit6ria profissional que almejava, Pediadências pessoais de aprofundamento em tal ou qual
me, com seu jeito sirriPles e carinhoso, que lhe repetisse
as palavras finais do meu discurso de formatura.
ramo da nossa nobre arte, têm, entretanto, presentes
Com as mesmas palavras desejO terminar este meu
como fundamentais, os conceítos de integridade de biopsicosocial do paciente a que têm o dever e o privilégio de
cuiilj)ddo agradecimento à Medicína e a todos aqui reucuidar.
nidos nesta noite.
A Medicina estatal, que cresceu sobretudo à custa da
"Senhores! A Medicina tende toda ela à construção e
à obra da vida; quer salvar tudo que a guerra mata; quer
multiplicação, benemérita em algumas e poucas circunsdncias, dos espei:iafistas de nossa profissão, deve ser
- Salvar o homem, seus sonhos imenSos e suas imensas es-

peranças; quer mais luz, mais amor, mais vida; que o
pensamento voe nas alturas; que a vontade assoberbe o
mundo de maravilhas e de sensações sutis; que- Os -homens sejam ma[s fortes e as coisas mais belãs; que tudo
floresça na natureza, para regalo e bem humanos; que a
ciência do mundo e dos seres, e a arte nos dêem a sensação sobre-humana do vasto universo que o homem, seguindo a luz interior que o guia, trabalhe, sofra, lute,
creia e assinale novas formas, novos caminhos e novas
razões de amar e celebrar a vida.
Vein apelo à epígrafe que fez Pasteur gravar em sua
tumba:. "Feliz aquele que leva em si um Deus, um ideal
de beleza, e que o obedece", ideal de arte, ideal de ciência, ideal de pátria, ideal das virtudes evangélicas'',
Tenhamos ideais, temperemos nossas vontades para
todas as lutas e a alma para todas as dores que as teremos ambas e numerosas. No fim, encontraremos a única
feliciaade grande e definitiva que há neste mundo, a ventura de nos sentirmos fortes e nos sentirmos homens.
E.m meio" aos corações-iriquietOs dos hori1eils perturbados com a passagem e o tropel das coisas do mundo,
umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e
todas passam, tenhamos fé em nós mesmos, a única
força que a natureza não nOs recusa jamais, companheira fiel de nossas provaÇões e Viático de nosso caminho
acidentado.
Será esta a vitória que vencerá o mundo - a nossa
Fé".
O _SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pro~un
cia_ o seguinte discurso.)·- S-r. Presidente, Srs. Senadores:
O Dr. Wyser Rodrigues, já falecido e a quem rendo as
homenagens a sua memôria neste instante, no dia 13 de
maio último, enviou ã0 Sr. Presidente da República, um
telegrama que vou transcrever no fiin do pronunciamento.

Essa mensagem enviada, ao Sr. Presidente da República, reflete, plenamente, o quadro que se constata em
Mato Grosso, após a posse do Governador, entre aspas,
produto gerado pela corrupção e pela fraude, em decorrência do clima de terror implantado, pois, agora o que
se vê no Diário Oficial do Estado são centenas de de:missões, transferências, remoçõ"es, fora as perseguições executadas nos órgãos que independem da publicação no
Diári_o Oficial que passam despercebidas.
Essa denúncia do insígne morto endereçada ao Sr.
Presidente da República, espelha bem a situação angustiante que se vive em Mato Grosso.
Eis o que afirma O Dr, Wysá Rodrigues:
"Excelentíssimo Senhor
Presidente João Baptista Figueiredo
Palácio dos Despachos
Brasília (DF)
Vi e ouvi pronunCiamento Vossência em ..0
Povo e o Presidente" último dia onze; quando- exter~
nau sua irritação pelo tratamento que dispensam
Governadores da Oposição aos funcionários
membros do Partido Democrático Social.
Tratamento verdadeiramente desumano, Excelência, estão recebendo os funcionários simpatizantes de. piitidos de oposição por parte do Governador Júlio José de Campos do Partido Democrático
Social do meu Estado, do Estado de Mato Grosso:
demissões, exonerações; transferências, rerildções e
humilhações_ outras, inclusive inúmerãs dispensas
sem justa causa que comprometem orçamentos das
sociedades de economia mista e do Estado cOm desenbolso de centenas de milhões de cruzeiros para
pagamento de indenizações, numa inequívoca demonstração de irresponsabilidade, de vileza, de desprezo áos direitos humanos, à família e à sociedade.
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Saudações brasileiras e patrióticas. Wyser Rodrigues, fundonârio aposentado, Avenida Presidente
Marques, n\' 522, Cuiabâ, Mato Grosso."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão extraordinária ã realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos-, neste plenário a seguinte

ORDEM DO DIA

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nQ 6, de 1982 (nQ 116/82, na Câmara dQs Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação
Científica e Tecnológica entre o_ Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da Romênia, assinado em Brasília, a 12 de maio de
1981, tendo
PARECERES, sob n9s 645 a648, de 1983, das Comissões:
- de Relações Exteriores, favorável, nos termos de
substitutivo que oferece;
- de CoRstituiçio e Justiça, favorável ao Projeto e
contrãrio ao substitutivo da Comissão de Relações Exteriores, com voto vencido do Senador Hélio Gueiros;
- de Educação e Cultura, favorável ao Projeto; e
- de Economia, favorável ao Projeto.

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão
de Relações Exterio1es sobre a Mensagem n~' 112, de
1983 (n9 204/83, na origem), de 13 de junho do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escoJha do Senhor 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.
'

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~' 122; de
1983 (nl' 215/83, na origem), de 20 de junho do corrente
ano, peta qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senad_o a escolha do Senhor Fernando Abbot Gaivão, Embaixador do Brasil junto à República da Nigéria, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República do
Níger.

1~sessão Legislativa Ordinária,
da 4 7~ Legislatura
EXTRAORDINÃRIA
Presidência do Sr. Nilo Coelho
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHJM-SE PRE-SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Katume - Altevir Leal - Odacir Soares Aloysio Chaves - Gabrici Hermes - Alexandre Costa
-João Lobo- Almir Pinto- Virgílio Távora- Martins Fílho - Humberto Lucena - Milton Cabral Aderbal Jurema - Nilo Coelho - Guilherme Palmeira
- João Lúcio - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista
- Passos Pôrto - Lomanto Júnior - Luiz Viana João Calmon - Moacyr Dalla - Nelson Carneiro Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró
- Alfredo Campos - Amai-ai Furlan - Fernando
Henrique Cardoso -Severo Gomes- Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Gastão Müller - Roberto
Campos -José Fragelli - Marcelo Miranda- Saldanha Derzi - Affonso Camargo- Álvaro Dias- Jorge
Bornhausen- Carlos Chiarelli- Pedro Simon- 0-ct<i~
Vio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. H a~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser Tido pelo Sr.
!~'~Secretário.

E lido -o seguinte

REQUERIMENTO N• 736, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 d_o Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 222, de 1981, que autoriza o Governo do Estado
do Pará a elevar em Cr$ 139.427.700,00 (c-ento e trinta e
nove milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e setecentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, feita a
reconstituição do processo, se necessária.
-Sala das Sessões, 3 de agosto de 1983.. -Gabriel Her~
mes.

O SR. PltESIDENTE (Nilo Coelho) ~ O requerimento que vem de ser Jido_serâ publicado e incluído
oportunamente em Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

4
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão
do Distrito Federal sobre a Mensagem n~' 153, de 19~~
(nl'-275/83, na origem), de l3 de julho do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do_ Doutor Joel Ferreira
da Silva, para exercer o cargo de Conselheiro do Tribu_nal de Contas do Dístrito Federal, na vaga decorrente da
aposentadoria do Conselheiro Josê Parsifal Barrqso.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está
rada a sessão.

Ata da 113' Sessão,
em 3 de Agosto de 1983

encer~

(Levanta-se a sessdo às 17 horas e 25 minutos.)

_ PiscussãO, ~m turno -úrlicg, do Projeto de DeCreto -~egislativo nl' 6, de l982_(n~' 116/82, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de
Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
.,4a Rep~blicâ: SoCialista da Romêriia, assinado em
Brasília, a 12 de maio- de 1981, tc!ndo
PARECERES, sob n•s 645 a 648, de 1983, das
Comissões:
- de Relações Exteriores, favorável, nos termos
do Substitutivo que oferece;
~de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto
e_ cm1trái-io ao Substitutivo da Comissão- de Relações Exteriores, com voto vencido do Senador
Hélio Gueiros;

-de Educação e Cultura, favorável ao Projeto; e
-:- de Economia, favorável ao Projeto.
Em discussão o projeto e o substitutivo, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, declaro encerrada a discussão.
Em votação o projeto que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovall_l permaneçam sentados. (Pãusa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto, fica prejudicado o substitutivo.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 6, DE
1982
(N~'

_116/82,_ na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do ACordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista
da Romênia, assinado em Brasflia, a 12 de maio de
1981.
O CongressO NaciOnal decreta:
-Art. i"' Fica- ãprovado o texto do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo daRepública Federativa do Brasil e o Governo da República
Socialísta da Romênia, issinado em Brasília, a l2 de
maio de 1981.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

-o SR.-PRESil)ENTE (Nilo Coelho)- Item 2:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a _Mensagem nl'
112, de 1983 (nl' 204/83, na origem), de 13 de junho
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 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.
Item 3:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a_ Mensagem nl'
122, de 1983 (nl' 215/83, na origem), de 20 de junho
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Seci.hof Fernando Abbott Gaivão, Embaixador dO Brasil junto à República da Nigéria, para,
cumulativamente, exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República do Nfger.
Item 4:
Discussão, em turno único, do Parecer da Cernis~
são do Distrito Federal sobre a Mensagem n' 153,
de 1983 (nl' 275/83, na origem), de 13 de julho do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Doutor Joel Ferreira da Silva, para exercer o cargo de Conselheiro do TribunaJ de Contas do Distrito Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do
conselheiro -Jos_é Parsifal Barroso.
As ma~érias constantes dos itens 2 a 4 da pauta da presente SeSSà0; riOS teimas da ·alínea_ .. h" do art. 402 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em sessão secreta.
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Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias, a fim de que seja respeitado o dispositivo regi-

mental.
(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 35 minutqs
e l'o/ra a ser pública às 18 horas e 40 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está reaberta
a sessão,
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
(Em regime de urgência - Art. 371. C, do Regimento
Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ I I, de I 983 (n9 _72/83, na casa de origem), que revoga o Decreto-lei n9 865, de 12 de setembro de 1969, resta-

belecendo a autonomia do Município de Santos, no Estado de São Paulo, tendo
PARECERES, sob n" 642, de 1983 e orais, FAVORÁVEIS, das Comissões:
-de Constituição e Justi<;a;
-de Segurança Nacional; e
-de Municípios.
-

Votação, em turno único, 'do PrõjeiO de lei d<i. Câmara
n9 lOS, de 1981- Complementar (n" 60/75, na casa de
origem), que altera dispositivo da Lei Complementar n"
I, de 9 de novembro de 1967, que estabelece requisitos
mínimos de população e renda pública e a forma de con~
sulta prévia às populações locais, para a criação de novos municípios tendo
PARECER, sob nQ 1.362, de 1981, da Comissão
-de Constituição c Justiça, favorável ao Projeto, com
emendas de n"s I e 2-CCJ, que apresenta.

tü

Social como conclusão de seu Parecer n" 561, de 1983),
que autoriza o Governo da Estado do Pará a atienar à
empresa Maisa-Moju Agroindustrial S.A., uma área de
terras devolutas do Estado, _cOm aproximadamente
30.000 ha. (trfnta mil-hectares), tendo
PARECERES, sob n9s. 562 e 563, de 1983, das ComisK
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
com emenda que apresenta de n~' 1-CCJ; e
-de Agr_icultura, favoráv_el.

6
Votação, em turno único, do Requerimento n" 196, de
1982, de autoria do SenadOr MurHo Badaró, solicita-ndo,
nos termos dos arts. 75, "A", 76 e 77 do Regimento Interno, a criação de uma Comissão Especial Interna, composta de 7 membros, para, no prazo de 180 dias, realizar
estudos sobre reforma tributária.
(Dependendo de parecer oral, da Comissão de Finanças, a ser proferido em plenário - art. 76, § 2", do
Regimento Interno.)

7
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n• 233(79)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n~' 280, de 1977, de autoria do Senador José Sarney, que-institui o voto distrital e dá outras providências,
tendo
PARECER, sob nQ 182, de_ 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, nos termos
de substitutivo que oferece, com vOto vencido dos Senadores Pedro Simon, José Ignácio e Alfredo Cãmpos.
(Dependendo da votação do Requerimento n" 718, de
1983, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da
discussão, nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno.)

3

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n9 7, de 1983 (n" 80/83, na casa de origem), de iníciafíva-- do Senhor Presidente da República, que altera a
composição e a organização interna dos Tribunais Regionais do Trabalho que menciona, cria carias; e dfõlitras providências, tendo
PARECER, sob n9 619, de 1983, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"
161, de 1981 (apresentado pela Comissão de Legislação
Social como conclusão de seu Parecer n" 993, de 1981,
com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montara, e voto vencido do Senador Humberto Lucena), que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa
Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias
Ltda., a área de 33.000 hectares, no Território de Rondônia, para a implantação de projeto de bovinocultura,
tendo
PARECERES, sob n9s. 994 e 995, de 1981, das comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Agricultura. com voto vencido do Senador Leite .
Chaves.
5

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"
74, de 1983 (apresentado pela Comissão de Legislação

(TramitandO. em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n• 2S0(77)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Sen_ad_o n~'_ 233, de 1979, de aUtoria do Senador Tarso
Outra, que institui o sistema eleitoral misto e dá outras
providências, tendo
PARECER, sob nS> 182, de 1983, da Comissão
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, nos termos
de substitutivo que oferece, com voto vencido dos Senadores Pedro Simon, José Ignácio e Alfredo Campos.
(Dependendo da votação do Requerimento nQ 718, de
1983, do Senador Humberto Lucena, de adiantamento
da discussão, nos termos do art. 310, alfnea ''c", do Regimento Tnternõ.)

O SR. PRESIDENTE (Nito Coelho)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e

~5

minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 2/8/83
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Aqui estamos reunidos para mais um período de sessões dessa legislatura.
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. Çumpro, na_ co9diç_ão de líder do PMDB nesta Casa, o
dever de falar à Nação sobre os acontecimentos que se
r::egistraram no período de recesso parlamentar e que, no
meu entender, agravaram, ainda mais,_ a situação de Impasse em que se encontra o País.
Venho de minha terra.. Andei por todos os caminhos.
Vi de perto, a miséria, a fome, o desemprego e a morte~
Aproxima-se o quinto ano consecutivo de estiagem. Não
haverá água no sertão nordestino no próximo ano. A
SUDENE, no princípio deste ano, fez essa advertência.
O que fez o Governo'?
Continua, como antes, a tratar o problema da seca
como se fosse calamidade passageira, tal qual as enchentes do sul. Amplia as frentes de trabalho, sem cuidar do
mal rrlaior que é a falta d'água.
Somente na Paraíba, estão oficialmente registrados
nessas frentes 170 trabalhadores. De que lhes serve construir estradas de barro ou açudes, quando sabem que
continuará faltando água?
Além disso, o que recebem como remuneração pelo
trabalho - meio salário-mínimo - mal permite comprar rapadura, -farinha e feijão para si e para suas
famílias.
Faço votoS que a anunciada viagem do Senhor Presi:.
dente da República em exercício, Aureliano Cha-.:es, ao
Nordeste, possa contribuir para modtficar esse-quadro
dantesco, através de soluções adequadas da problemática regional.
As verbas emergenciais, mesmo quando aplicadas
para atender os flagelados, não curam o mal crónico da
seca. Não vejo providências eficazes que estejam na mente do Governo para evitar o exôdo rural inexorável e
cada vez mais intenso, em direção aos centros urbanos.
O Governo será o únicá responsável pelo que vai acontecer no Nordeste no próXImo ano. Mas, voltarei a esta tribuna, nos próximos dias, para uma análise mais detalhada sobre os problemas que afligem a minha sofrida região.
Volto, agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, minhas
vistas para o que aconteceu por aqui nesse tempo de recesso.
Constato, com pesar, e com pesar imenso, que o IM·
PASSE~profundou suas raízes. q Governo entregou-se,
definitivamente, ao FMI.
Nós, oposiCiOnistas, ad'v:ertimos diversas vezes que o
Brasil estava se submetendo ao jugo desse organismo dirigido por banqueiros internacionais. As respostas às
nossas críticas foram sempre contundentes, no sentido
de que o Brasil era membro do Fundo e, como tal, não se
submetia a condições ou exigências; fazia, simplesmente,
acordos que permitiriam superar as dificuldades
econômico-financeiras que enfrentava.
O Governo capitulou. E capitulou de forma vergonhosa. Encontrou o meio que era mais fácil e que satisfazia
plenamente ao interesse do capitalismo internacional: reduziu de modo drástico o poder aquisitivo, já combalido, do trabalhador brasileiro.
Como se não bastassem as estocadas anteriores, veio o
tiro de misericórdia desfechado por um DecretowLei de
que a Nação tomou conhecimento através de reunião televisada do Conselho de Segurança Nacional, com o clar-o e-indiscutiVél objetivo de intimidai- e atemorizar a área
polftíca e a classe trabalhadora.
Com esse método esdrúxulo tirou-se mais vinte por
_ce_nto do salário já minguado do trab<ilhador. Aparentemente só 20%, pois qU.ariâO fixou em 80% sobre o INPC
o reajuste semestral. de agora por diante, dos salários
dos trabalhadores, o Governo já havia expurgado, em
cerca de 5 a 10%, o lndice Nacional de Preços ao Consumidor.
O pior, Sr. Presidente~:_srs. Senadores, é que o FMI
condicionou ã liberação de recursos anteriormente prometidos à aprovação do Decreto-Lei 2.045 pelo Congresso Nacional. Essa afirmação foi feita pelo Presidente do
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Banco Central do Brasil e, logo após, com o cinismo que
o tipifica, desmentida pelo Ministro do Planejamento,
QUem fala a Verdad~'? O Presidente dq Banco Central
ou o Ministro que inaugurou mais um estilo sui generis
de gerir a coisa pública, que é o de viajar escondido?
Entretanto, pelas recentes declarações do nobre líder
do partido do Governo -nesta Casa:; tUôO leva a crer que
há proc:edência nas afirma-ções do Sr. Carlos Langoni.
Leio, corri. surpresa, que o Senador Alo_ysio Chaves
responsabiliza, de antemão, as oposições pelo que vier a
acontecer com o Brasil, caso não seja aprovado o Decre, to que reduz os salários dos trabalhadores.

O Sr. Alo}'sio Chaves- Permite V. Ex,_ um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- A Oposição repele
frontalmente essa acusação. Não fomos nós qUe levamos
o País à situação de insolvênci_a cm que se encontra. Não
fomos contrair emprêstiri1.oS no-exferior--para~ã-cOns
trução de obras faraónicas. Não fomos nós que tfaçariws
essa poHtica económica desastrada, que atende exclusivamente áos interess.es_ dos detentores do poder e ao capital eXterno. Não fomos n_ós que submetemos o País ao
pagamento das maiores taxas de juros em operações externas. Não fomos nós que obrtgamos o empresariado
nacional a contrair emprêstimos em dólares, sujeitos às
maxidesvalori:roções ou a taxas d,e juros escorchantes e
jamais- vistas no mercado intCrno. Não fomos nó-s que
enganamos a Nação inteira sobre o real endividame_uJo
externo. Não fomos nós que provocamos o brutal déficit
do setor púbtico. Nãõ forrios nóS que negocíáinOs a soberania nacional na assinatura de acordos ilegais e inconstitucioriais entre o Banco Central e bancos estrangeiros
em Nova Iorque,
A propósito, aliás, devo am.mciar à Casa e neste sentido voltarei, em breves dias, à tribuna p3.ra maiores comentários,-que ontem o- Presidente do Conselho Nacional da Ordem_ d,os _Advogados do Brasil, Dr. Sê'rgío
Duatte, manteve Contacto telefónico comigo, para ine
anunciar a notícia alvissareira que hoje está nos jornais,
de que aquele Alto Colegiado_dos advogados brasileiros,
após examinar o discurso que aqui proferi denunciando
a inconstitucionalidade!! injuridicidade dos acordos celebrados entre o Banco Central e os bancos estrangeiros,
na mesma tinha de consii:l.eraçõés como o fizera anterior- mente o nobre coll;:ga por São Paulo, Senador Severo
Gomes, decidiu encaminhar ao Sr. Procurador-Geral da
República uma representação argiHndo a inconstitucionalidade daqueles documentos.
Por outro lado, ?- Ordem ~os Advogados do Brasil,
Secção Rio de Janeiro-, segundo_ também nos informa
hoje a imprensa, deliberou, por unanimidade, iniciar -processo, por crime de responsabilidade, contra os Srs.
Ministros da área econ_ômica, pela assinatura daqUeles
acordos ao arrepio da Constittiiçãó, -e, mais do que isso,
à revelia do Congresso Nacional e de todos os selares organizados da sociedade civil bra.sileira.
Ouço, com muita honra, o nobre Senador Aloysio
Chaves.
O Sr. Aloysio Chaves - Eminente Líder Humberto
Lucena, registro que V. Ex' dedicou seu tempo do recesso parlamentar para. colher na imprensa frases e-declarações atribuídas ao Presidente do Banco Central, ao
Ministro do Planejamento, e, por último, nu"ma referência também pessoal, ao Líder do Governo e da Maioria
nesta Casa.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Só posso informarme através da imprensa, nobre Senador.
O Sr. Aloysio Chaves_- A r.espeito das minhas opiniões,- V. Ex~ pode informar-se pelos meus pronunciamentos' e a minha Posição nesta Casa, inclusive da tribuna do_ Senado, de onde raro a V. Ex~ e aos meus eminen-
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tes Pares. Absolutamente, não coloquei a questão nos
termos que V. Ex~ reproduziu. Tenho dito e_ repito, fora
do Plenãrio do Senado e neste_ momento, aqui, que precisamos superar todas as dificuldades, precisamo-nos colocar aciina até dos partidos, para tentar encontrar uma
solução comum para a grave crise econômiCo~finanpeira
que assola este País. Pela sua extensão, pela sua profun:.
didade, por afetar toda a Nação brasileira, esta crise exige um entendimento e uma solução tambêm a nível nacional. Esta, minha posição, esta minha colocação, que
reitero neste momento, para inforinar a V. Ex•, sob~etu
do para conhecimento, tambêm, dos meus eminentes pares nesta Casa. O pronunciamento de V. Ex~, elaborado
ao longq des_tes.dias do recesso parlamentar, será por n6s
criteriosamente analisado, cuidadosamente estudado e
respondido. Não desejo alongar-me neste aparte, para
não retirar de V. Ex• o tempo regimental que lhe ê reservado para este pronunciamento formaL Entretanto, preciso exPlicitar também ao Senado que' não tenho conhecimento - nem oficioso nem o"ticial - de que o Furi.do
Monetário Internacional tenha condicionado a sua decisão à. prévia aprovação do decreto-lei. Aliás, V. Ex~- reproduz uma declaração, neste sentido, do Ministro do
Planejamento. Tenho conheCimento de que a decisão deverá ser tomada em setembro, porque, d~ acordo com o
regulamento do Fundo, neste mês é que se re"úne a sua
Diretoria para deliberar. Este, o primeiro esclarecimento. Quanto aos aspectos constitucionais que V. Ex• mencion.a, já foram deOatidos. exaustivamente nesta Ca.sa.
Quanto à posição do Brasil em recorrer ao Fundo Monetãrio Internacional, tambêm o eminente Senador Roberto Campos fez neste plenário, longa exposição, mostrando todos os precedentes, não só em relação ao Brasil
como em relação a outros países, como a_França, a Inglaterra, a ltália, etc. f: curioso, de certa maneira, que V.
Ex• coloque esta: posição nos termos de um julgamento
de soberania nacional. Se uma autoriQade do governo
norte-americano, se um banqueiro noite-americano declarasse correta a posiÇão do Brasil em recorrer ao FMI,
essa declaração seria colocada sob suspeita imediatamente, O Brasil acaba de receber a visita do eminente
Chanceler da França, Sr. ClauQe Cheysson, integrante
de um governo socialista, do qual participam elementos
_do _Partido Comunista Fr~ncês -, S. Ex• declarou que a
posição do Brasil perante o FMI era correta e que a
França envidaria todos os esforços necessários para ajudar o Brasii"nas negociações que estava realizando com o
FMI. Apenas coloco essa declaração'feita pelo Chanceler da Frariça, há pouco mais de uma semana, no Brasil,
para mostrar a V. Ex• como essa interpretação que se fa_z
dos fatos nem sempre é isenta, porque está freqUentemente sob o dominiO da paixão, sob um clima mais do
que emocional, sob um clima passional, no qual, infelizmente, esse debate foi várias vezeS colocado.
O Sr. Pedro Simon - A. decisão do CongressO da
OAB foi num clima emocional!
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• tem toda razão. Já abordarei esse ponto.
Nobre Senador Aloysio Chaves, V. Ex• começou ~i
zendo que eu me valera de notícias divulgadas pela imprensa sobre declarações do Ministro do Planejamento,
do Presidente do Banco Central - Sr. Carlos Langoni, e
atê de V. Ex~, para sobre elas me pronunciar.
Ora, Senador, estranho que um político da sua catego·. (ia, Líder no Senado não s6 do PDS como do Governo,
faça semelhante colocação. Como nos podemos infOrmar senão atravês da imprensa- escrita, falada e televisionada'?! Sobretudo quando o Congresso se encontra
em recesso, e V. Ex', a"inda qUe O qUiSeise, nãO POderia
ocupar a tfibuna do Senado para situar as suas questões.
Tenho em mãos, aqui, publicado pelo Correio BraziJiense, na sua edição de 30 de julho próximo passãdo, a
entrevista de V. Ex• "sob o título: "Governo exige que o

Decreto n9 2,045 passe. Vou ler alguns trechos, para que
V. Ex• veja onde ful buscar o meu cstarrecintento arespeito de suá. posiÇão.
Diz a nQticia:
..0 Senador Aloysio Chaves (PA), Líder do PDS
no Senado, -afirmou ontem que ê absolutamente indispensável a aprovação do Decreto-lei n"' 2.045,
para que o governo mantenha seus compromissos
externos assegure a continuidade da política de
combate à inflação. ''Se as Oposiçõés reSOlverem
adotar uma atitude de intransigência para rejeitar o
decreto, estarão assumindo uma responsabilidade
muito grave" advertiu Chaves.
~
O líder governista já t.omou a iniciativa de manter alguns contactos na ãrea da Oposição e "acredita
que seu partido venha a estabelecer entendimentos a
partir da próxima semana visando a convencer as lideranças oposicionistas a uma atitude de colaboraÇão, embora esteja advertido de "que existe uma
posição a priori assumida pelos partidos da OpoSição Que dificulta éompoSiÇões"

e

E maís adiante, textualmente:
-"Se eles tomarem a iniciativa de uma posição
intransigente; terão que assumir a responsabilidade pelo desatino. Muitos criticam o Ministro Delfim Netto, mas como desejam que ele exercite
suas responsabitidades se lhe negam um instrumento tão importante quanto este decreto?"
Então eu indagaria a V. Ex•: V. Ex• concedeu esta entrevísta ao Correio Braziliense?
O Sr. Aloysio Chaves- Eu vou responder a V. Ex•.
Em primeiro lu&ar, veja a diferença que há entre a pri~
meira citação e transcrição que V. Ex• acaba de fazer.
Pinçada aquela frase e colocada no contexto do discurso
de V, Ex•, ela tinha uma cOnotação que evidentemente
não possui, colocada no texto dessa entrevista. O que eu
declaro, e V .E~• -~eu, e leu rapidamente, ê que há necessidade de uma colaboração da oposição." O que declaro
nessa entrevista é que o Governo, e, -portanto, o PDS que
o ap6ia, considera indispensável ao êxito da sua polftica
econôniico-financerira de combate à inflação a aprovação deste Decreto-lei. Nós sabemos que esse Decretolei constituí uma medida extrema, uma medida drástica
que o- Governo foÍ compelido a tomar, mas não o fez,
não porque deseja infligir ao povo esse sofrimento, e,
sim, por que isto ê indispensável para poder combater a
innação, que ê o maior dano que se pode causar à econo~
mia nacional, inflação que causa uma profunda pertubação tanto ao setor económico, como aos setores fman~
ceiro, social e político. A inflação, hoje, é o grande inimi~
go do Brasil, dos trabalhadol-65, dOs Íuilcioiiários, dos
serVidores públicos e da comunidade brasileira. Logo,
nós devemos somar todos os esforços e fazer o que for
possível para debelar, para subjugar a inflação. Se o Go~
vemo reputa esse instrumento indispensável, nós temos
de fazer o possível para aprovar esse Decreto-lei. Se ·a
Oposição negar a aprovação e ele for indispensável,
c.omo o Governo afirma, é claro que a responsabilidade,
o ônus dessa decissão cabe à Oposição. É o que contém a
minha entrevista, nem mais nem menos. Eu reintero estes termos a V. Ex~

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Mas V. Ex• afir-

mou que nesse caso a posição de nós outros, adversários
do Governo, seria desatinada.
O Sr. Aloysio Chaves- A palavra "desatinada", que
· está nessa e'ntreviSa qUe V. Ex• leu, eu não posso dizer se
ela foi empregada com toda a correção, não posso dizer
se a utilizei ou não. Mas se a utilizei, não fOi no sentido
pejorativo.
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O SR. HUMBERTO LUCENA cação de V. Ex~

Eu aceito ã retifi-

O Sr. Aloysio Chaves- Isto não é uma retificação, eu
estou colocando uma dúvída, mesmo porque essas entrevistas são tomadas freqUentemente de mim, de V. -Ex•,
dos ilustres Senadores, aqui nesta Casa ou fora dela,~em

qualquer oportunidade, as vezes até pelo telefone. Nós
não as conferimos, nós não as examinarifÔs pfeViamente
antes de serem publicadas.
Portanto, essa expressão eu ·poderia até ter utilizado,
mas não no sentido pejor3.tiVo, e poderia não ter utilizado. Mas isso é despiciendo. O irilPoitatúe é a posição que
eu coloco para V. Ex•: em torno dessa questão nós temos
que trabalhar no sentido de tentar encontrar uma solução que concilie os interesses dos partidos e sobretudo
os interesses da NaçãO.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas, nobre Senador, veja como nós da Oposição temos razão ein nos insurgir contra uma medida dessa natureza.
V. Ex• alega, no novo aparte que acaba de me conceder, que o Governo teria sido levado ·a essa solução extrema por força da situação eni. G.ue encont.ra o País para
urgenciar o combate à inflação e tirar dele o melhor proveito possível. Ora, nobre Senado-r Alo)'sio Chaves~
Ex• toda a Casa e_ a Nação ínteira sabem quantos
decretos-leis jã foram baixados sobre política salada!
antes desse último, editado numa célebre reunião do
Conselho de Segurança NaCional.

-v:

O Sr. Aloysio

C'hat~es

-

A intenção ...

O Sr~ Humberto Lucena - Ora, os decretos-leis anteriores também foram baixados sob a alegação de que
com eles se iria conseguir baixar os índices de inflação.
Passou-se o tempo, e a inflação, ao invés de baixar, aumentou; tanto assim que o Governo, que jã havia feito
uma Carta de Intenção ao Fundo Monetário Internacional, assinou um adenda à primeira para dizer que já não
podia mais pensar em inflação de 70% este ano, e, sim, de
138%, e já agora prepara um novo adenda a ser subscrito
com o Fundo Monetário Internacional, prevendo um
novo índice da ordem de 160%.
O Sr. Aloy-sio
dor ...

Chat~es

-

Essa medida, nobre Sena-

O SR. HUMBERTO LV CENA prosseguir.

V. Ex• me deixe

O Sr. Aloysio Chave~- Mas vou só fazer uma observação: esse fato, nobre Senador, prova aPenas que ess-a
inflação não é brasileira; há fato-res exógenos que nela interferem ...
O Sr. Humberto Lucena nobre Senador.

Não! Tenha paciênCia,

O Sr. Aloysio Chal·cs - Hâ fatores internos pelos
quais somos responsávêiS; há fatOreS eXternos que atuam
violentamente sobre ela. Eu poderia citar aqrii para V,
Ex• o exemplo de tantos outros países que estão se deba·
tendo_com idêntico problema. Não vou fazê-lo, para que
V. Ex• prossiga. Mas é evidente, todos reconhecem, em
todos os foros internacionais, que esta é urila CriSe ui-liversai que atinge a economia de todos os países.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas há notícias de
que nos Estados Unidos da América a inflação baixou.
Enquanto desceJá, aumenta no Brasil.
O Sr. Aloysio Cha,·es - V. Ex' tem notícia Concomf·
tantemente que o déficit público nos -Estados Unidos,
este ano, será de 210 bilhões de dólares, que por isso
mesmo o Governo americano vai apelar novamente para
.a poupança interna e_ a taxa de juros estâ ameaçada de
ser elevada.

·o- SR. HUMBERTO LUCENA -Nós não estamos
diSCutin_do déficit público, mas inflação. E por falar em
déficit público, o nosso está aumentando, apesar âe não
haver investimento nenhum, apesar da recessão, apesar
cio desemprego galopante que está aí. O que nós temos
hoje no País é um déficit público cada vez maior, multiplicado, inclusive com a valorização diária dos títulos da
dívida pública, colocados pelo Governo no open market
e no overnight. Até governos estaduais e empresas públi·
cas estão desviando recursCis para colocar na especulação financeira do opcn market e do overnight.
O Sr. Aloysio Chaves- E os governos estaduais estão
apelando ao Senado para obter autorização para emitir
ORTNs.

p Sr. Humb~rto Lucena - Então, é como diz o nobre
Senador Fernando Henrique Cardoso; nós estamOs
numa verdadeira ciranda financeira.
--Mas a verdade, nobre Senador, é que nós não podemos admitir, de maneira nenhuma, a aprovação desse
decreto. Esse decreto representa a espoliação do povo
brasileiro, da grande massa trabalhadoia, ciue já não
pode mais pagar um centímetro de sacrifício diante dos
desatinos praticados pelo Governo em virtude de sua
política desastrada de combate à inflação.
V. Ex~ também se referiu a que nós continuamos protestar pelo fato de o Brasil ter ido ao Fundo Monetário
Internacional. Nós procuramos, muito tempo antes, fazer sentir ao Goveino que to"masse proVidências adequa~
das para evitar que isso acontecesse. Agora, o que está
ocorrendo é coisa muito mais séria: o Brasil está-se submetendo, milfrhetricami!itte, a todas as exigências do
Fundo Monetário Internacional, de tal maneira que a
nossa econOJÍlia não é mais gerída aqui nem pelo PreSidente da República nem pelos Ministros da área econô·
mica, e; sim, de fora. O centro de decisões, hoje, estájustanienfe oilde fica a sede do Fundo Monetário Interna~
cional e onde estão os banqueiros estrangeiros, que a
cada instante tentam impor maiores restrições aos finan·
ciamentos que porventura peça o Brasil-no rrlercado fi.
nanceiro internacional, se bem que o nOSso" País, a esta
a!tUia; jâ não teffi maiS- nem Condições de consegui-tos,
porque estamos a descoberto em nossas contas externas
em mais de I bilhão e 500 mil dólares, como sabe_ V. Ex~
_O Sr. Sel·ero Gomes -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA -Antes de permitir
o aparte a V. Ex• já que o Senador Aloysio Chaves também se referíu à- questãO de soberania naCional, eu
lembraria a rápida intervenção do Senador Pedro Si~
mon, para dizer que hoje nós estamos em ótima companhia: não sou eu, como Líder do PMDB, que volta ao as·
sunto nestU ·casa; é a Orde-m dOs Advogados do Brasil.
·pelo seu Conselho Federal, que resolve representar ac
Procurador-Geral da República contra acordos assina·
dos, ao arrepio da Constituição brasileira, entre o Banco
Central e os bancos estrangeiros. b a Ordem doS Advo·
gados do Brasil, Seção do Rio de Janeiro, quem decide
processar os Ministros da área económica por crime de
-respOnsabilidade, diante da assinatura desses documentos à revelia da Nação.
Ouç-o V. Ex•, nobre Senador.
O Sr. Severo Gomes- Nobre Senador Humberto Lucena, o Decieto..:lei -n9 2.045 teve como uma justificativa
expressa a necessidade do combate a inflação. Não só
isto estava contido nos termos da própria exPósiçãO di:
_motivos-, COmo eia vem s_endo repetida até pela liderança
do PDS. Ora, "Senador Humberto Lucena, se a redução
dO salário ti vesse o condão de reduzir a inflação,- ela já
estaria tomada no Brasil, -porque nós temos assistido à
redução constante dos salários com a galopante inflação
em que vivemos. E, maiS ainda, no setor da classe média
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é um verdadeiro desastre; é o maior desastre histórico da
classe média, que teve reduzidos os seus salários. Quer
dizer, nós tivemos a redução dos salários e, concomitantemente, a elevação dos índices inflacionários, para mostrar sobejamente que não é com a contenção dos salários
que vamos cont_er a inflação. A lógica çla_ contenção dos
salários é outr-a; é a lógica do FMI para produzir uma
violenta compressão sobre a economia brasileira e permitir a ex.tração de recursos para fora. E não é por outra
razão que se posicionou o Presidente Mitterand, que em~
hora seja um presidente socialista, antes de tudo ele é
presidente de um país industrializado, de um país central, de um país credor do Brasil, cuja comunhão de interesse em todo o mundo industrializado é representado,
hoje, pe!o Fundo Monetário Internacional. Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO Ll.lCENA - Muito grato a V.
Ex' e e.u lembraria, neste instante, o esforço que o Presidente Mitterrand está fazendo, que a França tem desenvolvido junto à comunidade internacional no sentido de
_ .conseguir uma nova ordem monetária, justamente para
atender às necessidades dos países mais pobres, sobretudo do Terceiro Mundo. Neste particular, tivemos uma
conversa muito ilustrati_va com o Ministro das Relações
Exteriores da França, quando nos deu a honra e o prazer
de nos visitar, no gabinete do Sr. Presidente Nilo Coelho.
O Sr. AJoysio Chaves- Permite-r,ne V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer,
nobre Senador.
O Sr. Aloysio Chaves - É preciso, nobre Senador
Humberto Lucena, acrescentar que o plano de austeridade do Governo M_itterrand fracassou em grande parte. O
í_pdice de desemprego, na França, está superior a 9% e o
plano de austeridade atinge, sobretudo da classe média
para baixo. Os protestos públicos em Paris, e os feitos no
campo, demostram a grande dificuldaOe do governo
francês em implementar esse plano de austeridade. E V.
Ex•__ sabe que, ontem, o dólar foi valorizado e se troca,
hoje, na França, por 8 francos, a mais alta valorização,
de 100%. E V. Ex~ deve saber que, além da desvalori~
zação do franco, a França recorreu aos empré-stimos externos ao mundo árabe; o último já à Comunidade Económica Européia, de 4 bilhões de dólares, entidade que
fez as mais duras exigências com relação a economia
francesa. Fosse o FMI, estaria sendo atacado por ser o
FMI. Foi a Comunidade Económica Européia, da qual
faz parte a França, que fez duras restrições, que ela deve
cumprir para poder receber esse dinheiro. Isto V. Ex•
deve acrescentar aos méritos do Governo Mitterrand.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Não procuro julgar o Governo Mitterrand, nobre Senador. Estou aqui
para debater os descalabros do governo brasileiro que
está levando, cada vez mais, à situação de desespero a
grande maioria da população brasileira, diante do evidente fracasso das polítiCas adotadas pelo atual Governo
no plano económico e no plano social.
Prossigo, Sr. Presidente.
A nossa repulsa ao decreto já foi expressa em várias
declarações à imprensa falada e escrita. Votaremos con_tra a sua aRrovação porque não julgamOs que sejam os
salários já achatados. os responsáveis pela inflação desenfreada e galopante a que nos levou essa equipe de governo e, também, porque não devemos satisfações de
nossas decisões aos senhores do fundo, que nem sequer
conhecemos.
Até hoje, Senhor Presidente, Senhores Senadores, não
se sã.be o teor de mais uin adenda à Carta de Intenções
que o Governo assinou com o Fundo Monetário Internacional. Querem, no entanto, que a Oposição diga que
c_oncorda com. seus termos sem saber do que se trata e
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sem ter sido chamada- como também não foi o PDSa participar das negociações que estabeleceram, com o
Fundo Monetário, o seu próprio conteúdo.
O Sr. José Fragelli- Permite V.
O SR. HUMBERTO LUCENA Senador José Fragelfi:
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um aparte?

Pois não, nobre

O Sr. José Fragelli -O qU-e o GovernO e a Maioria
estão pretendendo é sim'plesrriente que ãs Oposições cOn_--cordem com as medidas do Governo, Como o PTB concordou, dando tudo e não levando nada, nem sequer a
favor do País.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Inclusive traindo
seus compromissos com o povo, porque os que se elegeram pela legenda do PTB fizeram a sua campanha pregando a mensagem oposicioriista e hoje aí estã-õ -nliina
adesão pura e simples ao Governo que infelicita esta
Nação.
Continuando, Sr. Presidente:
Não, Sr. Presidente, Srs. Seriadores, a Oposição não
compactuará com mais esse. desvario do Governo.
A solução, no campo económico, urgente, é a moratória, negociada, se preferirem os banqueiros que acenaram ao governo oferecendo polpudos empréstimos; unilateral, se eles não concordarem com os prazos e as_condições estabelecidas pelo Brasil, dentro de suas possibilidades reais de honrar os compromissos assumidos.
Aliás, a concentraÇão pelo Banco Central das remessas de câmbio para o exterior nos leva a concluir que o
País não tem recursos para pagar a ..conta petróleo"
que, segundo os fornecedores, terá de ser paga à vista e
não mais a prazo. Por outro lado, pode ser a preparação
do caminho para a moratória que, conforme tenho afirmado reiteradamente, já existe de fatO~ diãnte do atraso
no pagamento das contas vencidas, do Brasil no exterior.
Agora, a falta de petróleo_ para consumo interno é outro fantasma que ronda o quotidiano do País. Entre as
afirmações de técnicos da PETROBRÁS de que isto
ocorrerá se não houver dinheiro para pagamento à vísta,
e os desmentidos dos Ministros Cesar Cáls e Delfim Netto, prefiro acreditar que, na verdade, os países produtores de petróleo resolveram dar um basta na política irresponsãvel da PETROBRÃS de comprar petróleo -a prazo
- e por conseqüência mais caro - no Golfo Pérsico e
revendê-lo à vista no "spot"- a preço mais baixo- na
Holanda.
Tudo iss-o reflete a situação a -que foi leVado o País pelos pseudo-tecnocratas da área económica.
Diante do impasse em que se colocou_a Nação, notadamente pelas últimas medidas governamentais, volta-se
a falar, com insistência, nã necessldade_rle uma negociação _ampla.
As oposições estão dispostas a dialogar, as oposições
desejam a negociação nacional para superação do impasse. Mas, para que isto aconteça ê necessário e imprescindível que estejam presentes duas condições: primeiro,
sejam as medidas e os planos submetidos previamente e
não posteriormente à apreciação_ do Congresso Nacional; segundo, sejam substituídos os atuais gestores da
malfadada política econômico-finanCeira do_ País.
Sem o atendimento desses_ pressupostos, não se pode
falar em negociação. A mínha proposta é no sentLdo de
que haja negociação em torno de um programa mlnimo
de emergência para superar a gr:.wíssíma_crise econônlica
e social em que estã mergulhado o País, com sérios riscos
de desdobramentos no plano político-institucionaL O
que não se pode é continuar cobrando do povo, aqui, internamente, sobretudo das suas camadas mais pobres,
mais desfavorecidas, dos assalariados, um preço, um
custo social altíssimo, que já não podem pagar e tudo
isso em função do resgate de uma dívida externa astro-

nômica contraída a revelia do-Congresso NaciOnal e,
portanto, do povo brasileiro.
Fora disso, não vislumbro possibiHdade de negociação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antevejo um semestre de tensões mais graves. A começar pelo reflexo desse Decreto perverso no bolso raso
do trabalhador que jã não poderá adquirir o mínimo indispensãvel à sua subsistência. Com a inflação chegando
aos índices anurlciados a seguir, as conseqüências inevitáveis das enchentes e da seca. Além disso, a presença tão
incômoda quanto insólita das missões do FMI, a ditarem as regras do nosso comportamento econômico, ou
seja, mandar reduzir salãrios, esvaziar o poteneiS.I das
empresas estatais pela retração dos investimentos, facilitar o programa dos bancos internacionais, seja pelo alto
custo do dinheiro, seja pela garantia de pagamento a curto prazo, etc.
Pretendo voltar ainda esta semana a tecer comentários
sÕbre outras medidas do governo tomadas no curso do
recesso que, a meu ver, têm reflexos também profundo
na vida _e no destino da Nação.
Era o que t_in~~ a dizer. (MuitO bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL·
MIR PINTO NA SESSÃO DE 2-8-83 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o se. guinte discurso.)- Sr. PreSidente, Srs. SenadOres:Desde ontem, reaberto o Congresso- Nacional, eu que
estive prese_nte à primeira sessão do Congresso, por sinal
presidindo-a, não faltaram oradores, principalmente do
Nordeste e do Sul, apontando o que de ruim acontecia
naquelas duas regiões con!'lagradas do_ Brasil.

Um representante de Santa Catarina me perguntava
como era a região Nordeste, e como ela se apresentava
neste quadro tétrico de cinco anos de seca consecutiva.
Eu então respondia àquele ilustre representante catarinense: "Há alguma diferença entre a situação do Nordeste e a situação do Cone Sul. Na verdade as enchentes
causam um mal horrível; são traiçoeiras, levam de roldão propriedades, vestimentas, casas. A seca é flagelante, é uma flagelação permanente que a seca exerce sobre
os habitantes do Nordeste. Vai matando pouco a pouco
a gente e acaba com a vegetação.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, essa é situação dOlorosa, mais do Nordeste, porque ele é mais esquecido esta~ a_ grande verdade e_eu vou comprová-la. Todos nós
sabeni.os das dificuhÍades porqu~ anda passando a ag-ricultura nordestina, praticamente extinta, mas salvandose_ainda, em algumas partes, a agricultura sucroalcooleira. Pois bem, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, todos nós
sabemos do esforço inaudito que foi feito para se conseguir uma taxação de juros um pouco mais modesta, para
os empréstimos da agricultura do Nordeste, 35%, já que
desejavam cobrar naquela ocasião 55%. Pois bem, inclusive o próprio Presidente da República, quando presente
esteve à reunião da SUDENE, fez questão de recomendar toda e qualquer espécie de prioridade à Região nordes.tina. E o que vem acontecendo? Não sei se os Srs.Senadores do Nordeste receberam este telex- que me foi
dirigido cópia pelo Si. Gílson -Machado Guiffi.lrães Filho, Presidente do Sindicato da Indústria de Açúcar, da
cidade de Pernambuco, em que ele decepcionado, triste,
desarvorado, endereçou à Sua Excelência o Senhor Presidente da República, em exercício em que historia a desatenção por parte do Banco Central, através de repetidas resoluções, vem gravando a agricultura nordestina
brasileira, com juros insuportãveis.
O Sr•. Aderbal Jurema- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. ALMIR PINTO -

Pois não!

O Sr. Aderbal Jurema- Quero me associar a V. Ex•
na defesa da agroindústria nordestina. Ainda há pouco,
no recesso, tive oportunidade de ouvir os líderes das classes empresariais do meu Estado, e eles me chamavam a
atenção para a- discrepância quanto aos critérios estabelecidos: o Sul continuava com 45% e nós passávamos a
85% de taxas sobre os juros.
O SR. ALMIR PINTO - Isso estâ escrito aqui no telex.
Por afjá o nobre Senador Aderbal Jurema antecipa-se
um pouco à leitura que irei fazer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ipsis litteris, deste telex que foi passado a Sua
Excelência -o Senhor Presidente em exeicício, Dr. Aureliano Chaves. Porque, na verdade, é inconcebível que
uma região sofrida como o Nordeste - hoje, mais
lembrada por causa do que aconteceu com o Sul- essa
é a grande_ realidade! O Nordeste há cinco anos vem sofrendo fome, sede, miséria, podemos dizer assim, e ninguém se lembrou de fazer uma campanha de solidarieda~
de, de amparo aos flagelados. Faça-se também SOS Nordeste, e não só o SOS- Sul.
O Sr. Aderbal Jurema- Ilustre colega, sem querer me
antecipãr à sua leitura deste documento que eu conheço,
o telex ao_Senhor PresidenteAureUano Chaves, apelava
para o seu espírito de justiça, de equanimidade, dizendo
que aquilo não era apenas do Presidente do PDS de Pernambuco, o Senador do PDS, que eu falava como pernambucano, como nordestino, porque aquele pleito não
deve ser defendido apenas pelo PDS, deve ser defendido
por todos os partidos, porquanto o Nordeste precisa juros de acordo com a carência de sua região, assolada por
secas. Ainda há pouco o Governador de Pernambuco me
dizia pelo telefone que o Recife, aquela cidade heróica,
iria entrar em racionamento d'água, porque a falta de
chuvas estava afetando o fornecimento de água a Recife,
com o TapacOrá e outras barragens e açudes. E dizia o
Governador: O pior é que esse racionamento não vai reso.lver o problema; se não chover até fevereiro ou março
do ano vindouro, a Capital do Nordeste, o Recife, pOi'
sua tradição histórica, ficará sem ãgua de beber. ~ esta a
situação do Nordeste e nós não podemos culpar a ninguém, apenas dizer que temos de cuidar, com uma
atenção especial, do Nordeste. Quando nós pedimos que
o tratamento do Nordeste seja diferenciado é porque estamos sentindo, independente de cor partidária, em nossa carne, em nosso sangue, que o Nordeste ou será ajudado ou desaparecerá!

O SR. ALMIR PINTO - V. Ex• tem inteira razão-.
Essa coisa que nós sentiri:tos como nordestino tem sido
tantas e tantas vezes reveladas no Congresso Nacional. E
há pouco eu dizia que o Nordeste agora está sendo um
pouco mais lembrado, não digo pelo Governo, porque,
na verdade, o Presidente da República tem mandado
auxílio em dinheiro, para a emergência, ir suste-ntando
de pé aquela -gente sofredora. Mas, eu apelaria também
para que se fizesse um SOS Norte-Nordeste e não só um
SOS Sul. Na ve_rdade, pela primeira vez o Sul passa por
uma catástrofe, de grande dimensão e estamos todos solidários com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, de
Santa Catarina e Paraná, procurando mitigar os seus sofrimentos. Já testemunhei uma inundação na minha ternr natal, no Ceará ... vejam só quanto paradoxa! que pareça, no ano de 1947. Houve nesse ano no Nordeste, um
grande inverno, _e a minha cidade que tem a barrã-la uma
grande serra, a Serra do Boqueirão, e que é cortada ao
meio por um valente rio, chamado rio Salgado. Grandes
chuvas 'caíram nas cabeceiras desse rio, lá no Çariri cearense, não tinha aquele talhado como dar va4ão e as águas que refluíram para cima da minha cidade e quando
nós acordamos já estávamos com água no fundo das re-
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a surpresa, esta é que é a grande realidade.
A seca é cruel, é tétrica, porque como se traduzir por
uma permanente flagelação, vai matando aos poUcos, a
pessoa vai ficando esquelética até chegar ao último suspiro de vida, Essa é que ê a grande realidade.
Mas, Sr. Senador Aderbal Jurema, Recife está passando sede e Fortaleza já vem há muito teinpo". Hoje, Fortaleza está com quase l milhão e 500 mil habitantes. Por
quê? Por influência migratória, nobre Presidente.

O Sr. Aderbal Jurema- Nobre Senador Almir Pinto,
no sofrimento, Fortaleza e Recife são irmãs. -

O SR. ALMIR PINTO - Eu nãO diScuto. Eu quero
falar é do perigo da sede. Hoje, em cada edifício de apartamentos, em Fortaleza, estão sendo perfurados poços
profundos.
Um pobre matuto dizia: •·MaS doutor, nós não poderíamos coar esta água do mar para tirar o sal?" Porque
o único meio é este, é coar a água dÓ ma·r, qUe é a âgua
salgada, ou então usar o processo de destilação para ver
se o Ceará não morre de sede.
Mas, Sr. Presidente, eu vou ler e faço questão de que,
lendo este telex do ilustre Presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar d'o Estado d...: Pernambuco, fique nos
Anais do Senado, para que no futuro se veja como o
Nordeste foi tratado pelos poderes públicos, principalmente, digamos assim, O seU Segundo escalão, porque, da
ajuda presidencial e do MiniStro do Interior, o que posso
dizer é que têm feito o mâximo, e como podem, porque a
SUDENE, que é um órgão que deveria planejar, planificar e programar as ações para o Nordeste, esta foi inteiramente descapitalizada, e por isso auxiliã-a região sem a
programação desejada. Essa é que é a grande verdade.
M:ts, Sr. Presidente, o teor do telex é o seguinte:
611156SEFE BR
812204SAEP BR
Recife, 1"Jago /83
TELEX SIAEPE NR. 357/83
Exm~> Sr.
Senador Almir Pinto
Sen3.do Federal
Brasília- DF
Encarecendo o valioso apoio de V. Ex• levamos
ao seu conhecimento o inteiro teor do TE.LEX subscrito pela unanimidade dos dirigentes de órgãos empresariais do N ardeste, encaminhado ao Presidente
em exerdcio, Doutor Aureliano Chaves, e retransmitido aos Governadores da regiâo,- que flãci têem
faltado com a sua solidariedade à a classe empresaríal nesse procedente e justificado protesto.
Cordiais saudações,
Girson :Machado Guimarães Filho
Presidente Sindicato Indústria AÇúCar EsiadO de"
Pernambuco.
.. Recife, 19 de julho de 1983
TELEX SIAEPE NR. 324/83
Excelentíssimo Senhor
Doutor Antonio Aureliano Chaves
DigníssiniO Presidente da República
Brasília- DF
A situação de calamidade atravessada pelo Nordeste é reconhecida significativamente pela un"anl..:
midade da opinião pública, pela sensibilidade de homens públicos como- Vossa Excelência, e sempre
motivou a boa vontade devotada do Presidente Figueiredo.
Os fatos têem demonstrado, no entanto, a distância entre as intenções de rediinir tãO vasta extensão
do território brasileiro e a execução das medidas necessárias à consecução desse fim.
-
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Agora mesmo, não podemos calar diante de mais
uma situação que penaliza injustamente a lavoura
de cana nordestina.
Os parâmetros para as operaçõeS de crédito rural
estavam_ fixados na Resolução n~' 69, do Banco Central do Brasil. Sua vigência expiraria no dia 30 de junho p.passado.
Já em maio, p.passado, entretanto, essa normatização constituía instrumento caduco, inaplicável
aos produtores canavieiros do norte-nordeste.
Naquela Resolução n~> 69, os juros de financiamentos rurais estavam fixados em 45% a.a., para o
Centro-Su_l, e em ~% a.a., para o Norte-Nordeste.
A entressafra canavieira da próspera agricultura
su.lista foi .financiada em plena vigência da R-esOluç-ão n\" 69 mencionada,- a custo financeiro de 45%
a.a., pois ali o período de plantio e tratos culturais
vai de setembro a abril.
--Antes de produzir seus efeitos para nossa regiãO,
que tem entressafra de abril a setembro, a Resolução 69/BACEN foi re'logada pela de número 773,
·de 5 de maio de 1983, do mesmo Banco Central, elevando o custo dos financiamentos rurais. No NorteNordeste, o custo passou de 15.% a.a., que deveria
vigorar- repita-se- atê l~>fjulho/83, para 60%
a.a.
Não- ficou aí, contudo, a mudança nas regras do
jogo. Para inconformismo geral dos- re-sPOnsáveis
pela economia álcool-açucareira nordestina, eis que
o Banco Central, através de nova Resolução, a de
número 827, de 9-6-83, atendendo decisão do
C.M.N ., majora, novamente, o custo deis financiamentos agrícolas, elevando a taxa, no NorteNordeste, para 70% do índice de variação das
ORTN mais juros de 3%, ao ano.
Esse custo, de novo, foi elevado a 85%_d0 índice
das ORTN, mais juros de 3%, ao ano, através da
Circular 791, de 28-6-SJ;- do Banco CentraL
Isto sucede, Senhor Presidente, apesar de, no dia
20 de maio, em Recife, o Diretor do Banco Central,
-- d~; Crédito Rural, em reunião com representantes de
Bancos e produtores sucro-alcooleiros, na sede do
Banco do Estado de Pernambuco- BANDEPE -,
-na presença do Prof. Roberto Magalhães, Governador deste Estado, ter assegurado que os financian1e:õt0s dB. -entressafra da indústria cana vieira nordestina se fariam pela Resolução 773, de 5 de maio
de 1983, daquele Banco.
Mais uma grave injustiça se consuma, assim,
contra os produtores canavieir-os desta sacrificada
região.
O Centro-Sul, mais favorecido pela topografia,
pelas condições climáticas, pelas proximidades das
\ndústrias de base e pela maior disponibilidade de
recursos financeiros, foi financiado, no mesmo anosafra 1983/84, pela metade do custo financeiro (45
por cento) que se pretende aplicar ao Nordeste.
Temos nítida inteligêtlcia sobre a gravidade da situação nacional e o nosso esforço tem-se unido na
luta para encontrarmos a saída. Comungamos com
o mesmo sentimento de angústia com as dificuldades da NaÇão de que, poi- certo, Vossa Excelência
está possuído e temos dado seguidas demonstrações
de estar ao lado do Governo para vencer a difícil
conjuntura nacional.
PermitinlO-nos lembrar, contudo, que iniciativas
dessa natureza se chocam frontalmente com os compromissos reiterados e peremptórios assumidos pelo
Presidente Figueiredo com relação ao Nordeste, in- _
clusive em pronunciamento incisivo feito no Recife
em 10 de novembro de 1982.
Reconheceu Sua Excelência, de fOrma categórica, "as dificuldades presentemente enfrentadas pelas indústrias do açúcar e têxtil" e considerou "'im-
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prescindível que se busque os meios para atenuaressas dificuldades, particularmente seus reflexos sobre
o emprego".
E, na oportunidade, anunciou: ''com esse objetivo estou determinando aos Ministros da área econômica que adotem as medidas necessárias para
contrabalançar os efeitos da atual conjuntura nacional e internacional sobre a indústria do Nordeste,
configurando tratamento especial, de caráter diferenciado a esta região".
Por aí se vê o cuidado, Sr. Presidente, mas, infe1!Zlnente, o .segundo escalão, o escalão eoonômico, o Banco
Central, extrapola aquelas recomendações de Sua ExCelência O SenhOr Presidente e penaliza cruelmente os sofridos agricultores do Nordeste.
Não podem calar, por isso mesmo, os industriais
do açúcar e do álcool nordestinos quando se muda 4
vezes a mesma situãção, em menos de 90 dias,
abrupta e aceleradamente, em plena fase de plantio,
penalizando justamente a região _cujas dificurdades
demandam um trato díferenciado.
Estamos há menos de 60 dias do início da colheita da safra de cana 1983/84. Gra-nde parte das empresas não conseguiu até hoje contratar com a rede
bancária privada _os fin~nciamentos, como havia
sido assegUrado desde o final da moagem anterior
pelos ministérios econômícos do Governo.
Diante disso, cabe-nos buscar um último apoio
diretamente a Vossa Excelência, pleiteando, como
medida d~ eqUidade, que os financiamentoS da safra
cana vieira do Norte-Nordeste, para as usinas e destilã.rias, recebam o mesmo tratamento dispensado
ao Centro-Sul, com Custo financeiro de 45% ao ano.
(Não 35%, conforme estaria em vigência à época da
Resolução n"' 69 do aanco Central.)
Acolha nossa confiança nas decisões de Vossa Excelência, assim como os sentimentos do mais profundo respeito e sincera admiração.

- Gustavo Perez Queiroz, Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco - Fernando Luiz Gonçalves Bezerra, Presidente da Federação
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte Chafic Andari, Presidente em exercício da Federação das
Indústrias do Estado da Bahia, -José Flávio Costa Lima, Presidente da Federação das Indústrias do Estado
do Ceará- Napoleão Barbosa, Presidente da Federação
das Indústrias do Estado das Alagoas - Idalito de O/i~
velra, Presidente da Federação das Indústrias do Estado
de Sergipe.....:.. Agostinho Ve/loso da Silveira, Presidente da
Federação d:1.s Indústrias do Estado da Paraíba- Lauro
Correia - Presidente da Federação das Indústrias do
Estado Píaui - Alberto Abdalla, Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão -José da
Cosfii Falcão, Presidente do Sindicato da Indústria do
Açúcar, no Estado da Bahia- João Evangelista da Costa Tenorio, Presidente do Síndicatt. da Indústria do Açúcar, no Estado de Alagoas - José Waldomiro Ribeiro
Coutinho, Presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação de álcool, no Estado da Paraíba- Carlos Ribeiro
Coutinho, Presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar, no Estado da Paraíba- Gilson Machado Guimarães
Filho- Presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar,
no Estado de Pernambuco.''
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALMIR PINTO Humberto Lucena.

Pois não, nobre Senãdor

O Sr. Humberto Lucena- Em nome do PMDB no Senado, desejo solida_,rizar-me com as justas reivindicações
dos produtores de açÓcar e de álcool do Nordeste, diante
dessa perversa, odiosa e intolerãvel discriminação a que
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foram submetidos pelas autoridades da área económica
do Governo Federal. Jâ t_ioha cqnhecimento do assunto
e sobre ele espero, oportunamente, também, voltar a debater da trib_una do Senado. Mas, nobre Senador, V. Ex~
sab~ que o que há em relação ao Nordeste não diz respeito apenas a esse acaso particular, o que há é, realmente,
um menosprezo total. Agora mesmo vim do Estado da
Paraíba, onde fiquei mais -de vinte dias no recesso, fui até
o cenário da seca, no semi-ârido do meu Estado, visitei
vários municípios, inclusive Patos, Souza, Pombal, Cajazeiras e Catolé do Rocha, e neste último município; na
sua sede, o abastecimento de água local está sendo feito
através de jamantas qtie foram alugadas pela SUDENE
que trazem água de sessenta quilómetros da ci~ade de
Pombal, de vez que ali não havia como mais atender à
população local, inclusive da área urban(l, o abastecimento convencional da CAGEPA está sendo atendido
por essa água que vem de Pombal e assim mesmo foi reduzido de apenas 30%. E o que mais me estarreceu; num
contacto com gerentes do Banco do Brasil e do Ba_nco do
Nordeste, EM ATER, Projeto Sertanejo, e outras entidades ali sediadas, é que há uma absoluta falta de recursos
na área daqueles estabelecimentos para atender aos financiamentos das linhas de crédito previstos no PROTERRA, no POLONORDESTE, no Projeto Sertanejo,
no PROHIDRO, no PROV ARZEAS e quantos..-"•Pró"

haja. O fato_~_o segUinte: nós temos lá muitas siglas, mas
dinheiro que é bom para financiar, nem pai"il: os peque_nos a_gricultor:es~ nesta hora, absOlutamente existe. E nesse particular, pretendo trazer aqui ao Senado um depoimento dessa viagem que fiz para, inclusive, oferecer algumas sugestões que acho do meu dever indispensáveis
serc;:m postas perante o Governo Federal, no sentido de,
senão de resolver, pelo menos de atenuar o dramático
desespero em que se encontram as populações do semiárido nordestino.
O SR. ALMIR PINTO - Agradeço o aparte de V.
porque O Estado da Paraíba, também nosso vizinho
·ao Ceará, sofre de igual com os demais do Nordeste.
Sr . Presidente, tive a oportunidade de assistir no Fantástico àquela reportagem mostrando um carro-pipa distribuindo água na cidade de Juazeiro, na Bahia, uma verdãdeira ·azâfama, o pessoal par"tindo para cima, a -água
·sendo derramada, aquela gente sedenta, com medo de
não receber o precioso líquido para matar-lhe a sede.
Essa cena, Srs. Senadores, repete-se em todo o N ardeste.
V. Ex• - Senador Humberto Lucena, fez muito bem,
como Líder do maior Partido de Oposição, em trazer
justamente esse incentivo às autoridades, apoiando,
como está apoiando, juntamente com o Senador Aderbal
Juienlã~-e acredito que todos os Srs. SenadOres aqui pre~x•

sentes, es_te__ apelo dramático que os presidentes de sindicatos nordestinoS fazein a ·sua Excelência o Senhor Presiden~e em exercício Aureliano Chaves, no sentido de minimizar a taxação de ferros para as indústrias do Nordeste, deixando permanecer a que jâ estava em vigor o
cjue irâ presidir a safra açúcar-alcooleira da região ou sejam 40%, e não 70%, mais os 3% nas ORTN. Isto, na verdade, é uma afronta, ê um ·absurdo.
Ao ler este telex passado a Sua Excelência o Senhor
Presidente Aureliano Chaves, quero que fique como um
marco do que vem acontecendo em relação ao Nordeste,
principalmente na área econômica que desobedece inclusive as determinações do p·róprio Presidente da República. Este é um fato real. O Presidente dá uma autorização,
e na sua ausétÍcia é deso_bedecida, como está aqui flagrantemente comprovado neste telex que acabei de ler.
Por isso, Sr. Presidente, eu não poderia nunca silenciar
a mlithã. voz, diante de tamanho-- despautério -. Contei com o apoio de colegas ilustres que dessem maior ressonância a isto tudo que pleiteamos, junto ao Senhor
Presidente da ~-R_"epública, em exercício, que examine o
problema que lhe foi apresentado neste telex pelos presidentes dos sindicatos nordestinos, e autorize de imediato
Uma correçào nesSa taxa de ju:i"os maldita que infelicitã a
agricultura nordestina.
Era-_o qu:e ti~ha ã dizer. -(Muito bem! Palmas.)
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Ata da 114~ Sessão,
em 4 de agosto de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinâria
da 47~ Legislatura

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la,
Milton Cabral e Almir Pinto
ÀS /4 HORAS E3D MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I-ATA DA 114• SESSÃO, -Nelson Carneiro, que introduz alterações na Consolidação das Leis
EM 4 DE AGOSTO DE 1983
do Trabalho, para o fim de deter1.1- ABERTURA
minar a incidência de juros e correção monetãrla nos atraSos de pa1.2- EXPEDIENTE
gamento de salários.
1.2.1 - Pareceres encaminhados à
Mesa

1.2.4- Discursos do Expediente

] .2.2 - Comunicação da Presidência

-

Recebimento das Mensagens
n•s !59 a 16!(83 (n•s 289 a 291/83,
na origem), pelas quais o Senhor
Presidente da República submete
ao Senado propostas para que o
Governo dá Estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura MuniciPil
de Parobé (RS), sejam au-toriZãâOs
a realizar operações de crédito para
os fins que especificam.
-

1.2.3- Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n"'
181/83, de autoria do Sr. Senador

SENADOR JOSE IGNÃC/0Liquidação de instituiçâo finaricei_Jª- capixal,1a -como efeito das irre8-ularidades apresentadas nas empresas do grupo Coroa.
SENADOR AFFONSO CAMA)IGO, -CÇ)mo Uder -....=. Considerações
sohre__o momento político nacional.
SENADOR JORGE KALUME
- Apresentação de proposta de
emenda à Coiistituição, dispondo
sobre a aposentadoria de servidores municipiís.

1.3-0RDEM DO DIA

- Projeto de Lei da Câmara n9
11/83 (n"' 72/83, na Casa de origem), que revoga o Decreto-lei n9
865, de 12 de setembro de 1969, restabelecendo a autonomia do Município de Santos, no Estado _de
São Paulo. Apreciação adiada por
falta de quorum.
- ProjetQ de Lei d_a Câmara n~
105/81-Complementar (n"' 60/75,
na Casa de origem), que altera dispositivo-~~ ~i Complementarn? 1~
de 9 de novembro de 1967, que estabelece requisitos m~l)imos de po~
- ptiiã.Ção e renda pública e a forma
de consulta prêvia às populaçõeS
locais, pra a criação de novos municípios. Apieciaçiio adiada pÕr falta de quorum.
-_Projeto de Lei d~ Câmara n"' _
7/83 (n"' 80/83, na Casa de origem),
de iniciativa Oo Seiihor Presidente
da República, que altera a campo-

Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles Fãbio Lucena - Alexandre Costa - Almir Pinto Milton Cabral - Guilherme Palmeira- João LúcioLuiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos PôrtoJoão Calmon- José Ignácio- Moacyr Dalla- Nel~
son Carneiro - Itamar Franco - Murílo Badaió Fernando Henrique Cardoso- Gastão Mü11er- Josê
Fragelli - Marcelo Miranda -Saldanha Derzi - Affonso Camargo -Jorge Bornhausen- Octavio Cardoso.

9_ ~R. PRESID~NTE (Mo::i.cyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 26 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. }9-Secretãrio procederã à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• 710, DE 1983.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n9 21, de 1983, que "dispõe
sobre a redução do preço do álcool para a venda a pro-prietários de veículos de aluguel empregados no transporte individual de passageiros, mediante subsídio,
nas condições que especifica".
Relator: Senador Marcondes Gadelha
O Projeto de autoria do nobre Senador Henrique Santillo vem a exame da Comissão de Constituição e Justiça.
Na justificação o senador diz que os reajustes das tarifas, autorizadas por autoridades municipais, jâ não bastam para acompanhar as constantes elevações dos preços
dos combustíveis, de tal modo que a atividade econ-ômi-

3142 Sexta-feira 5

siçlo e a organização interna dos
Tribunais Regionais do Trabalho
que menciona, -cria cargos, e dá outras providênciaS. Apreciação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Res_olução n'~
16 I/81, que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa Agropecuária Industrial e ColonizaQora
Rio CandeiaS Ltda. a área de
33.000 hectares, no Território de
Rondônia, pãra- a implantação de
projeto __ de b_ovinocultura. Apreciação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 74/83,
que autoriza o Governo do Estado
do Parã a alienar à Empresa Maisa
Moju Agroindustrial S.A. _uma
área de terras devolutas do Estad~,
com aproximadamente 30.000 ha.
Apreciação adiada por falta de quorum.
--Requerimento n9 196/82, que
cria uma Comissão Especial Interna, comPosta de 7 membros, para,
no prazo de 180 dias, realizar estudos sobre reforma tribut_ãria. Apreciação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9
280/77, que institui ó voto diStrital
e dá outras providências. Apreciação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9
233(79, que institU1 o sistema eteitorai mista e dá outras providências. Apreciação adiada por falta de
quorum.
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pronunciamento de seu antecessor
na tribuna.

SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Apoio às reinvlndicações formuladas ao Sr. Ministro
-da Previdência e Assistência Social
pela Ass~clação Méd_ic.a Bra~lei_ra,__
SENiDOR NELSON CARNEIRO Requerimento aprovado
pela Câmara Municipal de São Vicente- SP, de solicitação aos Srs.
Líderes dos Partidos Políticos no
Congrçsso Nacional, sobre a necessidade de estudos que visem a_dis..ciplinar a questão da arrecadação
dos direitos autorais.

SENADOR JOKGE BORNHA USEN- II Encontro Nacional Parlamentarista, recentemente
realizado em Florianópolis - SC.

2- ATA DA 115• SESSÃO,
EM 4 DE AGOSTO DE 1983

2.1-ABERTURA
2.2- ORDEM DO DJA
- Projeto de Decreto Legislativo n~ 33j80 (n9 55(80, naÇâmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina para o desenvolvimento e a aplicação dos usos
padficos da energia nuclear, celebrado em Buenos Aires, a 17 de
maio de 1980. Aprovado. Ã Comissão de Redação.

-Projeto de Decreto Legislativo n? 38/81 (n"' 112j8t, na Câmara.:·
dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de Delimitação
SENADOR LOURIVAL- BAP- Marítima entre a República FedeTISTA - Necrológico do profes- ra~iva do Brasil e a República
sor Severino Pessoa U chôa.
Francesa, concluído em Paris, a 30
-de janeiro de 1981. Aprovado. A
SENADOR GASTÃO.MVLLER Comissão de Redação.
- Documento inlitulado "Carta
-Projeto de Decreto Legislatide Princípios", elaborado nO II Encontro de Vereadores do Estado do vo n? 9/82 (n9 129/82~-na Câmara
Mato Grosso, realizado, nos dias dos Deputados), que aprOvá o tex14 a 16 de julho último, na cidade to do Acordo sobre transporte
Marítimo, concluído entre o Go·de Cuiabá - MT,_
verno da República Federativa do
Brasil
e o Governo da República
SENADOR ODACIR SOARES
- Solenidade de proini.dgação._da Federal da Aleffianha, em Brasflia,
primeira Constituição- do Estado a 4 de abril de 1979~ Aprovüdo. À
1.4- DISCURSO APÓS A OR- de Rondônia, a realizar-se, no pró- Comissão de Redaçâo.
DEM DO DIA
ximo dia 7, na Assembléia Legislativa daquele Estado.
2.3
DESIGNAÇÃO D.A OR-

SENADOR JOSE FRAGELU
- Observações__ sobre a participação do Congresso Nacional nos
problemas da vida nacional.
SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder - Apelo ao Sr.
Governador Leonel Brizola, em favor de medidas que ponham fim a
distinção existente entre os
membros do Ministério Públic_o do
Estado do Rio de Janeiro e os do
antigo Estado da Guanabara.
SENADOR PEDRO SIMONExigências que estariam sertdo impostas ao Brasil pelo Fundo Monetãrio Internacional, em detrimento
da classe trabalhadora do País.

SENADOR CARLOS ALBERTO, comO Líder - Repararas ao
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os subsfdios do trigo, do acúcar e outros de produtos
agrícolas.
Então, concluímos que pelo menos no momento é inoportuno criar novos subsídios para outros_ produtos
diante da crise econômica terrível, que es_tamos atravessando onde reponta uma inflação de 130% causada em
grande parte pelo astronômico déficit fiscal.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1983.- Murilo
Badaró, Presidente. - Marcondes Gadelha, Relator,Amaral Furlan- Odacir Soares- Helvídio Nunes, pfinconstitucionalidade,- Passos Pôrto- Adcrbal Jurema
- José Fragelli.

PARECER No 711, DE 1983
D~ Comissão de Redaç-ão
Redaç-ão final do Projeto de D~creto Legislativo n9
6, de 1982 (nv 116/82, na Câmara dos Deputado!>).

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n"' 6, de 1982 (n"' 116/82. na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Científica e Tecnolôgica entre o Governo daRepública Federativa do Brasil e o Governo da República
So_cialista da Romênia, assinado em Brasília, a 12 de
maio de 1981.
Sala das Comissões, 4 de agosto de 1983. - Passos
Pôrto, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Jorge
Kalume.

ANEXO AO PARECER No 711, DE 1983
Redação fmal do Projeto de D~creto Legislativo n?
6, de 1982 (n9 116/82, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, inciso -I, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ ,Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO No

• DE 1983

-0

SENADOR FERNANDO HENConclusões
do I Simpósio de Informática, recentemente realizado pelo Senado
Federal.
RIQUE-CARDOSO~

DEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
l-DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTE·
RIOR

1.5- COMUNICAÇÃO
PRESIDllNCIA

DA

-Convocação de sessão extraordinária a realízar-se hoje, às
18 horas, e 30 minutos, com Ordem
do_ Dia que designa.

1.6- ENCERRAMENTO.

ca sobrevive às ·duras penas e ainda segundo o Senador
Henrique Santillo que a experiência tem demonstrado
que a insenção tributária, possibilitadora da aquisição
do veículo em melhores condições d~ preço não b~ta
para recuperar a: confiaiilli_c:lade nessa atividade ecQnômica, sobretudo numa época em que o Governo teffi insistido na necessidade de se economizar combustíveis, etc.

pública Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da Roménia, em Brasma, a 12 de maio
de I981.
O Congresso Nacional decreta:

SENADOR ÁLVA)lO DIASSugestões apresentadas por Prefeitos Municípais do Estado do P"ãra.:
nã, com vistas à reformulação da
legislação tributária.

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica assinado entre o Governo da Re-

Dos Srs. H!lmberto Lucena e
Aloysio Chaves, proferidos na sessão de 3-8-83.

-- 5- MESA DIRETDRA

Art. }9 E aprovado o texto do Acordo d~ Cooperação Científica e Tecnológica assinado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da Romênia, em Brasília, a 12 de maio
de 1981.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

6 - LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.

7- COMPOSIÇÃO D)I.S COMISSÕES PERMANENTES

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidência recebeu a Mensagem n9 159, de 1983 (n9 289f83, na
origem), ~e 3 do corrente, p_ela que! o Senhor Presidente
da RepúbHca, nos termOs do do disPOsto no art. 42, item
VI, da Constituição e com base no que estabelece o art.
29 da Resolução n9 93(76, do Senado Federal, solicita
autorização para que o Governo do Estado de Mato
·Grosso do Sul possa realizar operação de crédito, para
__ os.fins que especifia.

4-ATAS DE COMISSÕES

Parecer. No nosso entender hã obstãculo d~ ordem
~onstitucional.-0 Projeto é incoQstitucional porque versa
sobr:e matéria financeira; uma vez que trata da ciiaÇão de
subsídios e porque gera despesas para O Governo.
No Mérito: Nos manifestamos contra o projeto e
lembranlos o esforço do Brasil para suprif a crise em que
está subm~rso e impossibilitado inclusive de arem: com

A matéria serã despachada às Comissões de Economia
e de ConstitUição e Justiça.
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaHa) -A

Presidên~

cia recebeu_ as Me~sagens n'<'s 160 e 161, de 1983 (n9s 290

e 29rf83, na árigem), de 3 do corrente, pelas quais o Se~
nhor Presidente da República, nos termOs do disposto
no art. 42, item VI, da ConstitUição, Submete ao Senado
propostas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para
que a Prefeitura Municipal de Paro bê (RS), seja autori-

zada a realizar operações de crédito, para os fins que especifica.
As matérias serão despS:Chadas às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e de Municípios.

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. !'?-Secretário.
E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 181, DE 1983
"Introduz alterações na Consolidação das Leis do
Trabalho, para o fim de determinar a incidência de juros e correção monetária nos atrasos de pagamentos
de salários."
O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 O art. 46.5 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 465. O pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no locai de trabalho, dentro do
horário do serviço ou imediata~ente após o seu encerramento e até o quinto dia subseqUente ao mês
vencido.
Parágrafo único. _ O pagamentO- de salário feito
com atraso sujeita-se à incidência de juros m~ra
tórios e correção monetária."
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em -contrário".
Justificação
Quem reivindica a medida consubstanciada no presente projeto de lei é a Câmara Municipal de Santiago, que
neste s_entido vem de aprovar requerimento de autoria da
Vereadora Julieta Viera.
Trata-se, na verdade, de providência indispensável
para que o trabalhador possa fazer frente não somente às
dificuldades do momento, mas também à costumeira
desfaçatez com que a maioria dos empregadores trata
essa questão de pontualidade no pagamento de salários.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1983. -Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃOTITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Art. 465. -O pagamento dos salários será efetua'do em
dia útil e no local do trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deSte:-- -

(Às Comissões de Constituição é Justiça, de Legislação Social-e de Finanças,)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto
lido será publicado e remetido às c_omissôes competentes,
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Ignácío.

O SR. JOSI:: 1GNÃCIO (PMDB - ES. Pronuncia o
-seguinte discurso.)- _Sr. ~r_csidente e Srs. Senadores:
Cõ-ffio Pafs ·se debatendo no vórtice da maior crise de
sua história, por entre problemas de endividamento ex~
terno e interno, a recessão;o desemprego e a fome, as ca. Iam idades do Sul, e o flagelo crônico do Nordeste, dolo·
rasamente ainda se encontra espaço-e motivação para in__fljg1r mais sofrim~nto ao povo. Ainda agora, como resultado perverso do escandaloso estouro do Grupo CoroaJBrastel, com várias de suas instituições sob intervenção decretada pelo Banco Central, parcelas expressivas, sobretudo, da classe média de meu Estado, viram-se
da noite para o dia privadas de rendimentos e do mon~
tante de um investimento constituído, via de regra, à custa de anos de trabalho e sacrifícios ingentes. São, em meu
Estado do Espírito Santo, quase duas mil pessoas, as
vítimas desta tragédia tópica que igualmente- se abate
sobre milhares de outros brasileiros a braços com o mesmo drama. No meu Espírito Santo, muitos bilhões de
cruzeiros foram inve-Südos, com absoluta boa fé, por pessoas simples do povo, gente que se acreditava protegida
pela vig"ilância do Governo. Gente simp16>. Muitos idosos, investindo o produto de toda uma vida de trabalho,
a garantia de uma velhice digna, sem mais preocupações
-ou sobressaltos. Seguramente todos estão traumatizados
pelo choque com a realidade nova, embora conservem
todos a esperança de recuperação integral de suas economias inveStidas.
A i-nf.ervenção do Banco Centrill no SCgmento das ins~
tituições do Grupo CoroaJBrastel, que atuava no sistema financeiro, não pode ser um episódio que se esgote
tão só na penalização do Grupo e que, por outro lado,
inconseqífentemente destrua ou mutile a economia po-pular investida sob o pâlio da garantia do Governo ..
O Govern-o tem culpa no episódio. Tem culp-a, sim. E
não vai corlseguir desvencilhar-se dessa culpa, devendo
dela ser convencido, até pelos meios judiciais, se necessário.
Serlão, vejamos: Ao Conselho Mon<Et~rio Nacional,
-que ê o ói-São deliherãtivo de cúpula do Sistema Financeiro do País, e ao Banco Central do Brasil, que é órgão
de execução de sua política, são legalmente cometidos
deveres da mais alta responsablilidade e conseqüência
para a higidez do mercado de capitais.

O inciso VI do art. ]9 da Lei n9 4.5_95, (Reforma BancMia) de 31/12/1964, preceitua que a política do Conselho Monetário- Nacional objetivará;, '"zelar pela liquidez
e solvência das instituiçõeS financeiras. E o inciso VIII
do artigo 49 da mesma Lei especifica a competência do
Conselho Monetário Nacional para regular a constitUição, funcionaniehto e fiscalização dos que exercerem
-atiVióãdes subordinadas a esta Lei, bem como a aplicação das penalidades previstas".
Por seu turno, o art. 29 da Lei de Mercado de Capitais
(Lei n9 4.728, de 14/7 J1965) estatui, em seuS inciSos I, II,
III, que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central exercerão suas_ atribuições legais relativas aos mercados financeiros e de capitais com a finalidade de:
1 =-,-"facilitar o acesso ao público a informações sobre
os títulos ou valores mobiliários distribuídos no mercado
e sobre as sociedades_ que os _emitirem;"
II -:-. "proteger os investidores contra emissões ilegais
ou fraudulentas de títulos ou valores mobiliários;"
_ III ~"evitar modalidades de fraude e manipulação
destin-ad~s a criai- -condições artificiais de- demanda, oferta o_u preço de títulos ou valores mobiliários destribuídos
no mercado;"
Por outro lado, os incisos VII e VIII do artigo 39 da
mesma Lei de Mercado de Capitais dispõem que_c_ompete ao Banco Central:
--vn """":"> "_fis_calizar a observância, pelas sociedades
emissoras de títulos ou valores mobiliários negociados
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na__ bolsa,
vas a;

das_dis_E~sições

legais e regulamentares relati-

"a} püblicidade da situação económica e financeira da sociedade, sua administração e aplicação
dos seus resultados;
b) proteção dos interesses dos portadores de
títulos e valores mobiliários distribuídos nos mercados financeiros e de capitais."

VIII- "Fiscalizar a obs_ervância das normas legais e
regulamentares relativas à emissão, ao lançamento, à
subscrição e à distribuição de títulos ou valores mobiliãi'ios c_olocados no mercado de capitais";
Finalmente o art~4~ da mesma Lei de Mercado de CapitaiS dispõe com clareza solar:
Art. 49- .-."No_ exercício de suas atribuições, o Banco Central poderá examinar os livros e documentos das
instituições financeiras, sociedades, empresas e pessoas
referidas no artigo anterior, as quais serão obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos solicitados
pelo Banco Central."
A culpa do Governo se revela nítida, à simples leitura
dos dispositivos citados. O Governo não fiscalizou. Não
vigiou. Não zelou p~la observância da lei e não protegeu
os investidores contra as incursões da especulação e da
fraude, Se o tivesse feito, facilmente levantaria, como levantou quando efetivamente flscalizou a Coroa, pouco
antes da intervenção que vehi:iecretar, a ocorrência gritante dos_ ilfcitos praticados, E isto porque não haveria
como ocultar-se um passivo assim tão extraordinariamente grande - não há cofre algum em que se ponha
tanto dinheiro_-, superior a CrS 400 bilhões, dos quais
CrS 200 bilhões totalmente a descoberto, se a fiscalização legalmente exigida se tivesse efetivado regular e
eficazmente.
Entretanto, mais grave que a evidência da não fiscalização da _Coroa-_é a também inquietante revelação da
precariedade de -fiscalização que é exercida pelo Banco
Central sobre as demais entidades do Sistema Financeiro
e sobre a mecânica do mercado de capitais. Isto porque
os bilhões de cruzeiros em letras frias jogadas no mercado não Parecem ter tido existência sequer suspeitada
pelo mesmo Banc_o_Central, até ser efefivada a fiscalização que ensejou a intervenção na Coroa. O dever legal
de. "evitar modalidades de fraude", no caso, obrigava,
portanto, mais que tão só a fiscalização da Coroa, a uma
vigilância permanente sobre todo o mercado de capitais,
com uso dos agéis mecanismos da fiscalização e controle
de que dispõe o Banco Central do Brasil.
A em"issão de letras frias tefiã que ser notada pelo Ban~
CQ Centtal, que fiscaliza todas as entidades do Sistema
FinanCeiro. NãO- fia Veria- corria,- Se fiscalizadas regularmente todas as entjdades do Sistema Financeiro, deixarse de detectar a presença daqueles títulos frios que foram
emitidos peta Coroa.
·
-Por outro lado, o Governo não ignorava a extraordin·ária expansão do Grupo Coroa nos últimos anos. Fato,
aliãs, notório - que, portanto, independe de prova. Sabia também- outro fato notOrio- i;iue a Coroa sempre
pagõu as mafores taxas dó mercado, geralmente 20 POntos percentuais por anO acima das demais. Ambos os fatos naturalmente instigariam a fiscalização do Banco
Central, a verificar, por um lado, que não havia geração
de caixa ou património que permitisse tal expansão do
Grupo; e, por outro lad-O, a verificar que a Coroa captava recursos no mercado, pagando tão altas taxas, inclusive para solucionar problemas de caixa de empresas comercias do Grupo.
Sobre o culposo descumprimento da lei pelo Banco
Central, deixando de fiscalizar, como lhe competia n~o -~ó a Coroa, Como out~i!'l entidades do Sistema Fi-_llanceiro - , O JomJJI da Tarde, do Estado de São Pau:.
lo, edição de 28-6-1983, enfoca gravemente a questão por
outro ângulo, fazendo ~eriísSima denúncia;, •• ... segundo
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fontes do mercado finãnceiro e do próprio Banco Central, os problemas financeiros do Grupo elevam-se a
quase 400 bilhões e já Unham sido detectados hã mais
tempo. Mas, por ordem da direção do próprio Grupo",
-Sr. Assis Paim --:-,"os inspetores do Banco Central tinham sido impedidos de realizar as inspeções normais".
Este fato é grave demais. No entanto, ainda afasto a
hipótese de dolo, porque não posso presumir o dolo, e
este não se encontra provado. A informação reafirma a

ausência de 5scalizaçã_Q pelos inspetores do Banco Central, que não fiscã.Iizaram a Coroa, e que, por não o terem feito, deixaram que ocorres-s~-durante tanto tempo,
sem fiscalização; esse derra-me -de 200 bilhões de cruzeiros - no mercado, em títulos frios.
Isto basta, sem outras indagações, para reafirmar a
tese da ocorrência de culpa, ainda que em sentido estrito,
como preferimos continuar entendéitdo. Culpa do Banco
Central, que não fiscalizou, culpa da União Federal, que
é quem responderâ, na ocasião oportuna, pelas ações
que vierem a se-r propostas pelos investidores.
Parece, pois, Sr. Presidente, irrecusável a evidência da
culpa in eligendo e_ in vigilando, de responsabilidade da
União Federal, por violar direito e causar prejuízos aos
investidores da Coroa, na- medida em que foram descumpridos deveres legais que incumbiam e incumbem ao
Banco Central do Brasil. Não fiscalizou, não vigiou, dei-_
xou que ocorresse tudo o que explodiu estrepitosamente
na praça, com o estouro da Coroa. Além de não fiscalizar, deixando por omissão d~. "~itar modalidades de
fraude", que é dispOsição de-tei, que obri!i;a o Banco
Central e lhe dá toda a parafernália das disposições, os
mecanismos todos e a agilidade possível para que o Banco Central vigie-o mci'c3.do, para que o Banco Central saneie o mercado quando necessârio, para que prOmova as
medidas que considerar necessârias que fatos como estes
não ocorram.
Além de não fiscalizar, deixando, por omissão, de evitar as modalidades de fraude, o Governo pratico-u, com
culpa, atas - ai não são mais omiss§es- que se traduziram no prática como públicos atestados de idoneidade
e credibilidade passados para o grupo Coroa." "Um
exemplo desses atas é a concessão, pelo Governo, da carta patente do Banco de Crédito _Comercial, que atUalmente está também sob intervenção do .Ooyerno'\ No
momento em que deu ao Grupo Coroa a carta patente
do BCC, o Góvetn.Q_tr~duziu, simbolizou com isso a idoneidade do grupo e deu aos toma,d_ores de tod_Q_ 9. País
uma visão equívoca sobre _o que efetivamente esta ocorrendo.
A responsabilidade objetiva da_ União Feder:al pelos
danos causados aos tomadores çias Jetras de c~mblo encontra previsão no artigo 107 e seu parágrafo único da
Constituição Federal e nos artigos 159 e 1.059-do Código
CiVil.
Mas a composição dos graves danos causados aos tomadores.das letras- não só no Espírito Santo mas -~m
outras partes do País- pode ser perfeitamente equacionada por composição extrajudicial, na rnedida em que a
União Federal se disponha a isso, tantas são as evidências de suas omjssões e __ações culposas no evento.
A hipótese, inclusive, podem ser efetivamente aplicadas disposições contidas oos Decretos-leis de n'i's l_d03,
de 31~12-73 e L342, de 28-8-74, que se adequam à situação existente, evilando a.,União_f_e_~e_r_al_ desnecessárias delongas para o efetivo e integrafressarcimento de
todos os prejudicados.
Porque, na verdade, quem se prejudica mesmo ê 6 coitado do investidor, Sr. Presidente, que investe suas parcas economias, e numa intervenção desse porte, muitas
vezes a intervenção vem em so~o_rro dos próprios mentores, dos próprios dirigentes da sociedade sob jntervenção. A intervenção e a liquidação são estratagemas
que beneficiam apenas empresas.
A Lei n'i' 6.024 foi Criada para evitar a falência dessas
instituições do sistema.~. muitas vezes, a liquidação até,
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e a intervenção muito mais, vem em socorro do especulador, vem em socorro do _empresârio pervt:rso e inescruPuloso, que sai enriqueCido. Não conheço ninguém mesmo porque a legislação penal se encontra extremamente _defasada - neste País que efetivamente tenha
pago criiTlinalffiente, tenha sentido sobre si o gravame de
uma pena criminal por ter praticado um crime dessa natureza.
Mas há um outro fato origináriO do mesmo episódio
da intervenção do Banco Central no Grupo Coroa, que
impressioÕou fortemente a socif;dade capixaba, a partir
do convencimento generalizado da flagrante injustíça e
-ilegalidade que nele se contém: é o-da liquidação extrajudicial da Sociedade Corretora de -CârribiO e Vàlores Mobiii~ldoS "Í.imi.t, Lirriã Ltdã..
Sobre este fato, os jornaiS do Estado acabam de publicar editais, com vistas a terceiros interessados, transc_re- vendo o inteirç tçor de uma interpelação à União Federal e ao liquidante nomeado pelo Banco Central, requerida pelo conceituado advogado capixaba, com banca no
Rio de Janeiro, Dr. José Carlos Bruzzi Castello, juntamente _com outros profissionais.
Desejo, Sr. PreSidente, fazer minhas as pitlãvras do
ilustre advogado do interpelante, nos trechos que passo a
ler e que revelam o total descabimento da medida ex.trema do Banco Central contra a referida corretora.
O Banco Centt~l_d~retou a liquidação da Corretora
Liffia, iúnã e apenas fez intervenção na Coroa, isto é, na
causa ele interveio e no efeito ·ele liqUidou.
Dtz p"Ctição que foi publicada em todOs os jornais do
Espírito Santo, em trechos seletivos:

a

1 ~ Conforme se vê nos documentos a1).exos, o
·-sUplicante é detentor da quase totalidade do capital
Social da Sociedade Corretora de Câmbio e valores
Mobiliários Lima, Lima ltda., com sede nesta cidade na Av. Jerónimo Monteiro n'i' 342, eis que dela
possui 89.100.000 quotas, cada uma no valor de Cr$
I ,00 do seu capital que é de Cr$90.000.000,00, sociedade essa de que era administrad.or, e cujo conceito
comercial era, e ainda é, dos_ mais elevados desta
praça.
2- Entretando, por decreto do Banco Central
do Brasil, se determinOl,l. "ex-abrupto" a liquidação
eXifajúdicial da corretora LIMA, LIIyiA, com fundamento na Lei n9 6.024 de 13 de março_de 19.54, especifkamente-errrsel.J. artigo 75, incíSo I, alinha. "a"
t";."c", que dispõem:

.. "art. 15. Decretar-se-á a liquidação ex_trajudicial
da instit_uição fmanceira:
1- e~ officio;
a) em razão de ocoirên(:Jas que comprometam
sua_situação económica o~ financeira, especialmente quando deixar de satisfazer, com pontuafídade,
seus compromissos ou quando se caracte_rizar qualquer dos motivos que-autoriZem a cieclaração de falência;
b) quando a instituição sofrer prejuízo que sujeito a risco anormal seus credores quirografários."
Esse foi um clamoroso erro do Banco Central do
Brasil- mais um -eis que a corretora LIMA, LIMA, até à decretação de sua liquidação, sempre satisfez. pontualmente o pagamento de seus compromiSsos, e nào tem qualquer credor quiràgrafário, -do
que decorra não haver riscos anormais que pudessem correr esses cr~dores inexisterües.
O SR. JOS:t IGNÁÇIO- V. Ex• tem o aparte. E. um
prazer ouvir V. Ex•
O SR. Álvaro Dias- V. Ex.' se preocupa com algo que
deveriá -ser preocupação maior de toda esta Casa. Houve
um escândalo naCional, -houve sobretudo a demonstração de que o sistema financeiro deste País está apo-
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drecido numa _corrupção deslavada, e, lamentavelmente,
esta Cosa não se interessou da forma como deveria
interessar-se, para esclarecer efetivamente o episódio
Coroa-BrastelMBanco Central. Formulamos à Mesa um
requerimento de informação, que lamentavelmente foi
indeferido pela Presidência. Solicitávamos informações
ao Poder Ex.ecutivp, primeiramente indagando por que o
Grupo Coroa-Brastel foi autorizado a comprar a Corretora Laureano por 350 milhões de cruzeiros, na qual trabalhava o filho do General Golbery, se ela estava tecnicamente quebrada e, se há alguns anos vinha sendo mantida pelo Banco Central. Perguntamos, da mesma forma
por que se permitiu e se facilitou a compra, pelo mesmo
grupo, da Marcovan, Mundo dos Plásticos e Banco de
Crédito Comercial, e, em caso afirmativo, em que condições é a· participação do Sr. Flávio Pécora no grupo
Coroa-Brastel. Esta é a indagação primordial. Tatvez estejam ai as razões de certos acontecimentos levantados
por V. Ex• desta tribuna. Nós gostaríamos de saber do
Poder Executivo quais as ligações do Sr. Flávio Péroca
_como o grupo, Coroa-Brastel e por que só agora, ou seja,
por volta do dia 25 de junho houve a intervenção do
Banco Central, se há várias semanas o grupo mantinha
amplo passivo à descoberto, Portanto, nobr~ Senador,
houve responsabilidade, no mínimo, por parte do Banco
Central, se não houve conivência. Lamentavelmente,
esta Casa se prende a um pretexto antigo, aquijâ debatido em outras oportunidades, para indeferir um pedido
'de informações, abrindo mão, portanto, de uma prerrogativa do Congresso, Congresso que reclama as suas
prerrogativas, mas abre mão daqueles que detêm. O Regimento estabelece a possibilidade do Senado solicitar
Informações. No entanto, a pretexto_ de que determinado
artigo ainda não foi regulamentado, a Presidência da
Casa indefere os pedidos de informações formulados pelos Srs. Senadores. Eu tenho aqui, de maio de 1979, um
debate em torno do mesmo assunto. Quando é que teremos a regulamentação do artigo para que esta prerrogativa seja utilizada pelos Srs. Senadores'? Nobre Senador,
n-1,ún rilomento de crise, de tanta angústia do povo brasileiro, céptico jã que ê possível encontrar caminhos para
solucionar os problemas económicos do País, esta Casa,
não pode ignorar os escândalos que ocorrem em setores
administrativos.

ô SR. JOSE IGNÁCIO - Muito obrigado a V. Ex'
Eu traduzo a minhi.t satisfação pessoal pela incursão de
V. Ex~ no meu pronunciamento. Li, ontem, os termos do
requerimento de V. Ex•, achei muitíssimo oportuno. Se
V. Ex• leu a revista Senhor, da semana passada, terâ visto dados sobre o relatório que foi feito por inspetores do
Banco Central, ao Presidente do Banco Central, que ensejou a intervenção, V. fu• terá visto, também, que o
Presidente Langoni, três dias antes de decretada a intervenção na Coroa, enviou ao Presidente do BNH uma
carta, dando as melhores referências sobre a idoneidade
financeira do Sr. Assis Paim. Três dias depois, por ingerência do Ministro Leitão de Abreu, foi decretada a intervençãO ria Coroa, por que o Ministro Leitão de
Abreu'?
Muito obrigado a V. Ex•
Mas, tenninando essa referência a esta petição, eu
continuo lê-la até quase o seu finai.

a

7- Finalmente, não havendo na corretora Li~
ma, Lima qualquer passivo a descoberto, muito
pelo contráríó, sendo empresa lucrativa e de vasto
capital, e sendo _o Suplicante, pessoalmente, detentor de bens e capitais particulares outros, caso possa
voltar a administrar a Lima, Lima, poderá inclusive,
tomar medidas financeiras, com suporte do Banco
Central, e com garantias de seus bens particulares,
para minimizar nesta praça os eventuais prejuízos
aoS-tomadores de letras da Coroa S. A., embora não
seja essa- uma sua responsabilidade. Q_ Suplicante
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roga assim à União Federal que faça cessar essa liquidação, eis que a situação se enquadra na hipótCse

próspera entidade do sistema financeiro sediada em meu

legal do art. 19, alínea "a" da Lei n' 6.024 de 13-3-

Confio, sr:-Prisidente, effi que as soluções haverão de
- ser imediatamente- encontradas, recompondo-se as
crenças e esperanças de tantos, tão_ abaladas e tão desgastadas no elevado sentido de moralidade e justiça que
- devem inspirar e nortear a açã.o de todas as autoridades.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas~)

1974:

--

.. "Art. 19.
rá:

-

A liquidação extrajudicial cessa-

a) se os interessados, apresentando as necessárias condições de garantia, julgadas a critério do Banco Central do Brasil, tomarem a si

o prosseguimento das atividades económicas
da empresa."
Essa medida urge, eis que o Suplicante mantém
intacta a sua credibilid-ade financeira e patrimonial
nas praças do Estado do Espírito Santo, e essa cessação da liquidação _da sua corret_ora possivelmente
livrará os capixabas tomadores daS-letras da Coroa
S. A., das quais a Lima, Lima foi mera corr_etora em
parte de suas vendas nesta praça, de prejuízos quase
certos, e beneficiará o Merc!ido de Capitais, liberando as autoridades do Banco Central para outras atividades em que são efetivamente necessárias, em outras cidades, em outras empresas, mas não face à
sólida corretora Lima, Lima, que não merece a
equivocada liquidação.
E se o controle da Coroa S.A. for transferido a
terceiros, como está na imprei1Sa, com duas prOPostas sendo examinadas pelo Banco Central, aconteceria urna situação tremendadamente injusta~ pois todos os seus investidores teriam resgatadas sua letras,
mas essa corretora do Suplicante que nada deve,
que tem um ativo líquido de Cr$ 1.343.354.599,75,
ainda ficãría sob liquidaÇão, o que,.~•data venia",
não-há de acontecer.
Dess modo, o Suplicante, prevenindo responsabilídades, provendo -a COnserVação e ressalva de seus
direitos, e manifestandO suas intenções de modo
formal, lavra este seu protesto, e requer se digne V.
Ex' de mandar intimar Os Suj:)UciàoS; ficando devidamente interpelados para os seguintes fins:
A- Para que o ilustre Liquidante, Dr. Sidney
Ramos Ferreira, tome á:s imediatas providêiiciiis; no
sentido de exigir da Denasa os seus certificados de
depósitOS bancários ijil.e 3Henou ã Lima, Lima, em
24-6-83 e pelas quais recebeu o pagamento das letras
Coroas; A., sob as mais severas penas da Lei, acima mencionadas, pois essa é uma das obrigações do
Liquidante, que responde pelas suas ações e omissões se não defender a massa llquida:da;
- B- Para que a União federal, através do Banco
Cent!al do Brasil, além de apressar a apuração do
fato de que a Lima, Lima não tem credores quirografários com qualquer divida vendida, nem qualquer compromisso descumprido, resolva no menor
prazo possível, sobre a cessação da liquidação, eis
que, alêm do acima exposto, é fato notório que o
Suplicante pode dar outras garantias patrimoniais e
para continuar os negócios dessa corretora, possivelmente solucionando a situação dos tomadores
capixabas, de letras de câmbio da Coroa S. A., o
que será de grande importância para o EStado do
Espírito Santo, e para o Mercado de Capitais do
País, como um todo.
Sr. Presidente, este caso escandaloso_ da intervenção
do Governo no Grupo Corõa, certamente encontrará
desdobramentos maiores, na medida em que venham ã
luz outros detalhes de fatos que ainda permanecem na
sombra. Hoje, entretanto, desta tribuna, limito-me a
enfocã-Io pelo ângulo cfe SUãs conseqUências gravosas e
danosas a tomadores de boa fé, vftirilas de ações e de
omissões culposas da União Fedeal, e pelo ângulo da intolerável injustiça -praticada pela também União Federal, através do Banco Central do Brasil, contra uma

Estado.

- O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Affo_nSo CamaigO,-peia lide-rança do PMDB.

O SR. AFFONSO C AMARGO (PMDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Palavras do Ministro César Cais, numa entrevista
dada em Cleveland, a repórteres do Jornal do Brasil,
Rede Globo, Folha de S. Paulo, e o Estado de S. Paulo.
São as seguintes as declarações do Ministro das Minas e
Energia:

"O Presidente aceita a realização de· eleições diretas para a Presidência da RepúbliCa ã p'arf.if-de 1990
-~-.:o-~ e a redução do mandato de seu sucessor para 5
anos."
O repórter do jornal O Globo perguntou: "Mas o Presidente aceita a tese de eleiçOes diretas eln 1990?"
E Cais respondeu:

"Claro. Sou um homem fiel ao Presidente~ Eu
não estaria defendendo uma tese sem o seu aval.
Conversei com ele sobre o assunto por diversas veze4 e tarpbém com setores militares que não colocaram nenhuma objeção. Apenas senti algumas resistências -no PDS."
Declaração do Sr. Carlos Âtila, porta-voz do Senhor
Presidente da República:
"O Pr-esidfmte disse-me que nunca tratou de
- eleiçào_direta com o Ministro César Cais. A úriica
proposta que ó Governo conhece sobre eleições diretas é a dos partidos de oposição."
Volto à declaração do Ministro:
"Conversei com ele sobre o assunto, por diversas vezes."
No Jornal do Brasil, de ontem, no finai, o editorial,
cujo título é "Empreiteiro do Fico", iermina assim:
.. Das duas, uma; ou o Presidente concorda pess03.Imenie cciiil a: tese do Sr. César Cais e a ãceita
publicamente, e com isso assume todas responsabilidades políiica-s, -ou só lhe resta a alternativa de demitir õ Ministro das Minas e Energia e Õ arauto do
continuísnlo. O País todo espera que o Presidente
deSautorize, otide -quer que esteja, o golpe em andamento, e aja em ConseqÜência. CÕntinuísrno a pretexto de fazer desse País uma democracia, não."
--Sr. Presidente, Srs. Senadores, com toda a sin_ceriâade,
-não me ãgrada que, neste mês de agosto, o primeiro desgosto que n·ós sofremos tenha ficado por conta de um colega nosso desta Casa e que, diga-se a bem da verdade,
na pa:rte administrativa do Ministério tem conseguido alguns números positivos. Mas reaJmente, este _ep_is6dio de
um Ministro de Estad9, a beira de um lago americano,
conversar, com resposta ou !'Jão do Presidente da República, sobre a iese_de reeleição, com um President_ç que
está convalescendo de u~a doença, nos Estados Unidos,
é de uma tal insensatez, de ,um tal mau gosto comparável
exatamente com o que acontece hoje no nosso País: o
mesmo clima de insensatez, o mesmo clima de perplexidade que hoje vive o povo brasileiro, Tanto·qúe este mês

SeJ<ta-feira 5 3145

de agosto nós poderíamos registrar como o "mês do
caos" - do "caos do Cal.f~ :- ou como a síndrome das
três faltas, uma doença que em nossa opinião pessoal estâ atingindo toda a Nação brasileira: a falta de competência da equipe econômica do Governo; a falta de confiança do povo brasileiro - e agora, uma autocríticaa falta de objetividade dos políticos.
A minha análise é uma análise que qualquer um de nós
faria, uma análise de político. Nós não somos especialistas, nós vivemos exatamente ...
O Sr. Murilo Badaró- Permite-me V.
O SR. AFFONSO C AMARGO O Sr. Murilo Badaró-

Ex~

um aparte?

Pois não!

t. para nã_o_ deixar que transite-

em julgado, o que V. Ex~ acaba de afirmar com relação
ao Ministro César Cais. As coisas não estavam, ou já estão devidarrienie esclarecidas. I! não hã nada, não há lei,
não hã regulamento que impeça o Ministro de ter opiniões sobre assuntos dos mais variados. A rn~m me parece que, eu por exemplo, que sou contrário e de uma forma. atê bastante iilf'lexível, à posição de reeleição de Presidente da RePública, no entanto eu acho que o Ministro
ao defender esta tese faz no exercíCio da.sua liberdade de
político e até de homem de Governo, uma vez que não
compromete nem o partido, nem a posição do Governo.
Era o escl~recimento que eu queria dar a V .. Ex•.
O SR. AFFONSO CAMARGO- Eu conCordo que o
Ministro tem direito _de defender as suas idéiis políticas
também. Mas critico aqui no caso, Senador Murilo Badaró, a inoportunidade de discutir este assunto na conval_escença do Presidente, nos Estados Unidos, e principalmente este fato que se repete perante a opinião pública brasileira de que o Ministro agora procura conciliar
as suas declarações "iniciais com aS d-eclarações do PortaVoz da Presidência da República. Então um jornal da seriedade como o Jornal do Brasil, faz declarações aqui do
Ministro dizendo que ·~gostaria de dizer que não foi bem
assim, e-que ele não falou bem como-estão dizendo, e
aqui embaixo, ---textualmente, naturalmente para se
cobrir, os jornalistas Etevaldo Dias, Álvaro Pereira,
Arthur Pereira, Galeno de F~itas e John Allúis, põem
aqui, textualmente, que ele disse realmente que tinha
conversado com o Presidente. Acho que isto inclusive é
ruim. ~ essa a crítica que eu faço e não que o Ministro
não tenha direito de defender as idêias que queira. De
qualquer forma, eu dizia que nós políticos, inclusive
quando nós voltamos do recesso e ficamos mais tempo
junto à opinião pública, nós voltamos impregnados dos
anseios do povo. E o povo forma os seus sentimentos e
reage exclu:Sivanlente diante dos resultados concretos,
naquilo que o atinge. Então, nós não vamos discutir aqui
teorias económicas e nem nos aprofundarmos em temas
lécnicos. Mas dizer que ê incontestável na realidade
itual alguns pontos na economia: inflação galopante,
dívida interna que cresce geometricamente de uma forma
in-Controlável; dívida exiefnajá em estado de moratória e
gerando um::i frite!fúência no Fundo Monetário Jnternacíollal nas- nossas decisões de economia, forçando inclusive, nós todos sabemos di~so, porque é da essência monetarista, um processo recessivo na nossa economia.
Uma política de juros que está levando à escassez de recursos para as empresas privadas nacionais. E me parece
que são dados incontestáveis. Além disso são os problemas de calamidades públicas: a seca que se estende e se
agrava cada vez mais no Nqrdeste, e agora, surpreendentemente, o Sul Que foi castigado pelas enchentes. E tudo
_ isso Como resultado; a diminuição da atividade econômica do País. Um País que cresce demograficamente, e
mantêm o seu produto em crescimento zero, evidenteniente está diminuindo a sua atividade econômica. Ao
povO não interessa discutir as teorias econômicas e nem
pode discuti-las. Ao povo interessa o que está acontecen-
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do, que esses resultados negativos sejam modificados. O
povo conclui que na área económica a;o;. coisas não eStãO
sendo feitas com cOni.pC:têncía, então há falta de compe-tência na área económica:
Mas é um País onde, infelizmente, o verbo demitir é
muito pouco conjugado. Em qualquer regime pãrlamentarista, tenho certeza, este Gabinete qUe aí está; presidído pelo Primeiro-Ministro Delfim Netto, há muitos anos
já teria caído, normalmente, numa seqüênci~ normal.
Este é O problema da falta de competência que me parece
também indiscutivel.
Em decorrência do problema econômico, como conseqílência natural, e nós sabemos que isso é imediato, vemos uma realidade_ social marcada por um desemprego
cres_cente,_ por uma diminuição real de salários, por um
desespero nas regiões de calamid ..de pública, um desespero que já se anunCia_ poderá tomar conta de tpdQ o
País -já está se falando- em convulsão soci;al- e, o que
é multo grave num país que ainda pretende manter a sua
ecQnomia baseada na iniciã:tiva privada, o desânimo total do empresariado_brasileiro.
A toda essa realidade econômica e social se soma exatarnente a situação polítiCa -de um Presidente da República fora do País, convalescendo de uma do~nça_ grave, felizmente se recuperando satisfatoriamente, e que apareCe
na televisão_ameaçando bater em alguém, e nãO diz em
quem. Então é evidente que hoje, essa realidade dos veículos de comunicação de massa, como é a televisão, milhões de brasileiros a-sSistem ao Presidente dizendo que
"acha que já está fican-do melhor, que está sentindo vontade de bater em alguém e que não era gente do Estados
Unidos, era gente do Brasil" ..
O Correio Braziliensc chegou ao ponto d~ fazer uma
entrevista muitó original e interessante, fazendo uma
~:onsulta popular "em-quem o Presidente queria bater?"..
E até uns_dos artigos dizi~ assim: .. Se foi no Delfim, temmais gente".
Soma-se nesse quadro, nesse começo de agosto, a notícia de que grupos palacianos íriSistem que apesar da cris.e, apesar dos problemas, o Preside:nte tem que reassumir já, mesmo para traOalhar pouco. E o Ministro Cés:u_
Cais já avisou que volta-para ·o Brasil para insistir no absurdo da tese da re.ele:ição.
Isto tudo é que gera a falta de confiança do povo. Os
maus resultados d_a economia: o povo estâ sentido na
pele tudo que está acontecendo. Essa falta de rumo que
lhe é negada pelos detentores do poder. O Presidente
fora do País, doente, o Presidente interino se esforÇando
para cumprir etícamente a sua função, mas jã hâ grupOs
palacianos querendo que o Presidente reassuma o quanto antes, como s~ não estiv~sem satisfeitOs com a gestão
do utual Presidente;
E u tese da reeleição?
A essa falta de competência da equipe económica, essá
falta de confiança popular, eu então acrescentaria ex.atamente a autocrítica, que me parece um pOuco de falta de
objetividade dos políticos, de nos identificarmos, porque
sentimos -o problema do povo. A diferença do político e
do tecnocrata ê que o tecnocrata por formação, vê no
povo algo que não lhe diz respeito.

O Sr. José Fragelli -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. AFONSO CAMARGO -

Pois não.

O Sr. José Fragelli - Não é simplesmente a tese da
prorrogação, ela não apareceu agora apenas como uma
tese, mas como uma barganha proposta: a prorrogação
com a aceitação pelo Presidente de eleições diretas em
1990. A coisa, eticamente~ se agrava e se corrompe como
tudo que está sendo corrompido neste regime e neste Governo.
O SR. AFONSO CAMARG9 - y, px•_ tem to~~
razão. c são exatamente estes. aspectos negativos desta

proposta que ainda mais comprometem a área política
perante a opinião pública. Eu dizia exatãmente Que o
poHtico tem esta identificação. Então, me pãrece que, a
partir de uma realidade que eu acho que todos nós conhecemos, que o Poder Legislativo, no país, não goza do
índice favorável que deveria ter de prestígio ria opinião
püblicã:
Infelizmente já' vi pesquisas de opinião pública feita
pelo Instituto Gallup, que desde Câmara de Vereadores
até Casas do Congresso Nacional, não têm um indicador
positivo nas pesquisas. E nós sabemos, por outro lado,
que não se faz democracia, não se constrói democracia
sem o fortalecimento do Poder Legislativo, não hã na
história nenhuma democrada que tenha se consolidado
sem o fortalecimentO dOs- políticos.
E isso que nós estamos falando aqui, hoje, não é pela
primeira vez, eu acho que a Casa, e está em tempo, nós
temos que sentii- o probleina, nós temos comissões técrii~
cas; nós temos que fazer com que as comissões ~e ·reúnam, analisem os problemas todos, para que o Poder se
prestigie perante a opinião pública. E temos que ter a objetívidade de ver aquilo que, unidos, podemos mudar.
As palavras que mais se falam nos prorlunciamentos.
políticos, antes era trêguá eu me recordo bem quando se
falava em trégua, uns eram a favor da trégua e outros
contra a t_régua. Depois se falou em consenso, alguns
eram a favor de consenSo e outros contra o consenso.
Hoje se fala e!ll nego~iação e há os _qu_e são contra e outros que são a favor. E o que nos parece é que nós temos
que partir do pressuposto de que o problema não é de
nomes, tt_égua se faz para se conseguir alguma coisa comum, negociação ou consenso só se pode fazer em torno
de um objetivo prático e o que acontece é que nós estamos confundindo consenso ou negociação como se nós
fôssemos abrir mão de nossos programas, dos nossos
princípios, de nossas idéias gerais. E não é disso que se
trata, trata-se de nos unirmos, nós políticos; partir de
uma pósição de humildade e de realidade por que não
podemos pensar que só os nossos companheiros de partido é que têm sempre razão e que os companheiros, os
outros politicas dos outros partidos nunca têm razão e
-irffios para Coisas conc"retas, naturalmente havendo
aquela base de qualquer diálogo que é a credibilidade,
-essa credibilidade que_ não eXiSte entre ·a: -opOsição. E,
por exemplo, na equipe económica do Governo, não há
credibilidade, não há forma de nós fazermos qualquer
entendimento. Mas, por que não poderemos, em torno
de algum objetivo concreto, fazer um entendimento com
senadores e com deputados dos outros partidos?
ED.tão, me parece que há dois pontos que poderíamos
analisar, dentro dessa linha de objetívidade, e um deles
seria sepultar, definitivamente, a tese de reeleição. E
diríamos até que, para esse sepultamento, nós até não
precisaríamos de qualquer tipo de união, de esforços,
basta que PMDB.se reúna com o seu DiretóriO Nacional
e declare definitivamente ao País que nós não votaremos
qualque.r emenda constitucional que implique na reeleição. Estará eliminado o problema; não se pOderá mais
.falar em reeleição a partir desta medida.
Esta, por exemplo, é uma medida concreta que, evidentemente, se outros politicas de outras áreas, de outros partidos quiserem também entrar, poderão e~trar,
mas que independe de ajuda. Nós podemos fazer sozinhos e liquidarmos com esse problema da reeleição.
E o segundo ponto concreto é exatamente com relação
à equipe económica do Governo.
De p'assagem eu gostaria de repetir aqui, registrar neste discurso, os dados que muitos jâ conhecem dessa pes~
quisa feita pela Revista Exame com relação à reeleição e
feita só com empresários do Pais.
ContrárioS á reeleição do Presidente: 68%; favorável:
.25,3% e não responderam: 6,7.
E q~anto à reeleição do Presidente João Figueiredo: a
favor: 11,4%; não: 82~7% e não responderam:_5,9%
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Com relação à equipe econômica -- inclusive para
reafirmar aquilo que digo, que é possível o entendimento
entre pofíticos, frente a objettvos concretos, para salvar o
PWs do caos que se encontra. É uma página só, a página
de economia- do Jornal de Brasília. Está aqui: o nosso
líder do momento do PDS, declarando: "Badaró sugere
moratória como alternativa". Tese analisada aqui durante muito tempo pelas Oposições. Alguns da Oposição, inclusive, não c-oncordam, mas é uma tese que está
sendo defendida, aceita e defendida por homens da OposiçãO e que agora está sendo defendida aqui pOr um líder
do Governo, dentro ~a~ ~esmas preocupaçõ~s_dos brasileiros.
Ouira opinião: "Empresário contesta acordo"

DilSon bomin8os- Funaro se manifestou contrário à assinatura do novo acordo com o FMI nos
termos em que está sendo proposto porque repre-se-rit3.rá mais três anos de recessão e desemprego.
Na Sua opinião, o Brasil deveria liderar o Terceiro MUndo na busca de uma nova ordem- niui.ncerra
internacional considerou que o país está ""negociarido -mal como negoCiOu com incompetência a
primeira carta de íntenções".

e

Trata-se da opinião de um empresário da mais alta liderança do País.
Para completar, temos as palavras do Ministro Murillo Macêdo:
-"Desemprego já atinge três milhões".

Ele faz um cálculo, que aqui no jornal é difícil de ir à
profundidade desta aritmética, mas um cálculo em que
perdemos com esse desemprego 27 bilhões de dólares,
este ano.
Ele faz esta pergunta:
••será ciue podemos nos dar ao luxo de perder
esta quantia?"
-Isso é mais do que o total das nossas exportações; é
mais do gue o serviço ?~ dívida externa:
Sr. Presidente, Srs. S-enadores, o que nós queremos
aqui, tranqüilamente, propor, porque em qualquer pais
democrático se propõe isso, é que Se estude com serieda~
de a partir de uma coordenação que -pode ser inclu,sive.
do Presidente do Congresso, o Senador Nito Coêlho, e o
Senador Itamar Franco já andou propondo uma coordenação num determinado momento. Mas que se proponha para salvar o País, que se mude a equipe econômica
do Governo. Por que não se pode mudar? O Brasil é o único País __em que não se mudam ministros. Será que não
existe? Até mesmo para renovar as esperanças do povo,
que entre unia outra equipe que possa administrar melhor a economia do País.

_9 Sr. Murilo Badaró- Permite-me V, Ex~ um aparte?
~ ~O

SR. AFFONSO CAMARGO -

Pois não.

O Sr. Murilo Bad3ró- É para aplaudir a boa palavra
de V, Ex•, no sentido de que todos promovamos uma
união, a bem do Brasil. Há inibições, Sr. Senador, que
precisam ser superadas. E falando a verdade, creio mesmo que é preciso _que o PDS saia do seu imobilismo, que
busque, até do ponto 'de vista da instituição partidária, o
Partido de V. Ex~. que também deve se libertar de alguns
condicionamentos que estão tolhendo a sua ação, que é o_
pensamento comum da grande maioria, no sentido de
buscarmos um terreno comum onde, juntos, possamos
encontrar as melhores soluções para o País. Que as boas
palavras de V. Ex~ se transformem em bons atas e boas
ações, nesse sentido, Eu, que já conheço a atuação política de V. Ex•, tenho certeza de que isso nasce não só do
seu patriotismo, mas príncipalmente da sua longa e scdimentada experiência de bom articulador que é, estou ccr-
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vênio cOm o lN PS (Instituto Nacional de Previdência Social), pãra garantia desse beneficio aos mesmos, ffiediante _contribuição da União, do Município e do -segurado."
Justificação
Os servidores municipais, de um modo geral, finossa Terra. Parabéns a V:. Ex~ e meus aplausos pelas
cam praticamente desassistidos, nas cornunas·brasisuas palavras.
leiras, ao se aposentarem, ou quando enviuvam (as
mulheres), pois o que passam a receber, como
o Sr. José fragelli _..: -rvrwtCd)em!
auxílio, é verdadeiramente, irrisório.
Há. é certo, exceções, em alguns raros MunicíO SR. AFFONSO CAMA.RGO ~E tudo isSo, Senãpios, mas, na maioria, ou melhor, na quase totalfdador Murilo Badaró, sem abrirmos mãõ dos nossos prode _deles, a situação, na espécie, é verdadeiramente
gramas, das nossas idéias, desde que nós tenhamos objelamentável.
tivos concretos a atingir, e a união se fará em torno de
-Ora, os servidores públicos municipais merecem
um objetivo concreto, e um clima de credibilidade qu6
tanta consideração quanto os estaduais e os fedeteria que ser criado nesta Casa, para ·que realmenté se
rais, tanto qu-e a Constituição FedÚal (artigo 108),
pudesse trabalhar para ajudar o País:
·
na Seção VIII, que trata dos Funcionários Públicos,
m~anda aplicar a efes o que nela_ se dispõe.
O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex• um aparte?
Não há, no caso, nenhuma invasão na competênCia
dos Estados ou dos Municípios, apenas se .autoO SR. AFFONSO r AMARGO- Com muito prazer.
riza os Municipios, quando a estes convier, é claro,
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Uder Affonso Camar&o,
fazerem convên~o com o INPS ~m favor de seus seré apenas para fazer um registro complementar à lúcida
vidores.
exposição que V. Ex! faz, de_ modo global, em seu proNa hipótese, o Município, como empregador, ennunciamento e, em particular, com relação à equipe ecotraria coin a sua parcela, o servidOr municípai com a
nômica_do Governo. Os jornais de hojC estão divufgando
=sua _quota e a União com a sua parte, para efeito de
que o Brasil conseguiu mais um milagre: um superávit na
se garantir a aposentadoria do servidor municipal.
balança comercial de 700 milhões de dólares. Quando V.
Queremos crer que essa possibilidade de firmar
Ex• diz que não _se deve discutir tecnocracia com povo,
esse tipo de convênio se inscreve perfeitamente na
V. Ex• tem muita razão. Esses dados, dO Ponto de-vista
autonomia que os Munic1pios constitucionalmente
tecnocrático, não devem ser discutidos. Mas a verdade
têm para cuidar de sua "administração própria, no
verdadeira, a que diz V. Ex•, essa deve ser dita ao povo. que reSpeite ao seu peculiar 1nteresse" ~
A equipe económica não informa. que no cálcU.fo d"a baPor outro lado, havendo a expectativa de aumenlanca comercial de julho não foi contãhilizada a Conta do
tar considerave"Jmente o número de seus contribuinpetróleo, que só será contabilizada dãqui a noventa dias;
tes, admitimos que a nossa Proposta seja, igualmenpor conseguinte, esse superávit é falso, é mais uina farsa,
te, do interesse do .lN PS.
é mais uma fraude contra a Nação. Meus Parabéns ao
Quanto à participação da União, justifica-se,
pronunciamento de V. Ex•
pois adotamos a filosofia política segundo a qual
qu~m-serve a ~m-Município serve igualmente ao
O SR. AFFONSó-tAMÁRGO- O que-diZia, SenaBrasil e à União cabe assistir-a todos os brasileiros.
Ademais, muitos MunicípiOs ainda iêm o ónus
dor Fábio Lucena, é que o povo não tem condições de
compreender em profundidade essa mensagem dos tecdo pagamento de aposentadoria e pensões a seus
nocratas. Quer dizer, pa-ra-- o povo, se a balança comerfuncionários e, com o Convênio, ficariam livres desse ónUs;- nO futuro.
cial foi superavitária, se fo.i de.ficitâ.ria, i ele ~~o imPOrta,
o que importa é se ele está tendo o poder aquisitivÓ ·aUEstas as razões que nos índuziiam a elaborar a
mentado ou diminuído. Se a balança foi superavitária
presente- proposta de Emenda à Constituição, Que
?r a submetemos à apreciação dos nossos eminentes
mas ele continua cada vez podendo comprar menos aliPares.
mento, para ele não impórta isSO. foi áeSse aspecto que
me referi. Não adianta levar ao povo esses números ioJ orgc Kalume.
dos da tecnocracia, sem apresentar ao povo resultados
concretos. que é o que não" está acontecendo.
O SR. !!RESIDENTE (Milton Cabral)- Passa-se à
b por isso que estamos propondo a união de todos,
neste momento que está a exlgir um -amplo debate em
ORDEM DO DIA
torno dos assuntos que atualmente nos afligem, e, em
conseqüência deSse debaie, PosS3mOs apresentar so- -Não há quorum para deliberação.
luções objetiVas. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.
Em conseqUência as matérias da pauta, todas pendenO Orador é cumprimenta-do.>" - -- -- ---- - --=
tes de votação, deixam de ser submetidas ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Encerrada a
Sifo -os segufnies os !tens cuja apreciação flca-ãdiaprimeira parte do nOsso Expediente, tem a palavra o Sed"ã: --- ---- -nador Jorge Kalume, para uma breve comunicaçãoA
to de que nós poderemos dar os passos iniciais nesse senM
tido. E creio mesmo que o Presidente do Partido de V.
Exb 9, e o Presidente do meu Partido, que já têm mantido seguidos encontros, poderão se descontrair mais e caminharem de braços dados no rumo desse entendimento
que é útil ao País e, principalmente, útil à democracia em

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Sem reViSão
do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores, estou encaminhando à Mesa proposta de emenda constitucional,
cujo teor passo a ler.
-

DE I983
EMENDA CONSTITUCIONAL N•
Dispoêle sobre aposentadoria de servidores municipais.
Art. l9 Acrescente-se.ao artigo 16 o seguinte:
"§49 Os Municípios que não d-isj>Userem de órgãos de previdência que favoreçam os seus servidores, no que tange à aposentadoria, celebrarão con-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 11, de 1983 (n"' 72j83, na casa de origem), que re~o
ga o Decreto-lei n"' 865, de 12 de setembro de 1969, restabelecendo a autonomia do Município de Santos, no Estado de São Paulo, tendo
PARECERES, sob n9 642, de 1983 eoraís, FAVORÁVEIS, das Comissões:
-de ConstituiçãO e Justi~a;
- de Seguran~a Nacional; e
~-de Municípios.
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Votação, em turno úÍlico, do Projeto de Lei da Câma- .
ra n"' 105, de 1981- Complementar (n9 60/75, na casa
de origem), que altera dispositivo da Lei Compleffientar
n"'1, de 9 de novembro de 1967, que estabelece requisitos
mini mos de população e renda pública e a forma de consulta prévia às populações locais, para a criação de riovos municípios tendQ
PARECER, sob n9 1.362, de 1981, da Comissão
-de CoiiStituição e Justi~a, favorável ao Projeto, com
emendas de n9s l e 2-CCJ, que apresenta.

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câ~
mara n9 7, de 1983 (n"' 80/83, na casa de origem), de ini~
ciativa do Senhor Presidente da República, que altera a
compo"sTção e a organiZaÇão interna dos Tribumiis RegiõnaiS do Trabalho que menciona, cria cargos, e dá ou~
tras providências, tendo
PARECER, sob n"' 619, de 198_3, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação do v_encido.

Votação, em. turno único, do Projeto de Resolução n9
161, de 1981 (apresentado pela Comissão de Legislação
Social como conclusão de seu Parecer n9 993, de 1981,
crun voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montoro, e voto vencido do Senador Humberto Lucena), que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa
Agropec-uária Industrial e Colonizadora Rio Candeias
Üda., a área de 33:ooo heêtares, no Territórío de RondOnia, para a implantação de projeto de bovinocultura,
tendo~

PARECERES, sob n9S 994 e 995, de 1981, das Comissões:
-de Constitui~ão e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
:_de Agricultura, favorãvel, com voto vencido do Senador Leite Chaves.
5
Võta-Ção, em turno único, do Projeto de Resolução n~
74, de -198.3 (ap"resentado pela Com-issão de Legislação
Social como conclusão de seu Parecer n9_561, de 1983),
que autoriza o Governo do _Estado do Pará a alienar à
empresa Maisa-Moju Agroindustria[ S.A., uma área de
terras devolutãs do Estadp, com aproximadamente
30:000- h a. -{trlnta ffi11 heáares), lendo
PARECERES, sob n9s 562 e 563, de 1983, das Comissõ-es:
-de Constitui~ão e Justi~a. pela constitucionalidade e
juridicidade, com en1eridá que apresenta de n9 1-CCJ; e
-de Agricultura, favorãvel.

6
Vota~ão,

em turno único, do Requerimento n9 196, de
1?82, de autoria do Senador Murilo Badaró, solicitando,
nos termos dos arts. 75, "A", 76 e 77 do Regimento Interno, a criação de uma Comissão Especial Interna, composta de 7 membros, para, no prazo de 180 dias, realizar
estUdos sobre reforma tributária.
(Dependendo -de parecer oral, da Comissão. de Finanças, a ser proferido em plenário - art:16, § 29, do
Regimento Interno).
7
Discussão, em primeiro turno, do projeto de Lei do
Senado n9 280, de 1977, de autoria do Senador JoséSar-
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ney, que institui o voto distrital e dá outras providênCias,
tendo
PARECER, sob n~' 182, de 1983, da Comissão
de Cónstituitão e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, nos termos de
substitutivo. que oferece, com voto vencido dos Se_nado-__
res Pedro Simon, José Ignãcio e Alfredo Campos.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 718, de
1983 do Senador Humberto Lucena, de adi(lme_ntC! _da
discussão, nos termos do art. 3to, alínea "cn, do Regimento Interno.)

DisCuSsão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado nl' 233, -de 1979, de autoria do Senador_ Tarso
Outra, que institui o sistema eleitoral misto e dá Outrasprovidências, tendo
PARECER:, sob nl' 182, de 1983, da Comissão
-de Cons.t_i_tuiçào e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao méríto; favoiãvel, nos te~C!s_
de substitutivo que oferece, com voto_ ve_!lciâo dos Senadores Pedro Simon 1 José Ignácio e Alfredo Campos.
(Dependendo da v:otação do Requerimento n~' 718, de
198,3, do Senador_ l:l_uml::!erto Lucena, de a<H~rnento da
discussão, nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno.)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Volta-se à
lista de oradores inscritos.
.
Concedo _a palavra ao nobre Senador José Fragelli.
O SR. JOSI!: FRAGELLI (Pii:IDB- MS. Pronuncia
o seguinte discurso. S~;m revisão do os:a,dor)--.- Sr. Presidente, Srs. Senadores~
.
Durante o recesso, li declarações do meu prezado amigo e eminente colega, Senador Itamar Franco, quando S.
Ex~ reclamava da ausência das ~tividades do Congtess~ .,__
Nacional nessa conjuntura assaz grave por que passa a
Nação.
Outros pronunciamentos como o de S. Ex.•~ todos nós
lemos na imprensa. E realmente, o Senador Itamar Franco e aqueles que como ele pensam e se expressaram, na
verdade apenas refletem uma boa parte da opinião pública. Porque eu também tive oportunidade de o_uvir de alguns dos nossos concidadãos esse mesmo modo de pensar e de sentir: não es:a o_momento de o Congresso estar
inativo. A todos que comigo assim dialogavam eu dava
uma resposta do meu modo de pensar e de sentir, que é
justamente o contrário, porque eU ã.Cho que o Congresso
não fez falta nenhunla à Nação_durante o mês de julho,
como continuarã n_ão fazendo agç.ra, nem no próxirlio
mês, e talvez no resto do ano. Porque eu não dou valor,
Sr. Presidente, que me perdõem os meus pares, eu não
dou um valor de decisão, pelo menos, de influência efetiva nos destinos do País aos simples discursos que todos
nós pronunciamos nesta e na: oUtra Casa do Congresso.
Eu daria valor, Sr. Presidente, se nós tivéssemoS um
Congresso como aquele do qual eu participei nos idos de
1955 a 1959, daquele Congresso, enfim~ até o golpe de
1964. O Congresso fala~a. o Congresso atuava, sobretudo decidia sobre as graves questões nacionais.
Hoje, o Congresso ouve, fala, mas não é ouvido. O
Congresso apenas debate os assuntos com a efeciência,
com o brilhantismo, com a bravura de muitos dos Srs.
Senadores e Deputados, mas isso apenas ricocheteia nas
paredes do Palácio do Planalto, porque lá nenhuma pa~
lavra de Congressista entra para causar qualquer efeito
em favor da soluçã,Q _do~ problemas nacionais.
Estamos agora debatendo algo que desta vez sentimos_
fundamente, algo que implica nos destinos futuro e pró.ximo deste País. Oe Wd<,~.s_ essas decisõe$ nacionais, to-.
madas através do Poder Executivo, nelas o Congresso de
nenhum modo participã, e, menos dO que-isSa:,· influi

.através. das suas decisões, quando a-Constituição determina, ~axaÚvamente, que o Congresso é que deveria decidir sobre a divida externa do País. Isso está effi todas as
Constituições, desde o Império, como demonstrei aqui
outro dia, citando artigo por artigo das Constituições do
Império, da Constituição de 1981, da Revisão de 1891,
da Const\tuição de 1934, da ConstitUição de 1946.
.Agora, o que o País estã decidindo com as autoridades
financeiras itüernacioriais, através do FMI, é a questão
da moratória, da nc;:gociacão, ou renegociação da dívida
- nós nem sab~mos mais se estamos na primeira, na se-gunda, na terceira renegociação_ da dívida, O fato.-é que
nós estamos ali periclitantes, no fio daquilo que faz pen~
der para a classificação de todos esses debates entre rem>
gociaÇãO e moratória. Ninguém maís duvida que es_ta.
mos; realmente, numa situação de moratória.
Vou rep~ti~. Sr. PreSidente, a ~Pinião ~penas de um
dos nossos-j_u.ristas, o saudoso Pontes de__ Miran~a, g_losando o art. _43, item 2,. _da Constituição, quando enl'aticamente diz:
~·As regras jurídicas sobre a díVida pública são
regras jurídicas sobre o que a União deve ou sObre o
que vai dever, como, quando e quem. O Congresso
NaciOnal pode descer a pormenOres e especifi~
cações. O Poder Legisfativo dirige a política legislativa finan~ira do País, e o Presidente da República
executa-a."

Esta lição soa para todos nós, principalmente os Congressistas, como uma ironia, como uma simples ironi~.
Nós estamo-s, por força da Coostituição, vejam bem, dt- rigindo a política financeira do País. Isso é supremamen. te irônico quanto aos fatos todos que se sucedem através
desses últimos 18 anos. O Poder Legislativo dirige a política financeira da Nação, e.o :presidente da República
apenas a executa ... O que estaniOs ãssistindo é que nem o
Legislativo dirige a política financeira, nem o Presidente
da República a executa, porque acho que há apenas um
poder que está mais fora do que o Congresso das verdadeiras deCíSões sobre a política externa do Pais~ porque
ele entrega essa política inteiramente ao Sr. Delfim Netto
e aos seus dois auxiliares. Nem o Presidente da República, na verdade, e esse é o fato concreto, nem ele participa
da direção das finanças nacionais.
~
-

o Sr. Affonso Camargo (PMDB- PR.)_: Permite V.
Ex~

um aparte?

O SR. JOSt FRAGELLI- Ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Affonso Camargo - E pensar que qualquer reJorffia constitucional independe do Presidente da República. Se dois terços de Sen~dores e dois terços-de Deputados resolverem tomar consciência desse problema,
- poderão fa:z.er qualquer reforma-constitucional de fortalecimento do Poder Legislativo. Isso independe do Poder
Executivo, depende exclusivamente da iniciativa ~e parlamentares.

O SR. JOS:Il: FRAGELLI- Estou de acorcl_o com V.
EX•. Vou, adiante, abordar nã,Q propriamente o caso específíco que v. Ex• acaba de levantar, mas gostaria de
mostrantue nem é preciso modificação nenhuma. Basta
que a Constituição seja cumprida, reconhecida e aplicada. O Congresso, por omissão, participa das responsabilidades do descalabro financeiro da Nação, através de
todos esses anos, por omissão, ou por imposição da
Maioria do Congresso, representada pelo Partido que
sustenta o Poder Executivo. A verdade ê essa.
Um pouco adiante, vejam bem, ensina Pontes de Miranda:
"O Poder Legislativo é quem decide como deve
ser pagas aS dívidas públicas a União --o "como"

está grifado pelo autor- e as delegações a ·respeito
são proibidas."
Adiante:

··o Poder Executivo não pode tomar qualquer
provídêncía sobre moratôria, de suas dívidas passivas, inclusive policy funding loan, sem que a leí o
permita, e também aqui não se consentem lt::is delegadas e os decr_etos do art. 55, ou s~a, decretosteís."
Quando abordei este ponto, hã dias, o eminente Senador José Uns trouxe uma lista de decretos-leis que seriam- ele fez apenas a menção dos decretos-leis, eu não
tive ainda oportunidade de efetuar uma conferência de' decretos-Jeís pelos quais o Poder Executivo, através
de todos esses anos, vem fazendo os seus empréstimos, e
que teriam sido aprovados pelo Congresso.
Foi um aparte que S. Ex' deu. Só ontem consegui o
Diário do Congres-so. Ainda não tive tempo de fazer a
conferência.
Sr. Presidente, aqui, está muito claro, n_a lição de Pontes de Miranda: através de decretos-leis, é evidente que o
PreSidente não pOde ter autoridade constihtçional para
efetuar empréstimos externos. Claro que não pode, porqu~ quem di~í&e a política financeira é o Legislativo, i::,
conforme a interpretação dada por todos os constituciO~
nalistas até hoje- e referi, inclusive, a opinião de consti- tuci()nªl!s~a insuspeito para o regime, o eminente Professor de São Paulo, Manoel Gonçalves Ferreir~ Filho- a
lei deve ser prévia. 'A lei de autorização é uma lei prévia e
o decreto legislativo não ê uma lei prévia, é uma lei a pos-teriori- Por quê'? Primeiro: entra imediatamente em vigOr. Segundo: tem o prazo de 60 dias para ser votado
pelo Congresso. Terceiro: pode ser aprovu.do por decur_sa di! prazo -·e desta forma- tem sido a maíoda-das
decisões, isto é, os decretos-leis passam, sem ser aprovados, de fat(,), pelo Congresso, por decurso de prazo.
A Constituição não -dá poderes ao Presidente da Repúblic!fpara fazer empréstimos externos. Está muito claro, Sr. PreSidente. Se assim, diante da Constituição, é_co{ocado- o problema, e não poderá ser colocado de outra _
maneira, Pergunto: o que faz o Congresso Nacional
aberto, quando o Senhor Presidente da República, vulnerando, frontalmente, a Constituição, contrai enxurradas de empréstimOs externos sem a manifestação do Poder Legislativo? pergunto: o que faz o Congresso Nacional - reunjdo ou não reunido?
Neste ponto minha tese contraria a do meu prezado
amigo, o nobre Senador Itamar Franco. S. Ex• é de opinião que o Congresso Nacional deve funcion<!-r perfl_1anentemente na defesa dos interesses nacionais. Não Sei
que interesses nacionais, ria verdade, o Congresso Nacional defende, porquanto, primordialmente, fundamentalmente, a Constituição determina, mais do que reconhece, impõe_ ao Congresso Naciánal se manifestar, e este,
encolhido, se deixa superar, deixa passar por cima o Poder Executivo. Ainda pergunto: por que o Congresso
Nacional está aqui reunido? Para nada, no meu modo de
ver.O Sr. Itamar Franco-- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JOSt FRAGELLI nobre Senador Itamar Franco.

Com muito prazer,

O Sr. Itamar Franco- Nem quero partir, nesie momento, do exãgero de entender que V. Ex• está desejando
o fechamento do COngresso Nacional.
O SR. JOS.t FRAGELLI -

Nào, Excelência.

O Sr. Itamar Franco - Longe de mim pensar isto de
um democrata como V. Ex•
O SR. JOSt FRAGELLI -

Exatamente.
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O Sr.Itamar Franco- Nobre Senador José Fragelli,
a Nação brasileira vive os dias de hoje, com uma

dcs~

crença, um pessimismo que se alastra por todo o povo
brasileiro - e, neste ponto, estamos todos de acordo: é
por culpa do Congresso Nacional, que deixou de ser
realmente o Poder polftico da Nação. A Instituição não é
culpada. Nós é que temos a culpa, Senador José Fragelli.
E não é culpa apenas da Liderança do Governo, dos homens do Governo que estão nesta Casa- normalmente,
com raríssimas exceções, homens sem vontade parlamentar, sem ativídade parlamentar. Nós outros da Oposição às vezes colaboramos exatarnente para esse tipo de
ação que V. Ex~ estã falando, em relação ao Congresso
NacionaL Fôssemos nós uma -OpOsição mais atuante, no
sentido de exigir que aqui se acabasse, de uma vez por to~
das, o senta-levanta dos Líderes - V, Ex~ participou de
um Congresso em que não havia o senta-levanta dos
líderes, não tive a honra e o prazer de participar congressualmente dessa época - , verificaríamos que este Congresso poderia avançar muito. Nobre Senador José Fragelli, disse V. Ex• que, aberto ou não, o Congresso poucó
siginificado tem para a Nação. Discordo frontalmente de
V. Ex• Com todas as nossas falhas, com todas as nossas
deficíênci<is, algumas vozes_ aqui se levantaram na história contemporânea do Brasil, e foi exatamente atrãVês
dessas vozes- creia V. Ex• - , com o apoio da sociedade, que o Brasil pôde, pode e deve caminhar para o Estado democrático, para o primado -do DireitO e paráO-fespeito à Lei. A culpa não é da Instituição. A culpa é nossa, e muito mais da Oposição, que parte dela hoje fala
em consenso, que parte dela hoje fala em entendiemnto
nacional- malandramente se fala em entendimento nacionaL Mudou-se a palavra "consenso" para buscarmos
o entendimento nacional. Falamos uma linguagem, e
aqueles lá, outra linguagem. É através dessa divergência
que exatamente vamos mostrar à Nação brasileira que
precisamos mudar. V. Ex' tem razão no aspecto ecoilômico. Por que essa documentação veio ao Congresso?
Porque pedimos essa_documentação, Senador José Fragelli, senão nem aí a estaríamoS examiiiando, porque-se~
quer o primeiro Acordo ampliado com o Fundo Monetário Internacional foi enviado ao Congresso Nacional.
Enviaram o acordo com o BIS, enviaram o Acordo com
o Tesouro americano sob sigilo. Não podemos debater
nesta Casa o Acordo com o BIS nem o Acordo com o
Tesouro americano, porque estão sob a guarda do sigilo.
Compreendo o que vai na alma de V. Ex~ Estamos de
acordo em alguns momentos, masjam~is vamos contra a
Instituição. A Instituição deve ser permanente, deve ser
defensável. Nem é culpa do ExecutiVo que a Instituição
não funcione. A culpa é nossa, de nós, senadores; de nós;
deputados. Este, o meu aparte, sempre com aquela admiração e o respeito do seu companheiro de Partido.
O Sr. José Fragelli- Muito obrigado a V. ~x•, sobretudo pela sua compreensão. Sinto e cciinpreendo a maneira de V. Ex• analisar, c_om o ard_or que lhe é peculiar,
os problemas que atingem a todos nós, sobretudo parlamentares. Também dou razão, em boa parte, a V. Ex•
Estou falando para ver se chegamos a algumas decisões
tambêm de ordem prática.
Sabe V. Ex• quais seriB.m, em um regime democrático,
as conseqüências dessa não observância por parte do
Executivo dos ditames constitucionais. Uma, a responsabilidade do Senhor Presidente da República e a aplicação contra Sua Excelência do impeachment previsto na
cOnstituição da RePública. Se tal fato fosse levantado
aqui, compreendo que mais fácil, pela força, seria o Congresso a sofrer esse impeachment do que o Presidente da
República, pelos meios normais da Constituição.
Na verdade, se este COngresso foss~ um Congresso
que quisesse exercer com altanaria, com coragem, com
decisão, aquelas atribuições que o povo lhe confere, atra-

vês c:ja Constituição, este Congresso estaria responsabilizando os Presidentes da RepUblica que, pisando na
Constituição, le-varam o País a 90 bílhões de dívídas externas sem um voto sequer do Congresso Nacional.
Isso está claramente, e eu poderia ter trazido tambê~
eSSes elementos de_ ordem legal e constitucior1a1, mostrando que a conseqüência é esta: é a responsabilidade
do Presidente da República e o fato dele por isso estar
sujeito até mesmo a um impeacbrnent do Congresso.
Mas, onde a coragem do CQngresso Nacional para tomar essa iniciativa?
O Sr. Itamar Franco -

Isso é outra coisa, Senador!

O SR. JOS.I!: FRAGELLI - É a coisa, não é outra
coisa, é exatamente a coisa, porque esses empréstimos
foram feitos sem nenhuma manifestação do Congresso
Nacional e continuam a ser feitos- estão ai as negociações com o FMI, que continuam a ser feitas. o Presidente da República não pode fazer isto, porque importa
em crime de responsabilidade, e S. Ex~ continua_fazen~o.
~ão é_à-toa, eminente Senador, que ã Ordeni.-dos Ad~
vogados do Rio de Janeiro, conforme ontem o nosso
eminente Líder mostrou da tribuna aqui da Casa, que o
presidente da Ordem dos Advogados do Rio de J~neiro,
que está com a responsabilidade da defesa dos direitos
não só do povo, mas do Brasil, está iniciand-o um--proces-so contra os Srs. Delfim Netto, Emane Galvéas e Carlos
Langoni, justamente porque eles estão violando os dispositivos constituc"ionais na condUção dessas negociações com o FMI.
Veja V. Ex• que eu tenho razão. Agora, acofl.tece o seguinte: a meu ver, quem devia estar sendo processado
ii_ão são os_tr_ês Ministros. mas o prÔprio PresideÕ.te da
República, porque tudo é feito peJo, em nome e através
do Poder Executivo, e o Chefe do Poder Executivo é o
Presidente da República, não são os três Ministros da
ârea econômica e financeira.
O Sr.Itamar Franco- Permite-me V.
O SR: JOS~ FRAGELLJ nobre Senador.

Ex.~

um aparte?

Com muito prazer,

O Sr.Itamar Franco- Acho que V. Ex• deve verificar, ao longo desses últimos anos, o que se tem passado,
O -Brasil viveu um -regime ...
O SR •. JOS:t FRAGELLI -

Mas, Excelênci~.

O Sr. Itamar Franco- Isso é importante, porque os
-mais jovens que escutam V. Ex• nesta tarde, em que V.
Ex~ expande o seu pensamento, o seu pessimismo, eu jâ
não diria pelo desalento do seu psiquismo, porque o-conheço, têm que saber como se processaram as coisas.
Este Corigresso e:stá assim por que, Excelêncja? O Con~
gresso esteve fech3.do. Em 1977 o Congresso Nacional
fOi feChadO: COin o CongreSso fechado, mudou-se a
Constituição. Há pouco se processava neste País um regime autoritário, em que se cassavam mandatos. E me
recordo sempre aqui a expressão do grande e nobre Se-nador Paulo BrOssard, que ao se dirigir à tribuna dizia:
"Não sei se meu mandato demora trinta segundos ou se
eu ainda tenho o direito de falar até o fim." É isso que
nós precisamos recordar, nobre Senador José Fragelli.
Um dia este País hâ de atingir um estágio democrático,
eu não sei se no ano 2020 ou 2030, é possível que nem eu
nem V. Ex' varoos assistir. Mas a verdade é que esta
Nação só_ será Uma grande nação quando ela caminhar
para a democracia. O COngresso está enfraquecido. E
por que ele está enfraquecido? V. Ex~ diz que a OAB vai,
hoje; tentar, junto ao J udiciãrio, mostrar os acordos com
-õ Fundo Monetário Internacional. Quando o Senador
Mendes Canalle, d(_l Estado de V. Ex~, e eu fomos ao Supremo Tribunal Federal para tentar impedir a prorro-
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gação dos mandatos dos prefeitos _e vereadores, porque
feria a Constituição, feria o princfpio republicano, qual
foi a decisão que-o Suprenlo deu? Que por conveniência
do regime essa prorrogação deveria ser aceita. Isso consta, hoje, dos Anais do Supremo Tribunal Federal. Portanto, Senador José Fragelli, nós precisamos modificar,
alterar o cjue se processa neste Paí&. A culpa não é do
Congresso Nacional, a culpa é nossa. Olhe a Bancada do
Governo; são 46 Srs. Senadores. Onde S. Ex•s estão depois do reces~o, das férias escolares que tivemos? O Congresso Nacional tem quatro meses de férias, Senador José Fragelli. Ninguém neste País tem quatro meses de
férias. Só nós, parlamentares, temos quatro meses de
férias. Uma vez apresentei uma emenda constitucional
mOdificandO o tl6Sso recesso, e quase apanhei. Acho que
V. EJo>~ tem que situar bem a questão, V. Ex•, que é um
homem inteligente ...
O SR. JOSt FRAGELLI -

Muíto obrigado.

-0 Sr.Jtamar Franco- Eu não faço nenhum elogio. V.
Exf sabe que o ê.
V. Ex~ tem que distinguir a instrução permanente, o
pulmão da Democracia, que ê o Congresso Naclonal, de
nós outros, inclusive eu, que talvez não estejamos cumprindo o dever, como devemos cumprir, para com 6
País.
O SR. JOSt FRAGELLI - Em primeiro lugar,
nobre Senador, quando falo ~o Congresso, não refiro à
Bancada da Minoria nem à Bancada da Maiori.a, mas ao
Congresso Nacional, que~ como personalidade jurídica
representativa do povo, devia tomar uma atitude. O
Congresso N a_ciomil é _um poder. São três o Poderes da
República ..
O Sr. Itamar Franco- Isso é que temos de respeitar.
O SR. JOSt FRAGE:LLI- Exato. São três os Poderes da República - o Executivo, o Legislativo e o JudiCíârio e só um:-na verdade, existe, que é o Poder Executivo. Como Congresso Nãcional, nós devíamos tomar
uma atitude. Eu concordo com V. Ex•, que seria um ato
de inútil sacrificio nós querermos impor ao Poder Executiyo a observância da Constituição Federal ameaçando-o
com impeachment, que há muito tempo já cabe, pelo desconhecimento do Senhor Presidente da República da
obediência e do cumprimento das regras constitucionais
a que acabei de referii. ReconheÇo. Mas o Congresso
Nacional deveria. tomar cuba outra atitude. Se não pode
impOr ao Presidente da República, como lá nos Estados
Unidos o Congresso há poucos anos forçou o PreSidente
da República a se demitir, porque então teria cassado o
seu mandato - o termo "'cassado" não cabe, porque
não é um termo democrático - teria: suprimido o seu
mandato através de processo constitucional de impeaChment, deveríamos tomar uma atitude.
O que acho é que concretamente o Congresso Nacional, funcionando um mês ou deixando de funcionar um
mês não põe e nem tira nada. Proporia ao Congresso
Nacional o seguinte: jâ que aqui' estamos assistindo, cft:
braços cruzados, sem nenhum poder .de intervenção,
toda esta negociação com o FMI, que compromete os
destinos da Nação, jâ que não podemos intervir, deveríamos ter pelo menos um ato de protesto e esse ato de protesto seria do Congresso entrar em greve durante sessenta dias. Deveria mostrar à Nação que não podendo exercer os poderes que a Constituição lhe confere, é melhor
ficar de braços cruzados, e entrarmos em greve.
O Sr. Itamar Franco- Permite-me V. Ex• um aparte,
mais uma vez?
O SR. JOS~ FRAGELLI - Eu acho que isso causa~
ria alguffi impacto social, e, talvez, os Poderes cOnstitUí-
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dos e a Nação viessem, afinal, colocar-se ao nosso lado.
Ou o Congresso funciona com as atribuições que lhe são
próprias, ou não adianta o Congresso funcionar. Vamos

entrar em greve. Isso poderia até ter um efeitO mtiito
maior do que nós aqui ficarmoS-simplesmente debatendo
sem nenhuma conseqüência, sem quaisquer seqUelas, os
problemas nacionais, ficarmoS apenas nos debates sem o
poder de decisão. Eritremos em greve, com o Coogresso

Nacional reclamando o direito de decidir sobre as ma~
térias que a ConstitUição delega como poderes exclusivos
do Congresso Nacional.

O Sr. Luiz Cavalcante - Senador José Fragelli,
permita-me interrompê-lo para dizer que na Inlnha ótica
nós jã estamOS eril greVe. O plenário Cfuãse-vaZió é uma
greve, e nós soiiios siinplesmente 65. fUradores da greve.
(Risos.)
O SR.. JOS.t FRAGELLI_~-Gostaria de uma greve
sem furadores, porque seria uma greve total. Nem precísaria haver piquetes nas portas do Congressõ para impedir que aqueles mais afeiçoados ao Executivo--enrras-serii
nas suas duas Casas.
Sr. Presidente, estou aqui com um artigo do jornalista
Joelmir Bething, festejado colunista, o mais lido de todos
os colunistas do Brasil, com uma cata do nosso querido
Presidente Nilo Coelho, justificando - digamos assim
- legalmente, constitucionalmente o I_ecesso do Congresso, que de fato coi:üíriU.a~- se· não de direito. Ele mostra os dispositiVos da ConstitUiçãO que impõem o recesso
do Congresso e diz o seguinte:
.. De resto, comete o brilhante colunista algumas
impropriedades. Ao Poder Legislativo é defeso tomar a iniciativa de lei sobre matéria finitl.ce1fã ou
tributária.''
Veja bem! Com a devida ressalva ao modo de se expressar do nosso Presidente, não é bem assim. Ele diz ini- ~
ciaiiva. Mas essa coisa, passando assim, nessa declaração" de que o Congresso não tem o direito de iniciativa
em matéria financeíra etributâria pode dar a impressão
ao povo de que nós não temos ingerências nas questões
financeiras e tributárias, quando nossa ingerência é fundamental, como eu acabo de mostrar, sobretudo nesse
capítulo decisivo dos empréstimos externos, da nossa
dívida externa. E continua:
"Não existe nenhuma Comissão de Constituição
e Justiça no Congresso. Cada uma das Casas que o
compõe tem· a sua. Para significar que o Congressõ;
apesar das restrições de natureza constitucional,
não estâ alheio aos problemas de natureza econômica, financeira e fiscal, basta salientar que as Comissões de Finanças e Economia, em inici::itiVã Conjunta, resolveram promover um amplo e profundo estudo sobre a Reforma Tributária e sobre alterações
na legislação sobre empréstlinõs aeStãdos e municípios."
Como seri1.pre, Sr. Presidente, são estudos. Como se
esta Casa fosse uma Casa meramente de estudos, como
se isto aqui fosse_ um íristituto, 'um laboratório, simplesmente para estudar e debater.
Sou contra a que continuemos debatendo simplesmente, estudando sem decidir. Veja bem: a palavra na qual
quero que fique marcado o meu modo de pensar sobre a
necessidade da atuação do Congresso, essa palavra é decidir. Enquanto o Congresso não decidir, ele, ao meu
ver, não é Congresso, porque- os Congressos foram inventados, lá na Inglaterra foi InVentado Q Poder Legislativo para decidir exatamente sObre questões financeiras e
tributárias. tendo em vista os abusos do Rei, tendo em
vista o massacre que o Poder Executivo da época, que
era o poder real, fazia coiltra O Povo ae tOdas as nações e
das quais a primeira a se libertar foi a nação ínglesa Ho-
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je, passados tantos séculos, numa nação que se diz civilizada e democrátíca, o poder real, no Brasil, pode massacrar o povo, como está massacrando, atravês da inconc;iência da sua política de endividamento externo e dos
impostos que lança sobre a Nação, e o Congresso não
tem nenhum poder- mas nenhum poder- para evitar
isto,

expresso pelo Poder Executivo quanto ao Legislativo, foi
uma bofetada do Planalto na face do Congresso. Esta
que é a verdade. Isto para mostrar que o poder está com
ele, com o Executivo e não, nem sequer a mínima parcela, com o .Congresso Nacional.
Se essa Maioria se conscientizasse do seu papel de
componenle do Congresso Nacional, poderia hoje selevantar e dizer ao Presidente da República: "A questão
da sucessão presidencial vai ser decidida por nós do Congresso."

O Sr. Carlos Alberto -

Permite V. Ex.' um aparte?

O SR. JOSE FRAGELLI- Absolutamente nenhum,

porque é feito através de decretos-leis. O decreto-lei vem
para o Congresso. Se a Maioria, se alguns da Maioria se
dispõem a votar na Oposição contra o massacre fiscal,
representado por esse decreto-lei, a Executiva do_Partido
se reúne e diz que aquela é uma questão fechada e impede que um Deputado ou Senador venha ao Plenário do
Congresso_ para expressar o seu voto a favor do povo.
Esta é uma ditadura que não existia lã na Inglaterra nem
no.tempo do "João-sem-Terra" e existe no Brasil notempo de João Batista Figueiredo.
E contra isso que me insurjo, contra essa incapacidade
total do Congresso de decidir 1 Srs. Senadores sobre esses
assuntos fundamentais da vida nacional.
_ O _Sr. Itamar Franco- Nobre Senador José Fragelli,
ninguém estã contra este pensamento de V. Ex-~ V. Ex•
não precisa nem ir ao Fundo Monetário Internacional.
V. Ex• depara, hoje, com a Ordem do dia. O Congresso
Nacional - antes que fale o Vice-Hder dº governo - e,
particularmente, o Senado da República, está estudando
em regime de urgência, estã votando em regime de urgência o projeto que dá autonomia ao MuniCípio de Santos. E-10 que aconteceu, nobre Senador José Fragelli?
Num ato arbitrãrio, num ato autoritário, o Executivo
baixa um decreto-lei. E, veja V. Ex", o que faz a doce
maioria desta Casa?
O SR. JOSE: FRAGELLI -

Defende.

O SI-. ltftÕJ.ar Franco- E acha que foi um ato demoCrátiC_O, Então, V, Ex' tem que investir não contra o
Congresso; não é a instituição que está eni jogo, mas
contra os homens que comandam a maioria nesta Casa e
que aceitam esse decreto-lei. O que o Senado da República deveria ter feito hoje?

O SR. JOSt: FRAGELLI- O que eu queria era uma
atuação do Congresso como Congresso~
O Sr. Itamar Franco fazer hoje?

Exatamente. O que se deveria

O SR~ JOSt FRAGELLI - Do Congresso como
Congresso, e não do Congresso PDS, não do Congresso
PMDB, não do Congresso PTB, não do Congresso PDT.
Ê o Congresso estar ciente das suas responsabilidades,
da sua personalidade política, dentro da democracia. E
isto o Congresso precisa fazer.
O Sr. Itamar Franco- Então, não faça greve, Senador JoS~ Fragelli! Fechemos o congresso. É mais fácil falar em fechar o Congresso, do que fazer greve. Com greve, nós vamos ter uma intervenção do Ministro do Trabalho.
O SR. JQS];: FRAGELLI - Eu duvido. Eu duvido
- muito que fechem o Congresso se ele tiver uma atitude
máscula, levantando-se contra essas imposições do Poder Executivo. Eu duvido que ele seja fechado.
O Sr. Itamar Franco - Fechado, não, Senador Josê
Fragelli. Mas o Congresso não quis nem votar, pela sua
Maioria, a simples autonomia de Santos. Esse Congresso
vai votar o Dec_reto-tei nY 2.045? QuerQ ver, Excelência!
O SR. JOS:lt FRAGELLI- Perfeito, estou de acqrdo
com V. Ex• O decreto de Santos foi mais um menosprezo

O Sr. Itamar Franco- Muito bem!
O SR. JOS€ FRAGELLI- Nós queremos um futuro
Presidente da_ República civil.
O Sr. Itamar Franco- Di relo, escolhido diretamente!
O SR. JOS:t FRAGELLI- Mesmo que não seja direto; seria até interessante que fosse indireto, mas imposto pelo- Congresso, pela vontade da Maioria do Con-gres-

so.
O Sr. Itamar FRanco- A h! Não, pelo amor de Deus!
O SR.. JOSt FRAGELLI - Vai ser um civil e não
mais um militar, por melhor que seja o militar. Eu não
sou contra os militares, sempre tenho dito que, da minha
experiência com o_s militares, quando fui Governador,
guardo as melhores recordações das minhas relações
com os militares. Nada t~nho com os militares, mas é
uma questão apenas de se dar uma nova imagem à Democracia brasileira, porque, por melhor que seja o militar, aqui, perante o povo e lá fora, vai ser o continuísrno
de governo militarista. E por isto que eu sou inteiramente_ por um candidato civil e é isso que a bancada da
Maioria devia imPor ao Presidente da República. Não
dessa maneira contemplativa, negativa, omissa, de dizer
que o Presidente será aquele que o Presidente indicar.
Meu Deus do céu, onde a ftbra dos homens d~ta
Nação? Em tudo, o Congresso está se omitindo. Na
questão do endividamento externo, não exigiu que viessem os atas do FMI, a fim de serem aprovados, previamente, como está no text_o da Constituição. Na questão
da sucessão presidencial nem sequer essa Maioria que
detém o Colégio Eleitoral ousa dizer que quer um candidato civil! E tudo entrega ao Poder Executivo.
Ê contra isso que me rebelo, Sr. Presidente. E é por
isso que digo que, efetivamente, de fato, concretamente,
o Congresso funcionando ou não funcionando, tudo isso
fica na mesma coisa.

O Sr. Itamar Franco -

Fechamos hoje, nobre Sena-

dor.
O Sr. Carlos Alberto- Permite V, Ex' um aparte?

O SR. JOSE FRAGELLI -

Concedo, com muito
prazer, ao_ meu jovem e brilhante colega, Senador Carlos
Alberto.
O Sr. Carlos Alberto- Meu querido companheiro Jost_Fragelli, V. Ex• sabe que sou um profundo admirador
de V. Ex•
O SR. JOSE FRAGELLI -

Muito me honra.

O Sr. Carlos Alberto- Acho que V, Ex• tem trazido
para o tabuleiro das discussões, aqui no Sena_do Federal,
assuntos da mais alta relevância; mas gostaria de dizer
aqui como Camões: .. Um fraco rei torna o se_u povo forte em forte". Eu entendo, Senador Josê Fragelli, que este
não é o Senado que eu sonhava, não é o Congresso que
eu esperava.
O SR. JOSE FRAGELLI moço decepcionado.

E ê tão triste ver um
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O Sr. Carlos Alberto- Com a minha juventude de 36
anos de idade, e ter que ouvir companheiros- e V. Ex•

sabe perfeitamente que o Executivo sempre esteve unido,
o Judiciário idem- mas o que nós assistimos no Legislativo são participações de homens, que foram eleitos
pelo povo, maltratando este Poder que sempre foi forte e
hoje é fraco pela incompetência, no momento, de alguns
políticos que estàoS exercendo o mandato popular.
O SR. JOSt FRAGELLI -

Muito bem!

O Sr. Carlos Alberto- Entendo que a força do Congresso é a nossa força>f~MS -é que poderemos tornar este
Congresso forte, mas -não o criticando de maneira violenta e brutal, quando na verdade aqui estamos fruto do
respeito e da vontade popular. E este Congresso- exige
respeito e como membro do povo aqui nesta casa é preciso que se diga que o CongresSO Nacional ainda é a
força propulsora do povo, que está lá fora gritando por
mais justiça. Não vamos jamais resOlver o problema desta ·Nação criticando o recesso. Pois V. Ex• sabe muito _
bem que nós políticos somos escravos do povo, nós políticos é que na verdade vivemos o dia-a-dia dos problemas do povo. E político não tem férias e nem recesso. O
políticO QtJ:"e· é político, e que Vfve a causa do povo, sempre estará exercendo o seu mandato. E é no recesso- sei
perfeitamente que V. Ex• haverá de concordar comigo,
como os demais membros desta Casa ou a maioria deSta
é no recesso que o político mais trabalha:. E nõ ·recesso
que o político, o homem do povo, convive com os
problemas do povo. E não vamos resolver os problemas
desta Nação, não vamos dar solução aos problemas que
aí estão nos desafiando, menosprezando esta Casa que é
a nossa, menosprezando este Poder que é forte. Se hoje
ele é fraco é incompetêricía: nossa, nobre Senador. Se
hoje é fraco é porque nós polítiCos ainda não estamos
conscientiZadoS da· grande responsabilidade que pesa
sobre os nossos ombros. Nós sim é que poderemos tornar este Congresso forte, mas quando todos os políticos
estiverem conscientes das suas responsabilidades. Agradeço o aparte a V. Ex•
O SR. JOSE: FRAGELLI- Eu que agradeço a manifestação de V. Ex• trazendo alguns adminículos ao meu
descolorido pronunciamento. Concordo com V. Ex• em
que o recesso do Congresso não· 6 senão um ::i transferência de local das nossas atividades, permitindo que voltemos às nossas raízes. E esse contacto que nas épocas de
férias o político fai com os homens da sua terra, eu.tenho como algo absolutamente indispensável, para que o
representante do povo, afastado do convívio dos seus
concidadãos, dos seus eleitores, não se torne na Capital
da República cada vez menos autêntico e mais artificialista. Concordo inteiràmenie com V.Ex• e .!lei que o
nobre Senador Carlos Alberto, com a coragem que é um
apanâgfo da juventude, ainda hã de dar forças a determinadas decisões que o Congresso precisa tomar para se
reempossar na pleriitude do.s seus poderes. Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte? Eu
queria fãiei urria última intervenção, se v.- Ex• me o per~
mitisse.
O SR. JOSt FRAGELLI- Pois não, ilobre Senador.
O Sr. Itamar Franco - Para dizer que não concordo
com o que disse o Senador Carlos Albe.rto, em relação ao
recesso. E por que, Ex•? V, Ex• concordou, e~ um direi~
to que lhe assiste. V. Ex• estâ se queixando e começou fa~
lando sobre o Congresso Nacional. Um País que está em
crise, Senador, um País que está com uma crise social
profunda, já hoje" detectada nas ruas, uma crise econ9mi~
ca, não pode se dar ao luxo de ver o seu Congresso fi:cha#
do no recesso. Nós s.omos eleffos para exercer o mandato
aqui em Brasília. Não seriam 30 dias fora das nossas ba-

-ses e eu pergunto a V. Ex• Senador José Fragelli: O que
diria V. Ex~ aos seus eleitores? Qual seria a solução para
a crise brasileira'? Que se faz em nome deste País? É isto
que se precisa distinguir. Ê interessante que o Senador
Carlos Alberto. fale na defesa do Congresso. Quero ver a
ação, quero ver o voto de S. Ex• o Se:nador Carlos AlbúM
_to, amanhã, quando irem9s votar aqui a autonomia de
Santos. Qual vai ser o votQ de S. Ex•? E com essejog·o de
palavras, Senador José Fragelli com que nós não podemos concordar. Quando V. Ex• prega a greve no Congresso; quando V, Ex•levanta aí a manifestação de insatisfação do p·ovo, em relação ao COngresso Nacional,
nós não podemos aceitar o jogo de palavras.. Queremos
ver efetivamente o Governo agindo. Porque eles são
_ Maioria nestá CaSa. N.ãO -adianta.· v-il- coffi adjetivaçãÓ
bonita, com substantivos, com advérbios, se na hora de
votar, Senador José FrageUi, eles obedecem direitinho às
determinações do Executivo. Era o último aparte que
queria dar a V. Ex• Continuando a dizer, e defendendo o
Congresso Nacional, o qual, lamentavelmente falhou
mais uma vez, .ao entrar em recesso no mês de julho,
numa hora grave que o País atravessa.
O Sr. CarlOs AlbertO- Senador José Fragelli, eu pediria só a V, Ex.•

_ O SR. JOSt FRAGELLI - Deixe-me dar uffia resM
posta rápida ao nobre Senador e terei, como sempre, o
prazer de ouvi-lo.
Senador Itamar Franco, V. Ex• perguntou como eu
me justificaria perante os meus eleitores, pelo recesso.
Muito simplesmente_: se nesse mês de recess~ tivesse s~rM
gido alguma solução ou alguma decisão dependentedo
Congresso e que só não teria sido tomada pela ausência
do Congresso, eu poderia me recriniinar e aceitar a cen~
sura do meu concidadão eleitor. Mas, passaram~se os
trinta dias e nada veio para o Congresso, nada surgiu ...
O Sr. Itamar Franco - Um exemplo: a autonomlã de
_Santos teria sido aprovada pelo Congresso Nacional; teria s.ido despachado o decreto-lei, agora, após o recesso.
O SR. JOSE FRAGELLI- Esse simples exemplo tal- vez-·não colhi, Porque aqui Dós tiVemos a oportunidade
de decidir antes do recesso: não foi decidido e não teria
sido decidido nOs- trinta dias seguintes. Muito possivelmente não teria -sido decidido, como não o foi, e nós fomos .vítimas do golpe a que V. Ex• se referiu, do decretolei.
Concedo, agora, o aparte ao nobre Senador Carlos Alberto.
O Sr. Carlos Alberto -Senador Josê Fragelli, V. Ex•
colocou muito bem quando tra.duziu que não procede o
argumento do Senador Itamar Franco, querer demonstrar fraqueza do Congresso; com relação ao projeto de
autonomia de Santos. Eu acho que feliz de uma nação
que ...

O Sr. Itamar FrancO - Que tenha decretos-leis ...
O Sr. Carlos Alberto - Não, não ê que tenha
decretos-leis; pelo menos, eu não iria para esse caminho.
Mas, V, Ex• me chamou e eu, como políticO que gosta
do debates - sou afeito ao debate -, vou para o caminho que V. Ex• busca levar. Eu acho o seguinte: que oregime dá uma prova de que o Congresso existe. E se V.
Ex• me perguntar como, V. Ex• que está aí, a toda hora,
menosprezando o Co·ngresso ...

"O

O Sr. Itamar Franco- Ao contrário, V. Ex• não tem
direito de dizer isso, porque não existiu aqui. ..

O Sr. Carlos Alberto- V. Ex• está dizendo que o Parlamento ...
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O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral. Fazendo soar a
campainha)- Os apartes paralelos não são possíveis, na
forma do Regimento.
O Sr. Itamar· Franco - V. Ex• vai me perdoar, Senador Carlos Alberto, mas V, Ex• não estava aqui no início, qu8.ndo eu defendi o Congresso. Ao contrário, foi o
Senador José Fragelli que se insurgiu ·contra o Congresso.
O Sr. Carlos Alberto- Senador José Fragel!i, eu estou com o aparte ou não estou1

O Sr. Itamar Franco- V. Ex• está com o aparte e tem
o direito de falar ...
O Sr. Carlos Alberto- Eu quero saber se estou com o
aparte assegurado. V. Ex• critica o Congresso porque ele
tem 4 meses de recesso ...

V,

O Sr. Itamar Franco- Ah! Senador Carlos Alberto,
Ex• não sabe o que está falando ...

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Peço aos
Sfs. Senadores que atentem para a p'alavra da Presidên~
cia: o Regime"nto estâ sendo violado e não ê possfv~l ad~
mltir isso. Faço um apelo aos Srs. Senadores para que
cumpram o Regimento.
Senador José Fragelli, V. Ex• dispõe de4 minutos para
encerrar o seu discurso. Assim, peço a V. Ex• que conceda os apartes, mas não permita apartes paralé:los.
O SR. JOSE FRAGELLI- Vou conceder o último
aparte ao nobre S.enador Carlos Alberto e já vou encerrar.
O Sr. Carlosc Alberto- Eu agradeço a atenção de V.
Ex• Não adianta analtecer o Congresso critic;ando-o, ao
mesmO tempo, de maneira violenta. Criticar um recesso
de 4 meses, quando nós sabemos ...

_O Sr. Itamar Franco- Exerça a sua atividade parlamentar! Use o dir~ito de voto que V. Ex• tem!
O Sr. Carlos Alberto - .... que todo o Congresso está
exercendo a sua atividade parlamentar mesmo no recesso; mesmo no recesso, estâ-se trabalhando. Agora, é
bom que se diga nesta Casa, para que fique patenteado e
para que amanhã a História possa fazer justiça, que se
hoje o Cong_resso participou e se o Congresso pressioM
nOu, SantOs Conquista autonomia, não interessa como ...
O Sr. Itamar Franco -

Interessa, sim!

O Sr. Carlos Alberto- Não interessa como. A verdade é que Santos tem autonomia pela força do Congresso.
O Sr. Itamar Franco- Não, Ex•!
O Sr. Pedro Simon - Por causa do acordo PDS e
PTB.
O Sr. Carlos Alberto- Não, pela força do Congresso.
O Sr. Pedro Simon- O Congresso não teve nada.c_om
isso. Foi por causa do acordo PDS e PTB.
O Sr. Carlos Alberto- Foi o Congresso que fez com
que Santos ganhasse autonomia.
O Sr. Itamar Franco -Imagine! Coitado do.Congresso.
O SR. JOSE: FRAGELLI - Sr. Presidente, jã para
terminar, quero colocar o final do artigo de Joelmir Betting, quando esçreve;
Democrata de carteirinha,, "torcedor da democracia representativa e do regime parlamentarista,
também entendo que a Constituição de 67, no dizer
de Capanenúl, foi feita contra o Congresso."
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É esse o ponto que eu queria ressaltar. Reconhece o
Geilefal Golbery na sua obra, como sempre clleia de fatOs e de grandes conhecimentos, No campo político, a hipertrofia acabaria por anular a atividade do Congresso.
Ele não .fala_ sequer em reduzir, mas em anular a atividade do Congresso, limitado quase a chancelar projetas do
poder maior.
- Eu pergunto: modificou-se essa situação? Até agora,
não; atê este momento, não. Essa hipertrofia do Executivo continua. Este Congresso está ainda apenas chancelando, aprovando sem maior exame os projetas do Poder
Executivo._ E não apenas aprovando sem maior exame;
deixando que os projetas do Executivo tenham força de
-lei, sem que sequer sobre eles se pronuncie o Poder Legis!a"tiVo.
Era isso que et.i queria dizer, Sr. Presidente: ou o Congresso retoma esses poderes que a Constituição expressamente e às vezes, de modo exclusivo lhe dá, ou o CongresSo entra em_greve até que esses poderes lhe sejam efetivamente dados, porque senão o Congresso fica apenas
no te_rreno_ das discussões e nunca, jamais, no terreno das
decisõe_s, (MJ,JJto_ bem! Palmas.)

mos em silêncio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, porque
as críticas da Oposição, todas elas já as conhecemos. A
retórica já tão batida, nós as conhecemos, e sabe o Senador Pedro Simon ...

O Sr. Pedm Simon- Pelo Congresso ...

O SR. JOSE FRAGELL_I - E pelo Congresso, nas
circunstâncias em que o Congresso- deliberou.

.. E qualquer cidadão distraído percebe que areconstrução democrâtica passa, necessariamente,
pela restauração dos poderes do Legislativo,"
O que eu quero salientar mais uma vez, é esse ponto:
que apesar da Constituição"- de 67 ter sido feita contra o
Congresso, como registrou um polítiCo da altitude de um
Gustavo Capariema, mesmo assim, a con-stituiÇãO tem
dispositivos como esse artigo 43, II, que dâ ao Congresso
uma faculdade, uma atribuição fundamental que ê essa
de controlar as finanÇas nacionaiS, e o CongreSso não
exerce essas funções. Meu nobre Senador Itamar Franco, eu não estou contra o Co"ngresso, o qUe eu quero ê
que o Congresso exerça os seus poderes, e ele não os está
exercendo. Nós não temos_ i_nsistido n~se ponto ...

O Sr.ltamar Franco- Não, Ex•, nós temos insistido
nesse ponto. V. Ex• não pode cometer essa injustiça.
O SR. JOS.E: FRAGELLI- Não, l}ós não temo~, Ex•

O Sr. Itamar Franco- Temos, e se V. Ex• dissesse que
o Governo é que não cumpre ...
O SR. JOS.E: FRAGELLI O Sr. Itamar Franco -

Não é só o Governo .. ,

Nós cumprimos.

O SR. JOSlt FRAGELLI- Assim como a OAB agora quer processar três Ministros, nós podíamos inclusive
ir ao Judiciário o pleitear ...
O Sr. Itamar Franco -

Nós fomos, Ex•

O SR. JOS:t FRAGELLI - ... Medidas contra essas
decisões referentes ao endividamento externo_, que foram
tomadas sem prévia autorização legislativa.
Só quero terminar, Sr. PreSidente, relembrando que
essa tomada de poder unilateral, de poder total feita pelo
Executivo atravês de todos esses anos, está reconhecida
por um dos artífices do regime que aí se encoõtra, que ê o
General Golbery do Co_uto e Silva.
Vou tenninar,lembrando o trecho de um discurso que
fiz aqui. Quando o Geiteral Golbery, na introdução da 2•
edição da sua Geopolítica do Brasil, diz...
O Sr.Itamar Franco- Antes ou _depois da ida a_o Caraça? S só para me situar no tempo e no espaço, Ex•

O SR. JOS.E: FRAGELLI - Eu acho que fofantes e,
se depois da ida ao Caraça, ele mudar de modo de sentir
e de opinião, nós deveríamos nos congrãtular.
O Sr. Itamar Franeo- Agradeço a V. Ex• o esclarecimento.

O SR. JOSt FRAGELLI- V. Ex• poderá diZer se ele
mudou ou não depois dessa visita ao Caraça. Agora, o
que importa não é que ete tenha visitado o CaraÇa, é que
ele tenha se formado no Caraça.
O Sr, Itamar Franco Não, Ex•

Ele se formou no Caraça?

O SR. JOS.It FRAGELLI - Diz ele qu~, "a partir de
1964, o Brasil entra numa fase de c~ntraliz_açi!Q !I.Celerada, e algumas das conseqUências que ele assinala são as
seguintes: anemia da estrutura federativa, o esvaziamento do municipalismo, o desmedido fortalecimento do Poder Executivo, a expansão da burocracia quase nunca
bem orientada e esclarecida e, em muitos casos, atuando
em interesse próprio", para, logo adiante, acrescentar
"que no campo político, a hipertrofia do Executivo acabaria por anular a atividade do Legislativo".

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Odacir Soares - Aloysio Chaves _""'7'" Carlos Alberto.Martins Filho- Humberto Lucena- Alfredo Campos
- Amaral Furtan - Severo Gomes - B~nedito Ferreira - Henrique Santillo - Roberto Campos - Ãlvaro
Dias - Carlos Chiar_elli - Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, que falará
como Líder.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTJJcRJ. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: _
- Ocupo ·esta tribuna para manifestar minha estranheZa
porque decorridos tantos anos no Estado do Rio de Janeiro, em conseqüência da fusão ·dos antigOs Estado do
Rio e da Guanabara, ainda persiste uma injustificãvel
distinção entre os membros do Ministério Público_ daqueles Estados.
É necessário, Sr. Presidente, que o Sr. Governador
Leonel Brizola atente para essa situação que se vem prolongando injustificadamente e a todos_ reúna em Um s6
quadro, d-e modo que não haja distinção entre os que vieram de um e de outro Estado.
Ocupo esta tribuna, Sr. Presidente, no instante em que
se debate, na voz autorizada do Senador_José Fragelli, o
problema das prerrogativas do Poder Legislativo, fazendo um apelo para que esta Casa seja ao menos uma tribuna para se manifestar o descontentamento ou a alegria
dos que vivem neste País e, principalmente, para que seja
um instrumento de reivindicação de direito daqueles que
ainda -hoje sofrem as conseqüências dos longos anos de
ãrbftrio.
Era _o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa~
lavra ao nobre Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À I!EV!SÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Carlos Alberto, como Líder
do PDS.
O SR. CARLOS ALBERTO (PDS-RN. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente e Srs. .Sen_adores:
Na verdade, ouvimos em silêncio, como 3.firmava da
tribuna o Senador Pedro Simon, em seu discurso; e ouvi-

O Sr. Pedro Simon- Retórica que V. Ex• usou durante longo tempo, e conquistou a simpatia e o respeito da
opinião pública, usando essa retórica.
O SR. CARLOS ALBERTO - No momento em que
a Nação, através de um Presidente em que nos concedeu
uma abertura poHtica, e nos deu avanços para implantação de uma democracia, desarmado, buscando, efetivamente, a melhor para o País, eu mudei. Agora, Ex•, é
tão bom dizer que mudei, porque mesmo mudando e ouvindo os discursos que ouvia quando Deputado Federal,
de que o povo do meu Estado haveria de fazer o julgamento - o povo fez, e está aqui um Senador com 36
anos de idade, no Senado Federal.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Permite V. Ex•
um-aparte?
O SR. CARWS ALBERTO---: Eu gostaria, primeiro,
Senador Fernando Henrique Cardoso, de avançar um
pouco mais, porque eu ouvi em silêncio, eu ouvi todas as
críticas fi::itas ao Gpverno.
O Sr. Fernando Henrique Cardosoaparte.

E: muito ráp-ido o

O SR. CARLOS ALBERTO -- Eu pediria para que
eu pudesse, também, neste espaço de tempo da liderança,
poder fazer algumas colocações.
Sr. Presidente, sabe o Senador Pedro Sim-on, Sabemos
todos que estamos envolvidos numa crise bastante aguda
-e que a lamentamos. Lamentamos esta crise que está nos
corroendo, que está achatando o salário do trabalhador.•
que está empobrec_endo a classe empresarial, que estâ
tornando frágil a classe política. A crise ...

O Sr. Pedr() Simon - A crise econômica torna frágil a
classe política?
O SR. CARLOS ALBERTO - A crise, Sr. Presidente
e Srs, Senado~s, ela existe, e o Senador Pedro Simon sabe, perfeitamente, que não é uma crise brasileira, ela não
foi ger3da aqui, da não nasceu aqui, ela não frutifiCou
aqui. É uma crise internacionaL..

V.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso Ex~ não dê apartes.

Eu lamento que

O SR. CARLOS ALBERTO - ..-. é uma crise que
vem de fora para dentro. Os países mais avançados do
mundo, os países mais desenvolvidos também estão em
crise, passaram por crises, superaram crises e nós haveremos, também, de superar e ultrapassar esta crise que nós
não queremos, nós queremos ultrapassar a crise. Agora é
bom que se diga, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que nós
estamos vivendo, hoje, momentos difíceis como momentos difíceis também estão vivendo os poloneses.
O Sr, Pedro Simon -

Conseguiram a moratória!

O Sr. Fernando Henrique Cardoso também!

Os mexicanos

O SR. CARLOS ALBERTO - O projeto da Oposição, Sr, Presidente, ê só a moratória.
O __Sr. Fernando Henrique ~ardoso- Não é projeto da
Oposição não, é a incompetência da política do Governo
que nos levou à tragédia da moratória, na prática.
O SR. CARLOS ALBERTO- Aqueles que mais cri~
ticam _hoje o Governo e que pedem a moratória, pelo me-'
nos na Bancada de V, Ex• ...
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O Sr. PedrQo Simon- Na de V. Ex• tambêm, o Senador MurHo Badaró, Vice-Lidcr como V. Ex'

O SR. CARLOS ALBERTO - Hoje é recebido com
honras, hon"ras no Estado de Minas Gerais, o exMinistro Golbery do Couto e Silva.

O SR. CARLOS ALBERTO- Na Bancada da Oposição, se não me engano, há um Senador eleito pelo Estado de São Paulo, ex-Ministro de EStido, que deu a sua
parcela de contribuição para o endividamento cteStã
Nação.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso-- Por sorte fez uma
autocrítica no momento adequado. Pena que V. Ex• tenha feito o caminho oposto.

O SR. CARLOS ALBERTO - Ele também partici'
pau do endividamento desta Nação.
O .Sr. Pedro Simon - Víu qUe não esta vã: certo e veio
para cá. V. Ex~ que divergiu dele, foi para lá.

O SR. CARLOS ALBERTO -

O Sr. Pedro SimOn ....:.-Nâo V. Ex• ficoü do lado Corifortável do Governo, ao sabor dos acOritecimentos:

O SR. CARLOS ALBERTO - Eu pediria a V. Exi
que também ouvisse do mesmo jeito qUe seu companheiro e amigo ouviu com tanta atenção.
O Sr. Pedro Simon - Não imagina corilo eu Olhei
para V. Ex~ durante todo o tempo espeT<ifldo um aparte.
O SR. CARLOS ALBERTO- Veja só, é bom endividar a nação, levar a Nação a situação de dificuldades e
depois bancar o herói da Pátria na OPosição.
-~
O Sr. Fernando Henrique Cardo$o- V. Ex• deveria esperar...
O SR. CARLOS ALBtRTO - E. muito bom participar de um processo que também alguns que lã estão e
que participá.rãin efetivamente da crise que nós estamos
vivendo hoje e querem, hoje, tão-somente criticar.
E muito fácil Senador Pedro Simon, é muito fácif se
encontrar bode expiatório. lembro-nie -perf~itamente, a
Oposição ..
Do tempo do lado de câ?

O SR. CARLOS ALBERTO Oposição ..

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -

Com honras?

O SR. CARLOS ALBERTO - E o Presidente do
PMDB, hoje, em declarações ao jornal, quando o repórter perguntou; . ._.Que_ tal uma conversa com o Ministro
Golbery?" Ele fez um sorriso. Diz lá.no jornal que ele fez
um sorriso ...
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- V. Ex• está contra o Ministro Golbery?

Ü -Si. CARLOS ALiiERTO - E na vérdade, quem
sabe, se amanhã ele também não venha ã ser cortC,iado
como aqueles que hoje, que contribuíram para o endivi~
damento dessa Nação, estão pousando de oposição.

Vejam só, Sr. Presi-

dente, o inverso da coisa, eu vim para cá_ na ép_9ca de_
uma crise.

O Sr. Pedro Simon -
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Do tempo do lado da

O Sr. Pedro Simon - Era diffcil fazer a can1pa:riha,
não é Senador? Era dura!
O SR. CARLOS ALBERTO- E veja só, Senador Pedro Simon, ...
O Sr. Pedro Simon - V. Ex• era Presidente do
PMOB, era duro lá no Rio Grande do Norte; era duro!
O SR. CARWS ALBERTO- ... fiz oposição no tempo do arbítrio, do AI-S. Agora, alguns que hoje são bajulados por V. Ex• e por aqueles que estão liderando a
Oposição, é outra posição, Senador Pedro Simon, é outra posição!
Eu vejo, hoje aquele que mais foi criticado pehi-OPo=sição, o alquimista do Poder, o engendràdÓr- de fórmulas, e eu aqui muitas vezes, sentava aqui~..
O Sr. Fernando Henrique Caidoso- "Membro do Diretório do PDS, até hoje, pai' sorte do PMDB.
O SR. CARLOS ALBERTO - ... sentava aqui para
ouvir os discursos, tantos ataques, Todo dia era criticado
nesta Casa e hoje é recebido com honras.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- V. Ex• está ex-pulsando do PDS o Ministro Golbery. Não há razão
__ para isso. Efe está fá, é membro do Óiretório.
-- O SJl. CARLOS ALBERTO - Estou apenas anali~
sando, Senador Fernando Henrique Cardoso. Acho até
um fato pitoresco, porque Tancredo Neves foi um homem que criticou ·mu"ito Golbery. ê U!Jl fato pitoresco eiC
receber; o que é que tem receber Golbery em Minas Gerais?
O Sr. Alfredo Campos dição ...

O.Sr~ Pedro Simon- V. Ex• perde tempo do seu discurso clisCutirldO- um fato pitoresco. Um fato pítoresco,
tudo bem, o Pafs está cheio de fatos pitorescos.

O SR. CARLOS ALBERTO - E para mostrar a autenticidade que existe do lado de lá.
O Sr. Pedro Simon- Senador, um Governador não
pode receber alguém do Governo? Pelo amor de Deus!

cÃRiàs

O sfi:
ALBERTO do Governo. Eu diria ...

Eu nã~- diria receber

O Sr. Pedro Simon-:- Ou alguém que era do Governo
e .estivesse em desgraça ao lado do Governo.
O SR, CARLOS ALBERTO- ... alguém que, hoje, e
que ontem, às escondidas, já fazia parte de um esquema
político dentro da Oposiçã_o,
O Sr. Alfredo Campos O Sr. Fábio Lucena nobre Senador?

1:: novidade para nós.
Permite V. Ex' um aparte,

O Sr. Pedro Simon .._Se é o Si'. Golbery, eu não sabia.
O Sr. Fábio Lucena -- Opa!
O SR. CARLOS ALBERTO- Então, Sr. Presidente
e Srs. Senadores ...
O Sr. Alfredo Campos --Então foi por isso que ele
caiu.
O "Sr. Pedro Simon - Olha ã[ S. Ex• realmente quer
coloca!-(, Sf.-Golhery para fora do Diretório. Há! Não
há dúvida. Agora ficou claro.

O SR. CARLOS ALBERTO - Apenas V. Ex• é um
homem muito brilhante, como todo gatícho. Sou admi~
radar profundo de V. Ex'- e, inclusive, para o gaúcho é
tradição.
O Sr. Pedro Simon -

O Sr. Pedro Simon - Ainda não desvendamos o mistério. Quem é?
---- - -- --

Minas Gerais tem uffia tni-

--0 -Sr.

A recíproca é verdadeira.

Fábio Lpcena- Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. CARLOS ALBERTO - O gaúcho é sempre
um homem muito brilhante, muito inteligente ...
O Sr. Pedro Simon - Permita-me. V. Ex', com 36
anos está onde está, com 70 não sei.
O SR. ~RLOS ALliERTO - ··~ Muito capaz, um
homem com muito jogo de cintura, muito hábil politicamente e eu, realmente, só tenho que enalte_cer V. Ex• V.
Ex_!, apenas com muito jogo de_cintura e com habilidade,
procura realmente tirar a Liderança do PDS, que busca
-fazer algumas colocações acerca do discurso aqui proferido por V. Ex• e vamos até fatos pitorescos, como o encontro do ex-Ministro Golbery do Couto e Silva com o
GovernadOr de Minas Gerais, Tancredo Neves.
O Sr. Fábio Lucena- No Amazonas houve um fato
semelhante, nobre Senador. Eu ofereci um jantar ·a V.
Ex'e não é por isso que o PMDB vai me expulsar da minha Bancada.

O Sr. Alfredo Campos- E quando V. Ex• for a Minas
Gerais nóS o receberemos muito bem e com muita cor~
dialidade.
O Sr. Pedro Simon - No Rio Grande, V. Ex• pode
sentir que tem urna casa às suas ordens, nessse Estado.
O Sr. José Fragelli bém,

Pode vir com o Golbery tam-

O Sr. Alfredo Campos -

E por que não?

O SR. CARLOS ALBERTO - Sr. Presidente e Srs.
Senadores, na verdade, nós aqui queremos colocar para
que todos possam sentir que estamos aqui sentados e que
pahicipãiitOs deste processo e que participamos, evidentemente, de um Governo aberto, e que não aceitamos,
sob hipótese nenhuma; as acusações feitas pelo Senador
Pedro Simon.
Primeiro, Sr. Presidente; é preciso que se diga à Nação
que a crise existe e estamos conscientes dela. Mas ela.
que está nos corroendo, vem lâ de fora. A França também estã em crise, regime so-cialista, Governo eleito pelo
povo e que, também, atravessa momentos de dificuldades. O México, a Inglaterra, os Estados Unidos, o mundo inteiro está. em crise. E nós, que aqui estamos, evidentemente, estamos também mergu(hados nesta crise.
Agora o Governo João Figueiredo, este Governo que
aí está, qual o projeto, qual a obra faraónica que ele,
com os seus auxiliares realizou na Nação para o endividamento da mesma?
Nós estamos, na verdade, pagando o tributo de sair de
um subdesenvolvimento para um desenvolvimento, Mas
ninguém contava com a crise _do petróleo na frente.
O Sr. Pedro Simon -

Estava demorando ...

O_SR. CARLOS ALBERTO- Todos os projetes
ram feitos ...
O Sr. Pedro Simon -

fo~

Eu sabia que chegava lá.

O SR. CARLOS ALBERTO - ... todos os grandes
projetas foram feitos -mas, em momento algum nenhum
País calculou ...
O Sr. Pedro Simon - Levou 20 minutos pra chegar no
petróleo. Faz 10 anos só Senador. Faz 10 anos que isso
aconteceu.
O SR. CARLOS ALBERTO - ... que, lá na frente,
teria que enfrentar essa crise do petróleo.
O Sr. Alfredo Campos - Argentina, México e Venezuela são exportadores de petróleo e estão na mesma crise.
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O SR. CARLOS ALBERTO - Tódos os países importadores de petróleo, Sr. Presidente, estão sofrendo e
estão algemados.
O Sr. Alfredo Campos O Sr. José Fragelli -

A Alemanha não está.
O Japão não está.

O SR. CARWS ALBERTO -O Japão porque, realmente, promoveu com medidas drásticas e duras uma
verdadeira revolução.
O Sr. Alfredo Campos

~A

Itália tambêm não estã.

O Sr. José Fragelli- O Japão sempre manteve o seu

Eu sei, Sr. Presidente, que é importante que se grite,
que se clame por melhores salários para os trabalhadores. E o Senador Pedro Simon, concordando com o Miriisho Murilo Macedo; Senador, precisamos, na verda~
de, não de salários; precisamos sim é de empregos para
aqueles que estão desempregados; precisamos sim ê de
dar emprego àqueles que nada têm, precisã.m-os s-im é -de
dar condição àqueles que não têm o pão de cada día para
comer.
O Sr. Pedro Simon -

Sem salário ou com salârio?

O SR. CARLOS ALBERTO -Sr. Presidente, agradeço a atenção de V. Ex' :1:: evidente que extrapolei o

tempo.

PIB alto.

O Sr. Pedro Simon -

O SR. CARLOS ALBERTO - Tomando posições
duríssimas, enérgiCas.
O Brasil, evidentemente; e o Senador Pedro Simon
analiSou a questão dos juros bancários, e o Governo _é
sempre levado para uma situação de dificuldades. Pedese a taxação de juros. O Governo atende, o Governo decreta. Mas, no outro dia, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
e V. Ex~ colocou muito bem, o que foi que aconteceu no
outro dia? Os pequenos e os médios empresários, algemados numa camisa-de-força pelos banqueiros, não internacionais, mas os nacionais.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr. Senador, os
banqueiros nacionais fizeram lockout. E não aconteceu
nada com eles. Caiu a regulamentação. Os_ operãrios fazem greve: o Governo de V. Ex~ intervém. Esse é que é o
erro.
O SR. CARLOS ALBERTO- E foram então as entidades de classe, as entidades representativas do mundo
empresarial que vieram então fazer o grande apelo ao
GovernO para que liberasse os juros, porque senão a situação seria de extrema calamidade pública.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Qtempo de
V. Ex• estã encerrado, nobre Senador.
O SR. CARLOS ALBERTO -- Vârias pequenas e
médias empresas anunciando que chegariam à falência se
uma medida não fosse tomada urgentemente.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Porque os bancos não obedecem ao. Governo. E podem!
O SR. CARLOS ALBERTO - :E difícil! Sr. Presidente, é difícil, Srs. Senadores, é muito difícil se atender ao
pobre que lá está, ao pobre que hoje, aqui, Pedro Simon
defende e que sempre defendeu e que nós também sempre defendemos, os pobres trabalhadores desta Nação.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Temos visto! Temos visto!
O SR. CARLOS ALBERTO - E é bom que se diga
que quando ele aqui colocou também o Ministro Murilo
Macedo, anunciando_ u_m_a_ bomba relógio, a convulsão
social, e na verdade, nós entendemos e sabemos que estamos passando também por esta convulsão social se nós
não tomarmos jã o ci:uninho que devemos seguir; da
união de todos, do desarmamento de todos, para superarmos a grande crise que estâ nos desafiando ...
O Sr. Pedro Simon- V. Ex• me permite um úriiCO
aparte?
O SR. CARLOS ALBERTO car, eu sei perfeiülmt:iife...
O Sr. Pedro Simon -

Eu quero aqui colo-

Um único aparte, Senador.

O SR. CARWS ALBERTO - Sr. Presidente, _vou
encerrar, peço apenas trinta segundos.

E não deu o aparte!

O _Sr. Fernando Henrique Cardoso -

E não deu o

aparte!

O SR. CARLOS ALBERTO - Agradeço a atenção
de V. Ex' Atendendo ao Regimento, amanhã, Sr. Presidente, SrS. Senadores, eu aqui estarei para novamente,
nesta Casa que é do povo, debater, dialogar com a Bancada da Oposição.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.

O SR. HENRIQUE SANTILW (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Minha- intenção é oferecer meu apoio às reivin icações
formalizadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência e Assistência_Social, no dia {9 próximo passado,
pelo Presidente da AssociaçãO Médica Brasileira, Dr.
M ária Barreto Correia Lima.
A Associação Médica Brasileira reivindica, com muita
justiça, reajuste de 100% no valor das unidades de serviço (US) por atas ou procedimentos clínicos e cirúrgicos
e a criação de uma comissão paritária entre o Ministério
çla Previdência e a classe médica, com a finalidade de reformular a atual tabela de salários pagos pelo INAMPS
aos profissionais-médicos.
A reivindicação é justa na medida em que existe grande defasagem na remuneração dos médicos credenciados
pelo INAMPS, há mais de seis meSes sem reajuste, tendo
sido atualizado apenas o valor das consultas que passaram de oito (8) para treze (13) US, restando desatualizados os demais procedimentos médicos. A medida solicitada ainda mais se justifica na medida em que os serviços
hospitalares sofreram reajustamento na base de SQ% de
seus valores anteriores.
Junto meu apelo ao de toda classe médica brasileira,
enc_arecendo ao Ministro Hélio Beltrão a necessidade urgente desse reajuste.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - COncedO a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Pela unanimidade do Plenârio, a Câmara Municipal
.da Estância Balneária de São Vicente, no Estado de São
Paulo, aprovou requerimento subs_crito pelo vereador
Horâcio Ramos, pedindo fosse oficiado aos Líderes dos
Partidos Políticos no Congresso Nacional, "encarecendo
a necessidade de estudos conjuntos visando a disciplinar
a questão da arrecadação dos Direitos Autorais, motivo
de inúmeras e justificadas controvérsias".
Assinala a justificação desse requerimento que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direltos
Autorais, quande se aproximam as festividades carnavaIes_cas, se mobiliza para a cobrança de vultosas taxas aos
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clubes, a título de direitos autorais. Este a._no o ECAD
não fugiu à regra e entrou em cena ..arbitrando taxas
altíssimas que a maioria dos dirigentes de clubes conceituou como absurdas".
Houve protestos em São Vicente e _em Sã"ntos, corria
em todo o País, sendo que, naquela cidade, os clubes
Sírio-Libanês, Internacional de Regatas, Caiçara, Rega~
tas- S8.ntista, Vasco da Gama, Saldanha da Gama e San~
tos Futebol Clube impetraram mandado de segurança na
1' Vara Cível de Santos, ganhando a liminar, terminando por pagar metade da taxa exigida, que ia de oitocentos mil a um milhão e seiscentos mil cruzeiros.
Entretanto, se o ECAD fizer o mesmo no próximo
ano, a maioria absoluta dos clubes não darã restas carnã-.
valescas, desde que aquelas exigências criam dificuldades
até às maiores associações diversíonais.
Se cumpre à ECAD proteger os autores, deve, igualmente, prestar contas das suas atívidades, dizendo quanto arrecada, porque o faz e como e quanto gasta. Alegam
os clubes que essa entidade .. não tem relação das músicas que vêm sendo tocadas e não faltam gravações de
bailes. Além disso, a taxação do ECAD é feita a priori,
sem levar em conta a apuração do lucro direto ou indireto da promoção",
Concluindo, argumenta o vereador Horãcio Ramos:
~'Finalmente, se uma taxa é arbitrada e depois reduzida pela metade, isso deixa dúvidas Sobre a sistemática da operação que envolve a taxa a ser cobrada."

Aqui regi_stramos o justificado protesto, solidário com
a Câmara Municipal de São Vicente.
_Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
beml)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
.Qalavra ao nobre Senador Jorge Bornhausen.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PDS - SC. Pronuncia o seguíille discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nos dias 30 e 31 de julho a capital de meu Estado sediou o Jl9 Ericontro Nacional Parlamentaristã; que tivi a
honra de presidir e que contou com a presença de inúmeros juristas, cientistas políticos e parlamentares.
O conclave permitiu a cada um de seus assistentes, na
grande maioria jovens, Ouvír as- palavras brilhantes do
Professor -Pã:U.Io Bona vides, que dissertou sobre "O Parlamentarismo e a Decadência das Instituições", do Professor César Saldanha, grande lutador da causa e as exposições de autores de propostas de emenda à Constituição para a introdução do regime de Governo- Parlameritar no Brasil, eminentes Deputados Victor Faccioni
e Hebert Levy, respectivamente.
Como decisão maiõr do encontro foi aprovada moção
criando a "Frente Nacional Parlamentarista", que,
como um das seus subscritores passo a ler:
"As instituições brasileiras acham-se em crise. Não é a
primeira vez que a Nação atravessa um momento de definições e retomada de rumos para alcançar uma sociedade justa,lívre e democrática. No século passado houve
exemplos célebres de intervenção do povo brasileiro, gerando- as alterriatívils que nos retiraram dB. crise. Assim
foi na Abdicação, na Maioridade e na Abolição. Por que
não serã também na República?
Os desvios para as soluções de força ou compromissos
instáveis fundados no oportunismo das medidas emergenciais, com que dantes intentamos debelar a crise das
institUiÇõe-s lnóstfam-se de todo ineficazes prõduzindo
mais _erros ~-retrocesso_ do que verdades e soluções.
A fórmula presidencialista de governo tem sido um cemitério de repúblicas e constituições, divorciando os Poderes do Estado dos compromissos e das responsabilidades com a representação política da Nação.
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Esse divórcio persistirá -indefii1ii:iarilente enquanto rião

transferirmos o c-entro de gravidade política da esfeài
presidendal para a esfera parlamentar, abrindo à Sociedade brasileira via de participação mais eficaz na cêlíidução do processo governativo.
O Parlamentarismo será a reconciliação política da Sociedade com o Estado, um passo gigantesco para encontrarmos amanhã, na paz do Estado Social e najurídicidade dos valores constitucionais a consolidação da ordem democrática.
Inspirados no Manifesto Parlamentarista de Porto
Alegre convocamos todas as lideranças politicas e sociais
do País, sem distinção de filiaçãÕ partidária, a cerrarem
fileiras com Frente Parlamentarista, que não se dissolverá enquanto a Sociedade BfasHeira eStiver privada do único instrumento idóneo, -nas circ~:~nstândas atuais, para
remover a crise política, íazei1do legítima e democráticas
as instituições representafivis, ou Seja, -o Pariãmentarismo."
Em hora tão difícil para a Nação julgo que o Paflamento Nacional não pode deixar de meditar sobre asolução proposta, à qual dou com inteira convicção meu
integral ,apoio. (Muito beln!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS~- SE. Pronuncia o Seguinte discurso.)- Sr. PiCSldente, Srs. SeriadÕres:
O falecimento do pfOfeisor Severino Pessoa UChôa,
ocorrido no dia 25 de ju[ho- passado, d_eixou Consternados os inúmeros amigos que o admiravam pelas suas excepxcionais qualidades como professor, advogad-o, poet3.
e jornalista de méritos- hlcontestãveis.
Embora pernambucano de nascimento,- nascido aos
16 de abril de 1909 -, o professor Severino Pessoa
Uchôa se radicou em Sergipe, tendO sido nomeado, em
1944, para o cargo de Diretor do Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado. Exerceu o cargo de Diretor do Instituto de Educação "Rui Barbosa" (Escola
Normal), e lecionou mi Façuldade Católica de Filosofia
e na Escola Técnica Federal de Comércio de Sergipe." De
tal forma o professor Severino Uchôa se integrou na vida
sergipana que, a 13 de nove-mbro de f964, a Câmara de
Vereadores de Aracaju concedeu-lhe o título de "Cidadão Sergjpano".
- --Posteriormente, a Assembléia "legislativa de- Sef&YPe
ampliou essa homenagem outorgando a esse ilustre intelectual, a Cidadania Sergipana; em- sessão Solene realiza~
da no dia 18 de maio de 1965.
Dig-nO, hUmilde e sinceràrnente CStimado por tOaos
quantos tiveram o privilégio de conhecê-lei pessOahTiente, o professor Severino U chôa_ se caracterizava, principalmente, pela sua inexcedível probidade.
Como escritor e poeta de iTiegâvel talent_o e inspiraÇã-o,
deixou, no conjunto dos seus trabalhos, um livio- b~stán~
te conhecido e apreciado: "Brasil do Chapéu de Couro".
Eram estas as breves considerações que desejava fazer
neste momento como homenagem póstuma a um homem de bem, que muito trabalhou pelo desenvolvimento
cultural de Sergipe.
Membro da Academia Sergipana de Letras e de outras
instituições culturais, o prOTessor Severino Uchôa, pelâ
sua exemplar existência, é diE;ili)- di::steregJstro especial,
que faço comovido, em virtude dos laços de amizade que
nos uniam.
A sua digna esposa, Dona Inah Garcez Uchôa, e familiares, desejo expressar as minhas sinceras condolências,
associando-me à sua tristeza.
Era o que tinha a dizer.
O SR- PRESID,ENTE (Moacyr Dalla) palavra ao nobre ~enador Gastão Müller.

Concedo_ a

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB .,.- MT. Pronun- cia o seguint.C discurso.,)- Sr. Presidente e Srs. Seiuido~
res:
Não ·hâ dúvida que -na estrutura política de um povo
que pretende_ viver no regime democrático, a importân~
cia do Vereador é de inestimável valor.
É ele, indiscutivelmente, a mola mestra de toda engrenagem política partidária, pois são éles, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, que estão, permanentemente, nas bases
partidárias, nas sedes, nos distritos, nas vilas municipais,
em-cOntato direto com o povo.
Ai dos partidos potíticos, se não fossem os destemidos
e saCrificadOs Vereadoies, normalmente, mal p3gos, sem
descanso, rrias sempre estão lutanto pelo povo, dedicados servidores das comunidades em que vivem.
Nossas sempre renovadas homenagens ao Vereador. f:
_ baseado nisso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que os Vereadores;-seiD cor partidária, sãÕ merecedores da nossa
permanente gratidão e decidido apoio. Noticio a realização, em Cuiabá, nos dias 14 e 16 de julho último do "II
J;.ncçmtro de Verea9-ores do Estado de Mato Grosso",
bem como leio para _que conste dos Anais desta Casa a
''Carta de Princípios", elaborada peloS Vereá:dores de
Mato Grosso.
Era o que tinha a dizer (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MULLER EM SEU DISCURSO

~GASTÃO

UENCONTRO DE VEREADORES DO ESTADO DE
MATO GROSSO
Cuiabá, de 14 a 16 de julho de 198~
Os Vereadores mato-grossenses reunidos em Cuíabã,
-- em Assembléia Geral da União dos Vereadores do Estado de Mato GroSso (UVEMAT), por decisão plenária,
eXpedem o presente Documento Oficial ressaltando:
1~>) A luta constante dos Srs. Vereadores pela Reforma
Tributária como fórmula imediata da autonomia muni.cipal.
2~') O prestigiamento do Legislati~o Municipal da ela~
boração da própria Lei de Organização Municipal (Lei
Orgânica Municipal).
_ ~-~}_ta.s~Jstência ao Vereador através da sua Carteira
PreVidenciária (velha aspiração dos Vereadores matogrossenses, iniciadas pelos Vereadores Roberto França e
Maria Nazareth.
4~') Apoio incondicional ao homem do campo, lutanto
por melhores condições de vida e trabalho.
5) Luta dos Vereadores para que suas iniciativas-sejam
atendidas pelos Órgãos Públicos Mun-icipais, Estaduais e
Federais, fortalecendo o Poder Legislativo Municipal.
- -ót?TCUta- para que seja restabelecida a plenitude democrática com eleições livres e díretas para Presidente da
República, Prefeitos das Capitais, Estâncias Hidrominerais e Área~ de .S_egurança Nacional.
- 79) Fortalecimento da UVENAT, a legítima representante dos interesses dos Vereadores Mato-grossenses.
8<?) A urgente necessidade de se adotarem medidas que
visem encontrar S· luções para a grave crise econômiCa
por que passa o País.
Isto posto,
O II Encontro vem propugnar por uma luta pela valorização do Vereador, que é o alicerce da grande pirâmide
sócio-económica do País.
E neste momento histórico, em que vários dos Srs. Ve- readores se deslocaram até Cuiabá para participarem da
Assembléia Geral da UVEMA T, há de se fortalecer as
Liderança~_ Políticas Municipais, com ampliação das
prerrogativas constitucionais, ressaltando a imunidade
parlamentar, dando-se~lhes o necessário respaldo para o
fiel desemPeti.ho de -tão nobre missão.
Cliiabá, 16 de julho de 1983. - Barboss. Caramuru,
Preside:nte.,
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
pálavra ao nobre Senador Odair Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores,
permiti -que a emoção cívica deste rePresentante de Rondôriia tranSborde para o augusto plenário dc!ste Senado
da República numa hora de exultação e exaltação que,
neste instante, está unindo - acima de todas as correntes de pensamento, de ideologia e de partidos - todo o
povo do nosso Estado~ t que, precisamente sábado, os
representantes do povo rondoniense na Assembléia Legislativa, livremente eleitos em poder constituinte, estarão solenemente prOmulgando a primeira ConstitUição
do Estado de Rondônia.
-Quero - na véspera -deste acontecimento histórico, a
que não poderei deixar de estar presente- fazer consignado, nos excelsos anais desta Casa, o alto significado
que este Ato de Históría assume para o povo do jovem e
vigoroso Estado que tenho a honra de aqui representar.
Este fato significa, antes de tudo, o próprio nascimento
cívico do nosso Estado. Porque, nele, o povo de Rondônia assume verdadeiramente o governo de sua terra e o
governo de si mesmo. Ao dar forma e substânciajUddica
às instituições republicanas e democráticas que na -sua
Constituição se inscrevem, estará, assim, assumindo a
responsabilidade de seu próprio destino. E nada mais
imPOrtante~ para o destino a-e um povo, do que este ato
de assunção de seu próprio destino. Só assim um povo é
realmente livre. Só assim um povo é ia! mente grande. E,
na verdade, o grande e livre povo de Rondônia, hã de sa~
ber _mostrar-se digno da grandeza desta hora. E hã de,
por certo, Conduzir o seu próprio destino - daqui por
diante - com o sentimento de grandeza e de liberdade
que nunca lhe faltou no passado-, antes mesmo de haver conquistado este supremo direito do governo de si
niesrilo, que flOJe COn-qUista.
Este, o significado primeiro que o acontecimento de
sábado assume para o povo -_do meu Estado. Porque este
é o bem maior de_ um povo que possui a autêntica vocação da liberdade: a conquista de instituições democráticas·, firmes e permanentes; que lhe asSegurem o definitivo direito de governar-se a si mesmo,' através de seus delegados representantes nos trés__ poderes da melhor_ tradiçã-o republicana, livre, limpa e legitimamente eleitos,
para que, asSim,- possa, este povo, caminhar soberanamente pelos caminhos por ele mesmo abertos e, desta
forma, conquistar o seu próprio desenvolvimento econômko, social e político, pelo mais sábio dos processos que
o homem jamais concebeu mais perfeito: o do erro e
acerto, um corrigindo o outro, mas ambos, erro e acerto,
cometidos sempre por sua própria iniciativa e vontade,
sob a responsabilidade e autoridade de si mesmo, o Po-

vo.
Outros, porém, muitos outros, significados se podem e
devem extrair e destacar, no acontecimento históricO qUe
o Estiido de Rondônia vive neste momento. Tantos _e tão
importantes que não caberiam, decerto, nas estreitas dimensões do modesto discurso deste seu representante no
-Senado Federal. Seja-me lícito, entretanto, assinalar,
com ênfase, nesta tribuna da Federação Brasileira, que é
o Senado Federal, a siJJnilicação federal do acontecimento. Rondônia passa a ser a mais nova unidade politicamente-autónoma a integrar a Federação nacional.~ o vigésimo terceiro Estado. A vigésima terceira unidade federada da Federação brasileira. ~muito de propósito é
que aqui repito e insisto na repetição -tanto substanti·
va quanto adjetiva- de uma idéia fundamental: a Fede·
ração. A Federação e todos os seus derivados - substantivos, adjetivos, verbais ou adverbiais. A Federação,
com todas as suas causas e conseqUências. Porque, na
verdade, esta é a hora - Senhor Presidente, Senhores
Senadores - de institucionalizar e implementar ou melhor de reinstitucionalizar e reimplantar a Federação no
Brasil.
-
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A Federação é uma das mais .caras. mais sentidas,
mais tradicionais e, contudo, das mais frustadas e distar~
cidas asp"ir3:Ções -do povo brasileiro. Ela enterra suas fundas raízes em camadas a_s mais profundas de nossa formação histórica. Raízes que atingem as mais remotas camadas da formação_demográfica deste País-Continente:
o próprio processo original de povoamento cOlonial de
Santa Cruz, de Vera Cruz, do Brasil, através do sistema
das capitania-s. Esse sistema, ao lango dos tempos e das
ramificações que foi_ implantando nas realidades
histórico-sociais de nossa gente, CrlõtfTffiãgnífica e invisível estrutura, ao mesmo tempo dura e dúctil, do tecido humano-sócio-cultural da Nação brasileira que permitiu o soberbo e solitário milagre histórico da unidade
nacional deste imenso País- ilha de una nacionalidade_
cercada pela fragmentária multiplicidade de nações
hispano-americano_s de todos os tamanhos, às quais nem
mesmo a unidade do mesmo herói libertador- esse genial Botivar, cujo bicentenário_ ora celeb.ra_m_os- salvou
da pulverização que as conve:rteu no amplo e tumultuário quebra-cabeças geográfico em qu_e_ hoje se dividem, multiplicando os problemas e conOitos, seus e, já
agora, de todo o continente americano.
Foi esta vocação federal, federativa - direi, antes,
pré-federal, pré-federativa - que marcou e conduziu
todo o nosso destino histórico, brasileiro, da Colônia à
República. E, quando, no Império, sob a longa vigência
institucional da Constituição Imperial, adotou-se, aqui,
o regime unitário, na verdade não se criou propriamente
um sistema articulado e conseqüente de unitariSnlõ
sócio-político-jurídicO, sf!rião que um simples rótulo de
uma realidade sócio-eco_n_ômico-política bem diversa e,
na verdade, bem diversificada em suas_ partescomponentes. Com efeito, a iridefinição estrutural de
uma incipiente sociedade ba::.eada em lineamentos sócioculturais remanescentes da herança medieval européia,
que aqui se partriarcalizou nos feudos latifundiais dos
senhores de engenho, a principio, e, depois, nas várias
feições do senhorio rural, a explorar uma economia de
pr-odutos primários, cOm base no braço escravo - permitiu uma espécie de feudalizaçãO das províncias frilJ)eriaiS- e, dentro dessas, algo como que uma subfeudalização geradora da figura paradigmática do "coronel" sertanejo - a grande realidade sócio-econQro_iça
do País, por um período históriCo tão longo e sedimentado que, até hoje, ainda convivem9s com algumas de suas
remanescências em vârios pontos do território nacional.
Foi, novamente, essa unidade, na multiplicidade, que garantiu a longa estabilidade instituçional do Império, melhor dezendo, do Segundo Império, e, de certa forma,
seu relativo prolongamento nos anos da Primeira República. Essa unidade, na multiplicidade, que, no aparente unitarismo político-instituciOnal, teoricamente vigente no Império~ mascarou-a verdadeira realidade de
um pré-federalismo na essência existente, atuante e exigente nas peculiaridades parafeudais das províncias e
subprovincias imperiaiS; fói ela- eSSa unidade na multiplicidade que poderíamos ~uafificar de pré-federalistaque garantiu a longa sobrevivência das instituições
jurídico- imperiais. Quando, porém, os primeir-os sinais
de crescente complexidade da incipiente estrutura sócioeconômica nacional começaram a romper a casa de ovo
de nossa História -principiando por atingir o escrav_agismo - logo as inteligências mais lúcidas deste País,
Rui Barbosa à frente, compreenderam, antes mesmo de
aderir ao. ideal republicano, que a necessidade instituci_onal mais urgente da Nação brasileira era o fideralismo.
Era. b. Serâ. Porque só o federalismo atende, configura e canaliza as tendências mais profundas do nosso
povo ao encontro das soluções mais autênticas de Seusmais sentidos problemas. E qualquer desvio antihistórico - provoC'ado por algum equívoco ideológico
de circunstância, como o Ocorrido no chamado Estado
Novo ~ não pode resistir Por muito tempo à pressão
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corretora das veras realidades históricas do País. Daí, a
extreiTJa importância de que a institucionãHzação democrática que se vai implantando no Brasil dos nossos dias
-graÇaS à fírmezã com que se vêm cumprindo as várias
-etapas do compromisso do Presidente Figueiredo corn a
abertura política- atribua prioridade essencial ao federalismo, à mais completa conversão em realidade institucional daquilo que hoje constitui o próprio nome constituciona"l do nosso País: República Federativa_ do Brasil.
Cumpre, pois, partirmos, sem tardãnç~, para uma reforma da própria Constituição da República, que converta
a aspiração federativa na realidade federal. E, na base de
uma tal reforma constitucional, imperioso é que haja os
firmes fundamentos de uma profunda reforma tributária. Não há Federação sem autonomia política estadual e, mesmo, municipal, e autoilomia política do Esta~
do e do Município não haverá jamais sem que haJ'a como condição mesma de pressuposto - autonomia
econômica e financeira das Unidades federadas.
Poderá acaso parecer, senão esdrúxulo, ao menos in~
trigante, que o Estado de Rondônia -·até ontem um
Território Federal e, portanto, até hoje, de finanças tão
deperide·ntes das finanças da União --posSa aqui Pôr~se
a preconizar uma reforma da estrutura tributária do País
que venha a destituí-lo dos vigentes, enganosos, favores
orçamentários da União, transferindo-lhe a responsabilidade integral de seu próprio sustento. Nada mais equivocado, porém, que esse raciocínio, baseado num assistencialism_o que, levado às suas últimas e verdadeiras conseqiiências, só pode conduúr à manutenção de um regime
de permanente minoridade e dependência das Unidades
da Federação a um poder central desfederalizante;_o que,
em instância derradeira, importa minoridade política e
económica do próprio povo. O que os Estados devem
querer _da União Federal não é assistenclªtismo nem donativos, mas apenas - e, na verdade, muito mais- é a
solução dos__seus problemas de base, que lhes permita
criarem e fortalec;erem suas est_ruturas próprias e definitivas de autonomia e viabilidade económica e financeira,
para que, todos juntos, tornem possível a gestão autosuficiente e solidária da prÓpria Federação, cOmO"i.1m to- do.
Isto é o que quer e propugna a mais nova das 23 Unidades Qa Federação brasileira. O Estado de Rondônia,
nascido q.o pioneirismo da integração nacional, cujos caminhos foram rasgados no mapa das terras ignotas pelos
- passos heróicos da missão- a um só tempo int~gradora
e apostolar do marechal Cândido Mariano da Silva Rondon; o Estado de Rondônia, que nasceu desse gesto de
integrar, pelos fios do telégrafo, ao centro das decisões
nacionais, as infinitas lonjuras perdidas nas selvas primeiras que os bravos d'antanho, nossos duros, viris antepassados, haviam conquistado, além, muito além da Linha de Tordesilhas; o Estado de Rondônia, sentinela
- avançada da Pátria no último reduto do território nacional, que tem no FoJ'te do Príncipe da Beira o se11 sim bolo
e na gloriosa guarnição da nossa Força Armada de fronteira o_seu impertérrito baluarte; o Estado de Rondônia,
cuja epopéia de sua gestação e nascimento estâ aí, diante
de nós, à espera da nascença do grande poeta épico que
cante a sua glória e grandeza em estrofes condoreiras
como as de Castro Alves; o Estado de_Rondônia que teve, entretanto, no anteberço de seu parto, o testemunho
de um cientista-poeta, Roquete Pinto, cujo titulo da obra
imortal lhe deu o próprio nome do_seu d_e_finitivo batis- mo; o Estado de Rondônia, que hoje representa, em si
mesmo, uma síntese demográfica e histórica da Nação
hraSileira, pois que, terra de animosos pion-eiros, cresce,
hoje, de população, a uma taxa de 17 a I g: por cento de
bra~ileiro_s que, a cada ano, vênl, de todo-S õs recantos do
territóriO nacional, arrancar, da força de seu solo e da riqueza de seu subsolo, o sustento de suas famílias e o desenvolvimento da nova fronteira econômica do País; o
_Estado de Ro~dónia, nesta hora inaugur~~ de seu dCstino
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histórico, CjUef apenas Saudar fraternalmente os 22 EStados qUe -ãqui têm assento, nesta Casa maior da Federação b!-liSTieira;e--fhis dizer, pelo canto do poetã de todos os pioneiros, Wali Whitman, que, há.quase século e
meio, se fez pai~PiOneiro da poesia moderna universal:
''Nós cÕrtamos as florestas primitivas,
Vencemos as correntezas dos -rios e abrimOs e mergulhamos no denso mistério das minas,
\flsitamos aS vastas superfícies e arrancamos a
virgindade das terrãs profuridas,
Pioneiros! ó pioneiros!
NóS ViemOs das niÇas do Centro, -com o sangue
do Continente correndo dentro de nôs coma força
de seus grandes rios.
Apertamos as mãos de todos os camaradas, camaradas do Sul e camaradas do Norte,
Pioneiros! ú pioneiros!"
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
(PMDB - SP. Pron"uriciã o seguinte diSCifrso.) - S_r.
Presidente, Srs. Senadores, a grave crise política, econômica e so_cial em que se acha_ imersa a nação impõe a todos aqueles que, de um modo ou de outro, se encontram
envolvidos em sua superação, um ónus redobrado. Ao
mesmo tempo em que devemos ter os olhos fixos nos
problenlas iminentes temos que ter o rumo apontado
para o futuro. Somos forçados a trabalhar com çiois referenCiaiS dinâmicos e algumas vezes contraditórios,
A crise brasileira e sua causa, a política econômica e
social do Governo, estão pondo em cheque o parque in--dustrlal brasileiro, essa tão recente e dura conquista de
uma modernidade,_ por certo concentrada e injusta, mas
nem por isso desimportante e indesejável.
. Ao lado desta conjuntura, um futuro que nada tem de
remoto:- o fenômeno da informatização da. sociedade, a
revolução da informátiCa ou também como está sendo
conhecido, a revolução tecnológica da microeletrónica.
Que importância poderia ter tal assunto para uma
nação que se debate com problemas tão distintos como a
fome, doenças endêmicas, desemprego no campo e nas
cidades e uma assustadora desesperança no futuro?
O avanço da tecnologia de microeletrônica, eril especial as técnicas de miniaturização de componentes e o
tratamento sistêmico de informações tem permitido, ao
mesmo tempo, a manipulação de massas de informações
cada vez maiores e uma redução fantástica nos custos.
Para se ter uma idêia o custo da informação processada
hoje é I/10 do que era hã dez anos atrâs e menos de
1J1.000 do que hã trinta anos.
Mais do que isto, a sociedade tem observado que a microeletrônica tem mostrado características de convergência tecnológica. Esta convergênciá modifica as tendências e~oJutiVas de outros segmentos tecnológicos, aproxi1mando de modo irresistível as indústrias de informática e
de telecomunicações, dandO origem ao que se chama telemática.
-.
Os exemplos das possibilidades de uso destas tecnologias .são inúmeros: robôs, aparelhos de medicina computarizada, máquinas-ferramentas sob controle de microprocessadores, caixas bancárias automáticas, videotextos, jogos eletrônicos, centrais telefónicas e uma infinidade de outras aplicações.
As influências deste potencial são ainda maiores quando visualizamos a possibilidade da veiculação maciça de
informações por meio das linhas e terminais de comUnicações que hoje já possuímos-em nossas cisas.
Refiro-me não ao sonho apocalíptico de Orwell, mas à
trivialidade de uma linha telefónica e de um aparelho de
_televisão, por onde começam a ser veiculados numa corrente viva de inform-aç~. ou seja, d~ poder.
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Poder de modificar hábitos, de descaracterizar cultu-

e, como no caso da revolução iildustrial, serão os assala-

ras regionais e nacional, de controlar indivíduos,-de criar

riadOs que pagarão a parte mais cara da fatura do pro-·
gresso, dada a inexistência de mecanismos sociais que os
defendam.
As máquinas não são mais do que engenhos do homem e seus benefícios devem ser absorvidos por toda a
sociedade. Como discutir a informatização do processo
produtivo sem falar de mecanismos de proteção à classe
trabalhadora?
O movimento sindical brasileiro discUte hoje alguns
aspectos deste problema, propostos pelo DIEESE:
acompanhar o aumento de produtividade setorial com
aumento de salários e redução de preços; somente deslocar mão-de-obra dentro dos limites de uma política de
pleno emprego; discutir a automação nas unidades fabris
em conselhos com participação dos trabalhadores envolver os sindicatos na discussão destas opções, em cada seter, são algumas das idéias em- voga.

necessidades artificiais -gerando consumo inconscien:te,
de aumentar a desproporção entre aspirações de consumo e recursos disponíveis. Mas também poderá ser o poder de aproximar os homens, de torná-los participantes
dos processos de decisões políticas, de aumentar-lhes o
tempo de lazer, de reforçar-lhes seus valores culturais.
Em janeiro _de 1978, o Inspetor-Geral de Finanças da
França, Dr. Simon Nora, escreveu seu conhecido relatório sobre a informatiZaÇã.o da sociedade, salientando a
nova tecnologia comq, .. um fator de transformação da
organização econômica e social e do modo de vida" e
ressaltando qu~. "a sociedade deverá estar em condições,
ao mesmo tempo, de a promover e controlar para
colocá-la a serviço da democracia e do desenvolvimento
humano".
No Brasil, como estamos absorvendo este complexo
fenômeno, no dizer do Prof. José Ricardo Tauile? Mal
montamos a base de nosso parque industrial - tornamo.s_.a insistir que a atual política econômica ó ameaça de
pre'coce sucateamento- e já estamos frente a uma nova
revolução, a da rnicroeletrônica. Imerso em uma economia fortemente internacionalizada, o Brasil tem sido le'vado de roldão na escolha adequada de seu estilo de crescimento. Se entendermos que o nível de independência
de uma nação depende de fatores relacionados a sua capacidade própria de prover os· _bens e serviços de que necessita, ao mesmo tempo em que possui poder de troca,
no comércio internacional, com coiidições reais dC não
ficai à mercê de -inteiesses dOs pafs"eS centrais, Os nOvos
tempos serão de dificuldades.
Temos sérias dependências externas a nível de combustíveis líquidos, mas também a temos de manufaturados com alta densidade tecnológica. Nossa incipiente iildústria de computadores navega no mar da recessão com
os ventos fortes do interesse estrangeiro atrapalhandolhe o caminho_.
Sem uma indústria nacional de compUtadores e equipamentos afins não podemos almejar independê-nda- tecnológica neste e nos demais setores industriais influenciados pela informática:O-país reclama uma poHtica industrial. Precisamos compatibilizar os vários interesses
industriais- existentes para termos claro o rumo de nosso
desenvolvimento. Mas a soberania nacional está
ameaçada por todos os lados. Sem controle das informações geradas no País somos forçados a compactuar
com as alternativas vindas do exterior sobre a melhor
forma de conduzirmos nosso futuro.
As redes de informações transfronteirãs dão, aos que
dispõem do controle tecnológico sobre a informática e
ãrea de telecomunicações, a-possibilidade de tomar deci~
sões com maior agilidade e um grau de correção maior
do que aos que dependem tecnologicamente nestas áreas.
Em termos práticos estas difi!renças se acentuam na
competição desigual entre empresas transnacionais e o
empresariado brasileiro, e, principalmente, na escolha
do adequado nível de automação do processo produtivo.
O desenvolvimento_ tecnológico, como bem reconheceu a diretoria do DIEESE, torna possível a substituição
do trabalho humano nas etapas de projeto, controle e
execução propriamente dita do processo produtivo,
agravando significativamente o já crucial problema do
emprego. Novamente neste aspecto a informatização
crescente e irreversível da sociedade mostra seu aspecto
revolucionârio.
com o advento dos microprocCSsadores a memorização de etapas da produção substitui definitivamente o
trabalho humano, gerando, entretanto,lacunas de necessidade de mão~de-obra írrecuperàveis.
Srs. Senadores:
O avanço tecnológico é conquista da humanidade. Foi
o trabalho que dominou as leis da natureza e colocou-as
a serviço do homem. Foi a classe trabalhadora e o espírito inovador, em última análise, que criaram este avançO
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O essencial é que tais decisões s~jam tomadas de maneira democrática. E aí, precisamente neste ponto, colocam<?s a posição de nosso partido, o PMDB.
A __generalização da democracia é a postura correta
para tr~tar d~ tão vasto tema e com tantas implicações
económicas e sociais.
~ informjtic_a tra~scende o carâ_ter de um setor que
precisa somente de agilidade de decisões para sua gestão
em termos de política pública. Precisa da audiência da
sociedade.
E importai-tte saber que opção a nação brasileira quer
tomar: seremos eternamente dependentes ou ocuparemos nosso espaço no conjunto dos pafses desenvolvidos?
Teremos_ nossa própria informática ci.dti.iral oU- SeremoS
ouvintes de reclamos de interesses externos e, por vezes,
inco_nfessâVeis?

O Congresso Nacional é o fórum ideal para que se estabeleça o pacto da Nação em relação ao estilo de crescimento desejado. É o Congresso_Naçional o ~rgão que
tem a legitimidade necessâria para estabelecer Os padrões
de convivência desejáveis entre os vários interesses existentes no se to r.
Se o processo de informatização da sociedade é_ irreversível e contínuo, a democracia é o caminho possível
para minorar seus problemas e promover a justa distribuição de seus benefícios.
Neste sentido, peço que se transcreva nos Anais desta
Casa as resoluções do I Simpósio de Informática do Senado Federal, como um testemunho da procura democrática de soluções para o setor, que todos participantes
deste evento praticaram sob a égide desta Casa:
.. nResolução do I Simpósio de Informática do Senado
Federal:
Considerando:
I - a importância da informática que, em seus múltiplos e variados aspectos, permeia tõdã.S as atividades-sociais, econômicas e políticas de qualquer. sociedade moderna;
2- que o desenvolvimento tecnológico e a crescente
informatizaÇão da sociedade influem marcantemente em
nossOs valores culturais, lastro da nacionalidade~·
3 - que o Brasil tem dedicado expressivos esforços no
sentido de orientar o seu desenvolvimento no campo da
informáticiL, de modo a gerar o conhecimento, a competência e a capacitação tecnológica indispensável à nossa
~utodeterminação;

4- que a auto~~mia e o poder de C~?~ petição de cada
país no contextO internacional é hoje determinada, entre
outras condições, por um sólido _setor de informática desenvOlvido internamente, cil.paz.de reduzir Condicionamentos externOs limitadores do exercício pleno da soberania nacional;
5 - que a necessidade de preservar as conquistas tec~
nolÓgicas e econômicas que a polftica de informática do
Brasil tem propiciado ao país;

5-
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Os participantes do 1 Simpósio de Informática do Senado Federal afirmam sua convicção de que:
a) é furi.dalnentãl que o processo de informatização
da sociedade seja conduzido democraticamente, com a
participação de todos os segmentos sociais, através de
s~ foro mais legítimo - o Congresso Nacional -, de
mÕdo a assegurar que os benefícios sociaís decorrentes
sejam dirigidos ao homem brasileiro;
b) a reserva de mercado a empresas genuinamente
nacionais e compromissadas com o desenvolvimento
próprio de tecnologia é o mecanismo mais efiCiente e
oportuno para assegurar condições de consolidação da
- Capacitação nacional em todos os aspectos da informática, sendo imperiosa a adoção de medidas legislativas que
garantam o contínuo desenvolvimento do setor."
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) palavra ao nobre Senador Álvaro Dias.

Concedo a

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB - PR. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Esta Casa vive hoje sob a égide de aguda insatisfação
nacional. AO lado das reiteradas medidas de sacrificio
que nos impõem a nossa política ecoqómica e a política
económica lá de fora, cataclismos da natureza agravam
as condições de vida da maior parte de nossa população.
Em meio à prolongada seca do Nordeste e à estarrecedora enchente no Sul, centenas de milhares de pessoas pas.sam a depender não mais de seu próprio esforço para
sobreviver, mas da ajuda direta do Governo e da solidariedade civil.
E mais; dependerão ainda dos recursos gove-rnamentais p"ãrii reconstituírem suas vidas, suas comunidades e,
principalmente, para v_oltar a contribuir ativarite[üe para
a geração da riqueza social.
E a persistência, como sina irremovível, de uma estrutura económica injusta~ ineficaz, que se refTete na discriminação das funções dos vários níveis de Governo e na
renda com que opera cada um deles, impede que esta
missão restauradora se realize de modo exitoso e pontual.
Referimo-nos, Senhores SenadOres, às delongas, às vacilações e à falta de precisão que jã se desenham na formUlação e na execução de programas que devolvam, às
regiões mais duramente castigadas, seus potenciais de
crescimento e de bem-estar. Não se trata apenas das
peias conjuntUrais que nos impõe a submissão aos ditames do FMI e demais centros internacionais de decisão
económica, ao' determinarem uma suicida e- feroz contenção de gastos públicos .

Aliás, não pode caber no juízo de qualquer pessoa meinsensível, que valha para situações como as do Nordeste e do extremo Sul o mesmo argumento de que os
gastos públicos - principalmente os que visam diretamente a assegurar a sobrevivência de grandes contingentes humanos - sejam, a qualquer título, incitadores da
inflação. E que quantias irrisórias- um, dois ou cinco
- bihões a mais - _sejam mesquinhamente barganhadas,
porque não cabem no orçamento fiscal ou alteram um
mastodôntico orçariiento monetário.
Entretanto, as dramáticas condições de recuperação
destas regiões põe a nu, com lastimado espanto de todos,
algo de mais profundamente errado em nossa organização político-institucional; qual seja a impropriedade, a
iniqUidade eª ineficácia da estrutura tribtitái'ia e da repartição de encargos governamentais, que compõe alicerces basilares das estruturas do Estado brasileiro.
Não _têm sido poucas as reclamações, os protestos e as
Pressões dos nordestinos para mudar os mecanismos de
combate aos efeitos das secas. Todos sabemos- e seus
representantes ainda melhor -- que nem são minimamen~e suficientes os surtos episódicos de programas
emergenciais:...... qUe maiS ã.lim-entam a indústria da seca
-do que minoram a fome real do sertanejo sacrificadono~
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nem são eficazes as políticas centralizadas da União para
o desenvolvimento region1;1l_- que mais consolidam seg~

mentes vorazes da econQmjª daquela região do que mi~
noram as insuficiências "estruturais e a vt,~.ln~rabilidade d~
população.
Tampouco é menor a apreensão dos sulistas ao ver
que, não obstante O$ heróicos e ingentes_ esforços da~
Forças Armadas e dos incontâveis órgãos públicos que
mourçjam no socorro. às populações das áreas inunda-__
das, pouca esperança se pode aÜmentar quanto a ainda
mais difícil tarefa de rec:onstituir o dinamismo, a vitalidade e os meios materiais e técnicos que fizeram daqueJas regiões os mais produtivos celeiros e núcleos industriais do País.
Apreensão _que amargamos ao constatar que, após
construir, ao longo de décadas a fio de pioneirismo, de
trabalho árduo, de auto-reprodução dos próprios meios,
cidades, fábricas, estradas, fazendas, escolas, tudo enfim,
se vejam as administraÇões estaduais e municipais quase
impotentes e severamente manietadas, para reencetar
suas funções normais, acrescidos dos encargos de reconstrução e recuperação.
Por toda parte, seja nas áreas reçet~!e_mente in_undadas,
seja naquelas outras ca~ti,s~~as! ao lo_ngo_ do ano pas~a
do, com chuvas que ultrapassara:~ o__ dobro das médias
de precipitação pluviomê-trica, aspreieiruras e os órgãos
locais do Governo Estadual se vêm pressionados, de um
lado, por solicitações exponencialmente acrescidas e urgentes. E de outro, por orçamentos deteriorados e c_o_m
escassas probabilidades de serem" apoiados, pronta e_ a"dequadamente, com recursos f~derais.
E aí se revela, em sua aguda crise, aq~ela impropriedade de nossas estruturas de repartição de meios e encargos
governamentais. E se coloca em termos imperiosos uma
profunda reforma tributária e fiscaL Porque, simplesmente, ela já não mais é capaz de dar resposta eficaz às
necessidades reais do país.
Se não vejamos, Senhores Senadores, que ao mesmo
tempo em que aumentou substancialmente a carga tributária e fiscal, iriais se concentraram os recursos financeiros em mãos do Governo Federal. Entre 1965 eJ980, a
carga tributária bruta- o_nde não se incluem as receitas
das chamadas estatais - elevou-se de .19% para 25% do
PIB. Isto significou t,n'n -aumento dos_ impostos diretos,
de 5,8% para 13% do PIB, enquanto os impostos diretos
declinavam de 13% para 12% deste mesmo agregado. Os
primeirOs são totalmente da União, que ainda pode conservar uma parcela substancial e controlar o r~stante dos
impostos únicOs e das taxas mais dinâmicas. Enquanto
os tributos indiretos são repartidos entre a União e os
Estados, com parte vultosa para a primeira. Aos municí~
pios ... a eles coube o resí_d_yo, tributos pouco dinâmicos e
uma acabrunhante dependência política e económica em
relação aos Estados e à União.
E, no entanto, ê ao Município e aos Estados que se dirigem as demandas mais prementes de atendimento às
necessidades básicas da população. São eles que, afinal,
têm que operar programas alardeadamente federais, mas
para cuja execução devem contribuir, não poucas v~.
com re_cursos próprios vultosos, a título dç, "contrapartida". E muitas vezes sem poder dar-lhes um sentido_ efetivamente local, para atender às imposições das diretrizes
federais.
Não se pode cometer a injustiça de negar que- vários
investimentos em serviços básicos - telecomunicações,
por exemplo- vêm sendo realizados com razoável margem de eficácia pela União. Mas mesmo aí é inegáVel o
valor da cooperação estadual e local. Do mesmo modo
que em outras áreas - habitação, por exemplo - a inventiva e potencialidade dos programas federais forarri
lamentavelmente desviados de seus fins mais legítimos,
justamente no período de auge de recursos e dinamismo,
porque dispensaram a determinação local e estadual de
suas prioridades.

Por isso não é de surpreender que das células básicas
de nossa organização político-institucional, ali de onde
se gestam as visões mais realistas da situação presente,
pOrCJ.ue é ~Ji_que se ferem os em_bates .mais vitais da luta
cotidiana pelo progresso e pelo desenvolvimênto humano, ou seja, dos municípios, provenham os pleitos e as
rei~indicações nials valiosas· para o desempenho de uma
autêOtíca e- eTetiva reforma das estruturas tributáriofiscais.
Quero dar aqui testemU~ho do enraizament-o desta aspiração- nacional, ao reproduzir as contribuições dos
Mu-nicípios do Paraná a este movimento nacional. Re_unidçs seus Prefeit~s, por quatro sessões, consecutivamente realizadas em Cascavel, Londrina, Ponta Grossa e
Curitiba, sob i coordenação da Associação dos Municípios do Paraná, chegaram eles às seguintes recomendações:
o

Os Municípios do Estado -do Paraná, por seus
Prefeitos Municipais, reunidos na cidade de Cascavel, Londrina, Ponta Gt:assa e Curitiba, Sob os
auspícios de sua entidade representativa, a Associação -~dos Municípios do Paraná,
Considerando que a grande maioria dos Prefeitos
que àssumiram seus: cargos, a J9 de fevereiro do corrente ano, encontraram os erários Municipais em
precária sitUação; -Considerando que a atual crise econômica ~
que vive o País tem seo.síveis refl~:x;os negativq~ na
econ_omia municipal, mais sacrificada porque recebe
em primeira instância o apelo para o atendimento
·
das reinvidiCaÇões di poPülàção;
Considerando que a descapitalização do Município implica redução da oferta de emprego e, conseqüentemente, perda de capacidade tributáfia da populaÇão;
Considerando -que a reforma tributária de 1966
objetjvou assegurar a autonomia financeira dosEs-tados e Municípios, mas, no entanto, foi desvirtualizada-nós últimos dezoito anos pela ação normativa
do Governo Federal {Atos Institucionais, Compleinenlares e Decreto-Leis);
Considerando, por fim, que a penúria financeira
e pOlítica dos Municípios decorre, em boa parcela,
da posição iristitucional subalterna a que foram relegados os Legislativos dos três níveis de poder, nestes últimos dezoito anos;
ENCAMINHAM AS AUTORIDADES COMPETENTES AS REIVINDICAÇOES SEGUINTES, ENCARECENDO O ATENDIMENTO
COM A BREVIDADE QUE A SITUAÇÃO RECLAMA;
(01)- elevar o Fundo de Participação de 11%
para 20%;
(02) - toda a participação dos Estados no Imposto de Renda, Imposto de Produtos Industrializados e Impostos Únicos e também dos Municfpios,
nestas mesmas espécies fiscais e ainda no Imposto
Territorial Rural, deve ser classificada como receita
tributária própria com entrega imediata, integral,
direta e incondicionada das respectivas quotaspartes, ou delegar aos Municípios a capacidade para
arrecadar o Imposto Territorial Rural, podendo, inclusive se for o caso, o encargo de lançamento ser
efetivado pelo INCRA;
(03)- evitar-se que o Imposto de Circulação de
Mercadorias .:__-(I CM), neutro e com alíquota uniforme, continue sendo instrumento promotor de in- vestf~eilfOs indu-striais ou de execução da política
fiscal do Governo Federal, relativa à exportação de
beils industrializados e até mesmo primários e de
atenuante de pressão inflacionária, além de redistribuidor de renda;
(4)- refonna constitucional no sentido de que
seja dada nova redação ao parágrafo 89 do art. 23,
objetivando-se elevar de 20 para 30% a participação
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dos Municípios no Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM);
-(õ5Y- corrigir a distorção de subtrair-se da baSe
de cálculo do ICM a quota de contribuição sobre o
Café--eXPortado, também chamadQ. "confisco cambial", forma espúria de se aplicar o impostO de exportação;
(Ú6)- exclusão dos Territórios Federais na dis- tribuiçã_9 dos fundos de participação dos ~stados e
dos Municípios;
(07)- correção das distorções no Imposto de
Produtos Industrializados e Imposto de Renda, que
formam a base_ dos fundos de participação dos Esta~
dos e Municípios. A União util_iza tais impostos (IPI
e IR), como instrumento de política ecõnôrriica em
diversos setores, mas, principalmente, no esforço
para extroverter a economia brasileira - isentando
a exportação de produtos industrializados, autorizando a utHíiaçào de crêditos e criando créditosprêmio de exportação;
(8)- reestudar os incentivos fiScã.iS do ImpoSto
de Renda das pessoas físicas (Dec, lei 157), e das
pessoas jurídicas (SUDENE, SUDAM, reflorestamento, pesca, turismo, etc.); sobre o incentivo das
·pessoas jurídicas, estabelecer um corte de 50%.desti~
nado ao Projeto Integrado e PROTERRA: só que o
recursO, IR, que era, retorna reciclado para os cofres da União, negati.dÕ-se a qúota-parte dos Estados e Muilicipios;
(09)- reexaminar as reduções do IR ligadas às
cã.de~netas_ de_poupança e favorecimento a fundo de
investimentos o_u__ à_ EMBRAER e ao MOBRAL,
além de programa de alimentação ao trabalhador e
à força de mão-de-obra (Leis Federais n9s, 6.297/75
e 6.5-42/78, bem assim de financiamento do BNDE
(Dec. lei n9 1.452/76), sem que haja, pela União,
-qualquer forma de compensação ao Fundo de Participação dos Esta,dos e ao Fundo de Participação dos
_ Muniçípios (FPE ao FPM), em favor dos Estados e
Municípios;
(lO)- regulamentar o dispositivo do art. 24, §
29, da Constituição, afim de que possam os Munic[pios usufruir do IR incidente sobre rendimentos do
-- trabalho e de título da dívida pública por eles pagos,
quando obrigados -a reter o tributo;
(II)- reformular as subtributações. Exemplo:
Imposto Territorial Rural e Imposto único sobre
Minerais (ITR e IUM). No IUM ê sintomático este
fato. Sendo responsabilidade do Ministério das Mi~
nas e Energia se pronunciar sobre as alfquotas e a
base de cálculo e sendo o principal contribuinte do
imposto uma empresa estatal poderosa, vinculada a
esse Ministério, destruiu-se o sentido desse imposto,
fazendo-o irrisório;
(12)- reestabelecer o critério inicial adotado
pela RTI'l com relação ao fUCLG, que tinha a
maior parte de sua arrecadação destinada aos Estados e Municípios;
( 13) - elevação do percentual de participação
dos Municípios na arrecadação de Taxa Rodoviária
Onica (TRU);
(14)- enquadramento dos Municípios, aii"ã.vés
da alteração da legislação pertinente, entre as entidades obrigadas ao recolhimento apenas das contribuições previdenciãrias devidas pelos empregados,
desobrigando, assim, o Município da contribuição
de empregador;
( 15)- instituição de um mecanismo, por parte
da -Caixa Económica Federal, visando à retenção,
no próprio local, de um percentual mínimo de 10%
(dez por cento) pela Loteria Esportiva, pela Loto e
pela ConVencional (bilhetes);
(f6) --com referência à Legislação Federal sobre
o ISS, que a lista de serviços prevaleça apenas àque-
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les que eventualmente possam gerar conflitos de
competência tributária com a União ou o Estado;
( 17) Que õ totãl dO Imposto de Transmissão
Imobiliária inter-vivOs pertencentes ao Estado seja
transferido aos MunicípioS_;__
--(18) Que aos Municípios -seja atribuído o mesmo beneficio concedido aos proprietáríOs- de táxis,
quando da aquisição de veículos movidos à álcool
(Decreto n~' 1.944, de 15-6-82), estendendo também
o prazo de vigência desse decreto para mais 2 (dois)
anos. Nas aquisições de caminhões e máquinas pesadas (motoniveladoras, pás carregadeiras, tratares,
etc... ) bem como demais produtos, sejam concedidas isenções_ do Imposto de Produtos Industrializados e ICM;
(19) Tratamento diferenciado aos Muriicípios,
segundo suas peculiaridades. Cada Município tem
problemas próprios e pedem soluções adequadas em
termos de planejamento, administração, finanças e,
sobretudo, bem-estar e convivência urbana saudável;
(20) Requer-se definição clara das responsabilidades dos MunicíJ)íos, Estado e União sobre os diversos campos de atuação (síndrome da ambigUidade), especialmente que todas as abras (escolas, pontes, conservação de estradas), tanto de responsabilidade federal como estadual, sejam realizadas pelo
Município;
(21) Que o MOBR.AL seja revigorado 6 atenda
com maior empenho o pré-escolar, não só com melhor qualidade de ensino, mas também com melhor
remuneração aos professores e melhor distribuiçãd
de merenda escolar, e que as verbas efetuadas à merenda escolar sejam repassadas aos MunicípiOs;
(22) Que sejam aprovados em ·regíme de urgência os Projetas de Lei na Câmara e no Senado sobre
determinação de permanênCia de 50% (cinqUenta
por cento) dos valores arrecadados ao FINSOCIAL
em benefício -do MunictPío arrecadado!;
(23) Que seja aprovado eril regime de t.irgêriCia ~o Projeto de Lei de autoria do Deputado Federal Hélio Duque, que estabelece o pagamento de
... Royalties" na proporção de _3% (três por cento)" e
2% (dois por-cento) para os Estados e Municípios,
respectivamente que tiverem suas áreas agricultáveis
alagadas por usinas hidrelétricas; beni como a apresentação de emendas, estendendo o benefíciO do
projeto a áreas alagadas por represas destinadas a
saneamento e as áreas cortadas pelas redes de transmissão de energia elétrica;
(24) Que o Governo Fedefal, através de
Decreto-lei, conceda anistia dos débitos da Previdência Social ou liqUidados através de repasse de recursos a fundo perdido;
(25) Pede-se proibição ou prOgreSsiva diminuição de isenções tributãrias, principalmente as incidentes sobre o milho, soja e café;
(26) Pede-se o reestudo do Programa Plano Nacional de Saúde (PLANASA), para obtenção de recursos do Governo Federal, através do BNH, para
investimentos na melhoria do sistema de tratamento
e abastecimento de água e rede de esgotos;
(27) Destinação de um mínimo de 10% (dez por
cento) do total arrecadado pelo FUNRURAL, para
o Município, com o objetivo de atender as obras de
'natureza social;
(28) Que os pequenos MunicípioS -Sejam também beneficiados com o Fundo de Reserva do Fundo de Participação dos Municípios;
(29) ( ... )
(30) Que a quot<i-PaiiC, do Estado d9 Imposto
Único Sobre Mirierais, seja aTribuído 20% (vinte por
cento) aos Municípíos;
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(31) Devolução, pela União, da parte retida
pelo INCRA, do Imposto Territorial Rural, independente de ação judicial;
(32) Repasse aos Municípios de valores equivalentes a 50% (cin_qiienta por cento), do pmduto das
multas de_ trânsito, cobradas em cada Municfpio;
(33) Que a União aplique a correção monetár!a
nos Valores dos Fundos de Participãção dos Municípios, qua~do o repas1ie s~ efetivar CQm o atraso;
(34) Que a restituição do Imposto único Sobre
Ene-rgia ElétriCa -Sejã fe~ta d~retamente aos Municfpios,-·para a -ampliação e melho-r~a da rede de iluminação pública;_
(35) Que as t_ransferências sejam Creditadas direta e imediatamente aos Municfpios;
(36) Decisão em favor do MUnicípio do conflito com o INCRA, na definição da zona urbana;
(37) Incidir a tributação do ISS no Município
em cujo território o serviço for prestado, e liberar a
respectlva lista de serviços tributáveis;
(38) Aperfeiçoamento da Legislação referente à
contribuição de melhoria;
(39) Que a participação -dos novos Munít:ípios
no Fundo de Participação nos MunicípioS sejã. feita
imediatamen~c_! após a sua in§talação;
(40) Incidência do Imposto de Cii-CulaçâO de
-Mercadorias sobre o cigarro pelo valor final de revenda;
(41) Incidência do ImpOsto de Circulação de
Mercadorias sobre os lubrificantes e Combustíveis,
líquidos e gasosos;
(42) Ampliação dos lim~tes e ~ndic~ estabelecidos pelo Banco Central para permitir Õ aumento da
dívida municipal até a vigência da próiirila reforma
tribbutária nacional;
(43) Repasse aos_ Municípios de 1/3 do produto
da arreCadação do- Salário-Educação;
(44) CaúCterizar, como especiais, as operaçõeSde crédito à Município, quã.ndo realizados Com rep~sse_ de recursos ~o FINAM E, liberaqdo às insti~ ~ ~, tuições financeiras os limites _que são fixados periodicamente pelo Banco Central do Brasil;
(45) Que nas restituições aos Municípios sejam
incluídos os Percentuais relativos a juros e correção
monetária, inclusive da cobrança da dívida ativa;
(46) Revogação da Portªria n<> 94, de 13-4-83,
do Ministério da Agricultura, que reduz em 90%
(noventa por cento) o Imposto Territorlal Rural de
imóveis situados em MunicíPios declarados em estado de emergência, ouvidos os Prefeitos interessados.
Curitiba, 30 deju1ho de 1983.- Nivaldo Passos
Krüger, Pr~sidente.
Diante disso, Senhor Presidente, Senhores Senadores,
é de lastimarmos todos, que falte atribuição constitucional, para iniciarmos aqui no CongreSso a -dabofação te;.
gislativa desta reforma. Como estas, têm havido valiosíssimas contribuições por parte de outros ói'gãos de governo e da sociedade civil para seu encamínha~ento. No
entanto, caberia perguntar, até quando esperaremos que
o ExecUtivo -naturalmente encastelado enl sua- própri::>
concepção de Brasil e em_ seUs prÓprios interesses _como
corporação que domina bõa par.te -dos recursos n~cionais
-.envie seu próprio projeto de reformã tributária?
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da1la)- Não há mais
____ oradores inscr,itos.
_A Presidência convoca sessão extiaordinári8 ·a
realizar~se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
DiSCussão,-em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n<> 33, de 1980 (n<> 55/80, na Câmara dos Depu-
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tados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina para o Desenvolvimento e
a Aplicação dos Usos Pacfficos da Energia Nuclear, celebrado em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980, tendo
PARECERES, sob n<>s 611 a 614, de 198T,-das Co1I_1!s~-. s,õe;_s:
---.;
-_
~
-de Constituiçilo e Justiça (ouvido o MiniStério das
Relações Exteriores}~ pela constitUcionalidade e juridicidade; e
.-de Relações Exteriores,
-de Minas e Energia, e
-de Segurança Nacional, Favoráveis.

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo il<> 38, de 1981, (n<> 112/8[, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de Delimitação
Marítima entre a República Federativa do Brasil e a República Francesa, concluído em Paris, a 30 de janeiro de
1981, tendo
PARECERES FAVORA VEIS, sob n•s 699, 700 e 701,
de 1983, daS Comissões:
-de Relações Exteriores;
-de Constituição e Justiça; e
- de Transporte, Comunicações e Obras Públicas.

3
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n<> 9, de 1982, (n<> 129{82, na Câmara dos Depu~
tados), que aprova o texto do Acordo sobre Transporte
Marítimo concluído entre o Governo da República Fe-derativa do Brasil e o Governo da República Federal da
Alemanha, em Brasília, a 4 de abril de 1979, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n•s 692, e 693, de
1983, das Comissões:
-de Relações Exteriores; e
-de Transporte, CõniunicaÇões e Obras Públicas.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ encerrada_ a sessão.

(Levanta;.se a sessão às 18 horas e 25 minutos.)

Ata da 115• Sessão,
em 4 de agosto de 1983
I• Sessão Legislativa Ordinária,
da 47• Legislatura
-"-EXTRAORDINÃRIA- Presidência do Sr. Moacyr Da/la
Às 18 horas e 3Q minutos, acham-se presentes os_Srs.
Senadores:
Jorge Katume - -Altevir Leal - Eunice Michiles Fábio Lucena - Odacir Soares - Aloysio Chaves Alexandre Costa - Almir Pinto - Carlos Alberto Martins Filho - Humberto Lucena- Milton CabralGuilherme Palmeira - João Lúcio - Lt.i.iz Cavalcante
- Lourival Baptista- Passos Pôrto -João CalmonJosé Ignácio - Moacyr Dalla - Nelson Carneiro Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo CamposAmaral Furlan -Fernando Henrique Cardoso- Severo Goriles -Benedito Ferreira - Henrique Santillo Gastão MUller - Roberto Cafupos - José Fragelli Marcelo Miranda - __Saldanha Derzi- AffárisO Cani.argo- Alvaro Dias- Jorge Bornhausen- Carlos Chiarem- Pedro Simon- Octavio Cardoso.
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores.,
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Snb a proteção de Deus iniCia_mos nossos ~rabalho~.
Não hâ expediente a ser lido.
O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Passa-se à

Em votação.
Qs_Srs. Seõ.adores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
- Aprovado.
O _projeto vai à Comissão de RedaçãO'--

l o seguinte o projeto aprovado

ORDEM D<YDIA
Item 1:

Discussão, em turno único, do Proj~to de Decreto Legislativo n~ 33, de 1980 (n9 5~/SO,_na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acord.Q de
Cooperação entre o Gov~mo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina
para o Desenvolvimento e a _Aplicação dos Usos
Pacíficos da Energia Nuclear 1 celebrado em Buenos
Aires, a 17 de maio -de 1980, tendo
PARECERES, sob n•s 611 a 614, de 1983; das

Coml_ss.ôes:

_

-

__

-de Constituição~ JUstiça (ouvido o Ministêrio
das Relações exteriores), pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Relações Exteriores
- de Minas e Energia e
de Segurança Nacional, favorãveis.

Em discussão o projeto.

(Paus_~.)

Não havendo quem qucftra discuti~ lo, decl3:ro-a encer~
rada.
-Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~
dos. (P_ausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 33, DE 1980
(NP. 55/88, na Câmara dos Deputados)
Aprova o te:~eto do Acordo de Cooperação entre o
Governo da República Federativa do Brasll e o Governo da República Argentina para o Desenvolvimen~
to e a Aplicação dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, celebrado em Buenos Aires, a 17 de maio de
1980,
O Congresso Nacional decreta:
Art. JP. Fica aprovado o texto do Acordo de Coope-ração entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Rep_ública Argentina para o Desen~
volvimento e a Aplicação rlos Usos Pacíficos çla Energia
Nuclear, celebrado em Buenos Aires, a 17 de maio de
!980.
Art. 2" Este decreto legis[ativo entrará erÍl. vígor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- ltem 2:
Discussão, em turno único, do Proje~o de Decreto Legislativo n'i' 38, de 1981 (n'i' 112/81, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de
Delimitação Marítima entre a República Federativa
do Brasil e a República Francesa, concluído em Paris, a 30 de jane_iro de 1981, te.ndo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 699, 700
e 701, de 1983, das Comissões:
-de Relações Exteriores;
-de Constituição e Justiça; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Em discussão o projeto. (Pa1.1sa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro~a encer~
. rada.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 38, DE 1981
(N" 112/81, na Câmara -dos Deputados)
-Áprova o texto do Tratado de Deltmitaçào Marftf.
m4 entre as República Federativa do BrasH e a República Fr.aneesa, eoacluido em Paris, a 30 de janeiro
de 1981,
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto do Tratado de Delimitação Marítima entre a República Federativa do Brasil e
a República Francesa, concluído em Paris, a 30 de janeiro de 1981. ·
Art. 2'? Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 3:
-Discussão, em turno único, do projeto de decreto
legislativo n'i' 9, de 1982 (n9 129J82, na Câmara dos
-Deputados), que aproVa o texto do acordo sobre
Transporte Marítimo, 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, tendo
PARECERES FAVORA VEIS, sob n•s 692 e
6_93, de 1983, das comissões:
De RelaçOes Exteriores; e
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro~a encerrada..
Em votação.
Os Srs. S"Cnãdores que o aprovam permaneçam sentados. (Pam;a.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

e o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 9, DE 1982
(N" U9(82, DI\ Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Transporte Marítimo, concluído entre o Governo da República Federl\tiva do Brasil e o Governo da República Federal da
Alemanha, em Brasília, a 4 de abril de 1979. O Congresso Nacional decreta:
Ar!. }'i'- -F~Ca iaproVado o 'texto do Acordo sobre
Transporte Marítimo, concluídO eittre o Governo daRe-pública Federativa do Brasil e o Goyerno da República
Federai. da Alemanha, em Brasília, a 4 de abril de 1979.
ArL-2<?__ O presente Decreto Legislativo entra ern vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nada mais
havendo a tratar. a Presidên,cia vai encerrar a presente
_sessãP, designando para a Ordem-do Dia de amanhã as
matérias constantes da pauta da sessão ordinária de hoje, qtie riâO -foram votilôas por falta de quorum assim
constituída:

Votação, em turno único, do projeto de Lei da Câmara n~ ll, de 1983 (n" 72j83, na casa de origem),que revoga o Decreto-lei n" 865, de 12 de setembro de 1969, resta-
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belecendo a autonomia do Município de Santos, no :&..
tado d·e São Paulo, tendo
PARECERES, sob n<? 642, de 1983 e orais, FAVORÁVEIS, das Comissões:
:- de Constituição e Justiça:
- de Segurança Nacional; e
- de Municípios.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<? 105, de 1981 -Complementar n" 60/75, na Casa
de origem), que altera dispositivo da Lei Complementar
n" 1, de 9 de novembro de 1967, que restabelece requisitos mínimos de população e renda pública e a forma de
consulta prévia às populações locais, para a criação de
novos municípios tendo
PARECER, sob n~' 1.362, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorâvel ao Projeto, com
emendas de n9s I e 2-CCJ, que apresenta.

3
VotãÇãõ, em Segundo turno, do Projeto de Lei da Cã~
mara J19 7, de 1983 (n'~80J83, na casa de_origem), de inicíatíva do Senhor Presidente da República, que altera a
compo-sição e a organização interna dos Tribunais Regionais do Trabalho _que menciona, cria cargos, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n~' 619, de 1983, da Comissão
-de i'edaçào, oferecendo a redação do vencido.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i'
161, de i9SJ (apresentado pela Comissão de Legislação
Social comO conclusão de seu Parecer n'i' 993, de 1981,
com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montoro, e voto vendào do Senador Humberto Lu.cena), que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa
Agropecuãria Industrial e Colonizadora Rio Candeias
Ltda., a área de 33.000 hectares, no Território de Rondônia, para a implantação de projeto de bovinocultura,
tendo
PARECERES, sob n<?s 994 e 995, de 1981, das Comissões-:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridícidade; e
-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Leite Chaves.

Votação, em turno ünico, do Projeto de Resolução n"
74, de 1983 (apreSentado pela Comissão de Legislação
Social como conclusão de seu Parecer n<? 561, 4~ 1983),
que autoriza o Governo do Estado do Pará a .aJienar à
empresa Maisa-Moju Agroindustrial S.A., u~a-área de
terra-s- devolutas do Estado, ·com aproximadamente
30.000 ha. (trinta mil hectares), tendo
- PA""R.ECERES, .sob n'~s 562 e 563, de 1983, das Comis·
sões:
. . :. . . de Constituição e Justiça. pela com;titudonalidade e
juridicidãde, com emenda que apresenta de n" 1-CCJ; e
-de Agricultura, favorável.

6
Votação, em turno ünicQ, do Requerimento n<? 196, de
1982, de autoria do Senador Murilo Badaró, solicitando,
nos termos dos arts. 75, .. A", 76 e 77 do Regimento Interno, a criação de uma Comissão Especial Interna, composta de 7 membros, para, no prazo de 180 dias) realizar
estudos sobre reforma tributária.
(Dependendo de parecer oral, da ComiSsão de Finanças, a ser proferido em plenário - art, 76, § 211, do
Regimento Interno).
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DisCusSão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n'i' 280, de 1977, de autoria do Senador José Sar~
ney, que instituí o -voto distrital_e dá outras providências,
tendo
PARECER, sob n~' 182, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanfo -ão méf1fo, taVOrâVel, nos teimas
de substitutivo _que oferece, cotn votO vencido dos Senãdores Pedro Simon, José Ignácio e Alfredo Campos.
(Dependendo da votação do Requerimento n~' 718, de
1983, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da
discussão, nos termos do art. 310, alínea "c", Regimento
Interno.)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei dO
Senado n<? 233, de 1979, de autoria do Senador íarso
Outra, que institui o sistema eleitoral misto e dá outras
providências, tendo
PARECER, sob n9 182, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, nos termos
de substitutivo que oferece, com voto vencido dos Senadores Pedro Simon, José Ignácio e Alfredo Campos.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 178, de
1983, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da
discussão, nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia)- Está encerrada a sessão.

( Le~·ama-se a sessão às 18 horas e 40 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 3-8-83 E
QUE, ENTREGUE À. REVISÃO DO ORADOR;
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr, Presidente,
Srs. Senadores, já manifestei a V. Ex•, Sr. Presidente,
como Líder do PMDB, nesta Casa, o meu inconformismo com a decisão de V. Ex• agora pendente de deliberação do Plenário, considerando prejudicado o Projeto
de Lei n9 ll de 1983, oriundo da Câmara dos Deputados,
que revoga o Decreto~Iei n9 865, de 12 de setembro de
1969, restabelecendo a autonomia do Município de Santos, Estado de São Paulo, com pareceres favoráveis de
todas as comissões.
1?. de estranhar, Sr. Presidente, que nem sequer a Mesa
tenha a cortesia de comunicar-se com a Liderança da
Minoria, que teve a iniciativa do requerimento_ de urgência, para lhe dizer da sua intenção de assim proceder na
tarde de hoje. Portanto, fomos colhidos pelo elemento
surpresa numa Casa política onde, pelo menos durante o
atual ano legislativo, tem predominado uma tinha de en·
tendimento na votação das matérias. _
Não poderia, inicialmente, deixar de fazer este. registro.
Mas, Sr, Presidente, Srs. Senadores, venho à tribuna,
neste instante, para expressar a minha revolta, e a minha
imensa decepção pelo fato de _o Senhor Presidente Aureliano Chaves ter assinado um decreto-lei no exalo momento em que sobre a mesma matéria iria decidir, na tarde de hoje, o Senado FederaL Refiro-me ao restabelecimento da autonomia de Santos.

Esta foi uma batalha parlamentar iniciada na Câmara
dos Deputados, por um Deputado que nã·o pertence aos
quadros do meu Partido e nem sequer hoje aos quadros
da Oposição, pois o PTB está, hoje, em lua-de· mel cop19
Palácio do Planalto. O Deputado G"ãstfiOne Righi api-e-

sentou à Câmara dos Deputados este projeto de lei que
obteve apoio unânime naquela Casa, não só dos seus ór·
gãos_técnicos como do Plenário, inclusive do PDS, pela
sua Hderança._Ali a votação foi simbólica e eis que, de repente, chegando ao Senado, quando se esperava que tivéssemos aqui o mesmo procedimento., fomos surpreendidos, porque se nas Comissões os pareceres também foram favoráveis, subscritos inclusive por todos os
membros do PDS nesta Casa que compõem os órgãos
técnicos qUe Opinaram sobre a matéria, no Plenário, ape·
sar de Liderança do PDS ter votado favoravelmente à
urgência requerida pelo PMDB, pelo PDT e pelo PTB,
entretanto na hora exata da apreciação do projeto, ao final de junho próximo -passado, às vésperas do recesso
parlamentar, numa manobra puramente obstrucionista,
a Bancada do PDS se retirou do Plenário para não dar o
seu apoio à proposição.
Naquela ocasião, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fiz(,.
mos sentir a nossa estranheza e lavramos o nosso protesto, que repercutiu não apenas em Santos, na sua imprensa vigilante, no meio da sociedade civil daquela sociedade, mas em todo o Brasil. E então ficamos a esperar que
o recesso terminasse para que prosseguisse a tramitação
da matéria no Congresso Nacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem o Senhor.Presi-dente -da República, pressionado pelo seu Partido, pelo
PDS, decidiu editar o Decreto-lei n9 2.050, de 2 de agosto
de 1983, que revoga o Decreto-lei n9 865, de 12 de setembro de 1969, que declarou o Município de santos, no Estado de São Paulo, de intereSse da Segurança Nacio~
na! e dav.a outras providências.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por que_esse menosprezo, esse desrespeito ao Congresso Nacional? Se
esSa moda pega, onde vamos chegar? Se num assunto
como este ocorre, de repente, a edição de um decreto-lei,
da mesma maneira, amanhã, em outras matérias de or·
dem econômica ou de ordem social.- no exato momento
em que o Senado tenha que se pronunciar, em últíma instância, dentro do Congresso Nacional, virá o Senhor
Presidente da República,.
O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA - ~..-e baixará, novamente, mais um decreto-lei.
Daí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu estado de
espírito, neste momento.
O Sr. Alexandre Costa- Nobre senador, solicitaria
que V. Ex• me conce~es~~_um aparte antes de concluir
__seu pronunciamento,
O SR. HUMBERTO LUCENA - E o que mais deploro é que esse ato tenha sido assinado pelo Presidente
Aureliano Chaves, por quem tenho o maior apreço,
sobretudo por se tratar de um homem público de alta categoria, egresso da Câmara dos Deputados, onde desempenhou vários mandatos. No momento em que tanto se
fala em reconstruir a ordem constitucfoilal, em estabelecer as prerrogativas e atribuições do Poder Legislativo,
então é justamente aí que o Legislativo fica tolhido no
seu poder de decisão, porque V. Ex•, corno Presidente da
Casa, acaba de proferir a sentença final, e digo final porque sei que o nosso recurso serã, dentro de poucos dias,
derrotado no Plenário, onde o PDS tem a maioria de
dois terços. O Senado ficou privado de se pronunciar
sobre o projeto de lei.
E dizia eu, quando levantei a questãO de ordem a- V.
Ex•, da impropriedade e do equívoco de sua decisãu. E
insisto neste POnto, Sr. Presidente, porque, mesmo que_ o
decretÕ·lei tenha sido baixado, ele nem sequer foi lido,
como manda o Regimento Comum, pela Mesa do Congresso. Só daí é que fluiria o prazo de 60 dias, indicada a
Comissão Mista para emitir parecer, a fim de que o CoÍl-
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gresso afinal pudesse se pronunciar sobre o assunto, em
caráter definitlvo, aprovando ou rejeitando o decreto-lei.
Enquanto isso, como argumentei, se o projeto de lei
que aqui está fosse aprovado hoje, simbolicamente, pela
decisão do nobre Líder da Maioria, ele, amanhã, poderia
ser sancionado pelo Presidente da República. Portanto,
em vez de esperarmos 20 dias pela decisão do Congresso
sobre o decreto-lei, nós teriamos, imediatamente, uma lei
saída do Congresso, restabelecendo a autonomia de Santos, pela sanção do senhor Presidente da República.
Ouço o nobre Senador Alexandre Costa.

O Sr. Alexandre Costa- Nobre Líder, eu estou inteiramente de acordo como que V. Ex• diz. Aliás, não é a
primeira. Toda vez que alguma iniciativa parte do Congresso Nacional e o Executivo vê qlle serve, ê aqui rejeitada_!: depois enviada, apenas trocada a linguagem como
Mensagem do Poder Executivo. Apesar de estar de acordo com V, Ex•, eu acho que o atual Presidente daRepública, nosso ex-colega na Câmara dos Deputados, fez
isso porque aChou qU:e as Oposições concordaram com
esse privilégiO- de dar autonomia somente a Santos,
quando centenas de municípios brasileiros aí estão sem
autonomia, sem nenhuma razão de ser e resolveu rejeitar
a iniciativa do Congressõ e o fez através de decreto-lei,
para satisfazer os compromissos com o PTB. Muito
obrigado pela atenção.
O SR. HUMBERTO Ll.ICENA- Eu que agradeço a
intervenção de V,_Ex•, nQbre Senador Alexandre Costa,
e devo dizer_ a V. Exf que a posição do PMDB, como tenho certeza dos demais partidos da Oposição, é no sentido de restabelecer o mais rápido possfvel, em urgênciaurgentíssima,-lioje, se fosse possível, a autonomia de todos os municípios brasileiros, porque nós não temos por-·
que concordar com o que está aí. Até porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, "'~_nhuma das proposições que incluiu municípios brasileiros em área de segurança nacional jamais justifiCou Suasfãzões. Até hoje, ninguém sabe
qual a orientação que sobre o assunto teve o Conselho de
Segurança Nacional ou o próprio Senhor Presidente da
República,
O
te?

Sr. Nelson Carneiro- PertUite-me V. Ex• um apar-

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Com prazer.

O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Líder da Minoria,
quero esclarecer .que são vários os projetas que visam a
.. restabelecer autonomia dos municípios, hoje incluídos
como ãrea de segurança n_acional, não só na Câmara mas
tamhém no Senado FederaL Aqui, há vãrios anos, venho
lutando pela aprovação de um projeto que restabelece a
autonomia dos MunicípiOs de Duque de Caxias, Angra
dos Reis e Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro.
E até hoje, como V. Ex• bem acentua, não encontrei ainda uma razão para que se excluam as populações desses
municípios considerados como ãrea de segurança, do direito-de elegei- os seus mandatários supremos, Se já-elegem as suas CâmaraS Legislativas, por que somente os
prefeitos riào poderil ser eleitos? E que tradição tiveram
os prefeitos antigos que contrariassem a segurança nacional neste País? Se fosse comum a multiplicação de desacertos desses prefeitos, então se justificaria uma medida, aqui ou ali, excepcional; nã~ os !05 municípios sobre
os quais pesa~ hoje esse grave, esse penoso, quase diria
crime, de não poder eleger os seus próprios dirigentes.
Santos é o primeiro. Deus permita que outros venham
depressa e, em breve, já não haja mais no panorama municipalista do País nenhuma das comunas submetida a
essa restrição, a essa capitis diminutio, de não poder eleger o seu prefeito, quando podem eleger as suas Câmaras
Municipais. Estou certo de que esse é o primeiro passo.
Mas outros Passos devein ser dados, aceleradamente,
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para que se extinga do quadro municipalista do Brasil
esta figura do município de segurança nacional, quando
não há nenhuma justificativa para a sua nláhutenção,
quão não houve para a sua criação.

e__do Senado, onde se assentam representantes de todos
os partid~s.
O Sr. José Fragelli -

O SR. HUMBERTO ..LUCENA - V. E<• diz lllUito
bem, nobre Senador Nelson Carneiro: a única razão qüe
há é a do arbitrio, porque, infelizmente, nós ainda nãó
saímos, a partir de 1964, do estado autoritário. Estamos
longe de recompor, na sua plenitude, o Estado de Direito
no Brasil. E, por igual, nós também esperamos que o
mesmo se faça em relação à autonomia das capitais, porque também não se explica que os municípios qué"Sâo cãpitais dos Estados continuerri tendo os seus prefeitos nomeados pelos Governaapres de Estado.

Pois não.

O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador Humberto Lucena, V. Ex', mais uma vez, se posta em defesa do Legislativo. E aqui cabe a pergunta, nobre Líder: por que este
ato autoritário'? A. provado o projeto na Câmara dos De~
putados, vem ao Senado da República, o Senado da República inicia a votação do projeto, e eis que o Governo
resolve baixar um decreto-lei. E na argumentação de V.
Ex•, hã pouco, recordava o nobre Líder que este det:retolei paderã ser inclusive rejeitado pelo Congresso N acional. E veja, Senador Humberto Lucena, que não apenas
rejeitado. O Governo da República tem dado alguns
exemplos, relativamente aos d~cretos-Ieis. Baixou. _o
Decreto-lei n'i'"2.0l2, modificando a política salarial, em
seguida baixou o Decreto-lei n~> 2.024. Agora_ baixou o
Decreto-lei n~> 2.045. Quem pode garantir que amanhã
esse decreto-lei permanecerá'? E o mais sério ê que não se
perrniÚ::, mais uma vez, ao Congresso Nacional, particularmente ao Senado da Repúbtlca, a decisão de uma .matéria da maior importância. É o autoritarismo presente,
nobre Senador Humberto Lucena. Por isso, não me canso de dizer e repetir: consenso com quem, Excelência?
Consenso para manter o que aí está? Não é possível!
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a
V. Ex•
Dir-se-ia, Sr. Presidente e Srs._S~nadores, que aJniciativa de lei desta natureza só poderia ser do Senhor P_residente da RJ:pública, que a matéria seria inconstituCional,
como certa feita me fez- senTir o nobre Líd_er A.loysio
Chaves.
Mas estão aí os pareceres das Comi_s_sões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado. Por unanimidade, consideraram o Projeto Gasthone Righi constitucional e jurídico. E não poderia deixar de ser assim,_ porque
diz o art. 15 da Constituição Federal:
- -"A autonomia municipal será assegurada:
§ 111 Serão nomeados pelo Govern_ador, com
prévia aprovação:

b) do Presidente da República, os Prefeitos dos
Municípios declarados de interesse da segurança nacional por lei de iniciativa do Poder :Executivo."
Ai não se diz que para excluir mu_nicipio de área de segurança nacional tenha também que ser a lei de iniciativa
do Senhor Presidente da República. Dei;x.o_u-se, Port-anto, ao Congresso, -o poder de legislar em torno do assunto e, por isso, esse projeto e não somen(e <;~te,_com_o bem
acentuou o Senador Nelson Carneiro, rri'as.. dezenas de
outros aí estão, com pareceres favoráveis da Comissão
de Constituição e Justiça, a não ser que hós queiramoS"'"
reconhecer a incompetência dos companheiros que integram as Comissões de Constituição e Justiça. da Câmara

Permite V.

Ex~

O SR~ HUMBERTO LUCENA - A intervenção de
V. ~~~ engrandece_ este pronunciamento, pelo que ela
traz de altamente significativo. Em primeíi'o lUgar, o registro da presença na Galeria de Honra do Senado Federal, nesta tarde, do Presidente da Câmara Municipal de
Santos,_ a quem, neste instante, saudamos, solicitando
que o fato de ter perm-anec"ido em BrasHia e vir aqui asSistir a sessão de hoje d(z bem do seu alto apreço pelo
Con-gtessó Nacional que, neste instante, foi alvo de uma
total afronta por parle do Senhor Presidente da Repúbli-

um aparte'?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V.Ex•

O Sr. ltamar Franco- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. HUMBERTO LUCENA -
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O Sr. José Fragelli- Há pouco V. Ex• disse que só o
arbítrio justificava a manutenção desse estadQ de coisas,
em relação aos prefeitos nomeados em área de segura_nça. Quero lembrar, também, o in~eresse partidário do
PDS. Estou convencido de que o PD_8 faZ uma pressão
permanente sobre o Senhor Presidente da República,
para que não haja o reconhecimento __da autonomia dos
municípios ditos de área de ~egurança. Posso dar inclusive o exemplo de Mato Grosso do Sul, onde, se não me
engano, hã 13 municípios inCluídos em área de segurança, e o fato da nomeação ser feita, agora, praticamen~
te e inconstitucionalmente, pelo Presidente da Repúbfi~
ca, foi usado como manobra política nas eleições de l 5
de novembro, com o PDS prometendo a nomeação de
futuros prefeitos nessas áreas, se determinado~ elementos políticos a ele aderissem ou dele não_ saíssem para
apoiar a Oposição. É esse interesse partidário direto e
permanente do PDS, talvez mais atê do que o entendi~
inento do- próprio Senhor Presidente da República, que
mantêm a grande maioriã _.dos municípios sob o tacão
das nomeaçQ~_ a~bitrã_ria,s do ExecUtivo Federal.

ca.
O Sr. José Fragelli mente.

O SR. HUMBERTO LUCENA - De outra parte, V.
Ex•, nobre Senado_r Fernando Henrique Cardoso, levanta, com muita propriedade, a questão de Cubatão. Realmente, é injustificável, sob todos os pontos de vista, que
esse município vizinho a Santos, continue incluído em
área de segurança nacional, quando o Governo, pelo
Con:s:elho de Segurança Nacional, resolveu restabelecer a
autonomia de Santos.
O Sr. Marcelo Miranda- Permite V. Ex• um aparte?.
O SR. HUMBERTO LUCENA Senador.

O SR. fi UM BERTO LUCENA - As palavras de V.
Ex• devem ser meditadas, nobre Senador José Fra.gelli,
pelo depoimento que representam no Senado Federal,
no instante em que debatemos um assunto de tanta_importância para a redemocratização do País.
Concedo o aparte ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso ~ Queria apenas
juntar miriha palavra às palavras de V. Ex• e, como Se__nadár- por São .Paulo, transmitir- a V. Ex~ a mensagem
_q_ll~ me foi trazida pelo Vereador Edt.~.ardO Castifhci~ PresidCnte da Câma-ra Municipal de Santos, que está presente, hoje, assistindo aos nossos debates, em sinal de solidariedade ao Congresso Nacional. Ao invés de voltar a
Santos, para o início das comemorações de uma possível
- futura autonomia, o Vereador permaneceu aqui, e,--em
nome dos seus companheiros, pois como sabe V. Ex',
ontem, vários Deputados da região de Santos e a liderança mais expressiva de Santos, o Deputado Lara, o
Deputado Justo e uma enorme quantidade_ de_Vereadçres de Santos estiveram aqui presente, na expectativa de
que pudessem comemorar junto conosço um_a vitória do
Legislatívo no restabelecimento da Democracia. Como
esta vitória, se houver, será pela metade, porque não terá
sido feita pelos canais mais adequados para o encaminhamento de uma normalização democrática, o Vereador Castilho achou que deveria ficar e expressar, assim,
-não só a sua solidariedade a nôs, como a solidarieçiade
de .todos os companheiros de Santos. Queria registra-r
esSe fato-e dizer que a:s palavras de V. Ex• traduzem per~
feitamente ci sentimento do PMDB de tO-do- o Brasil e,
em -particular, do PMDB de São Pauto. Não vemos nenhuma razão para; depois de ser concedida a autonomia
de' santos, que não sejam con~didas autonomias a 1os
outros municípios brasileiros e, especialmente, no caso
-de São Paulo, quando, ao lado de Santos, contíguo a
Santos, sem nenhuma separaçãO de um mesmo contínuo
urbano, está Cubatão. Santos, se aprovado o Decretoléi,-te"rá seU preféito-eleHo; Cubatão continuará com o
prefeito designado. Isto mostra (iue -o arbítrio pela metade ê uma --monstruosidade. Nós, por sorte, jâ o temos
pela metãde. Falta-nos, agora, terminar de vez com ele,
reStabelecendo. a autonomia para todas as cidades brasileiras. Muito obrig~do a V. Ex~

E do seu Partido, particular-

-

Pois não, nobre

O Sr. Marcelo Miranda --Nobre Líder Humberto
Lucena, V. Ex~ jã fala em nosso nome. Entretanto, gostaria de, acreScefitando ao·aparte do Senador José Ftãgelli, dizer que eu, como um neófito aqui no Senado Federal, cada dia mais fico estarrecido, e o povo do meu
Estado a perguntar qual é a força, quais os motivos', o
que pode e o que determina a presença de um Senador
aqui nesta Casa, qual é a força do Senado Federal, deste
Poder que aprendi ser igual ao Poder Executivo e ao_Podei- Judiciário. Vejo hoje um menosprezo, mais do que
isso, com esse projeto que em regime de urgência·- iniciou
a votação da emancipação de Santos, vejo mesmo que o
Poder Executivo desmerec:e a presença desta Casa do Senado ~ederal. Lembro que é uma cortesia, uma homenagem da Oposição não incluir nessa mensaieffi de Sariios
outros municípios que, segundo o próprio Ministro da
Justiça nos disse, foram levados à condição que Santos
tinha, da não autonomia, como é o caso de uma cidade
de meu Estado, Três Lagoas, idêntica à de Santos, e poderíamos ter feito uma emenda a esse projeto em homenagem, em cortesia, para que esse projeto pudesse ser
aprovado pelo Poder Legislativo. Ninguém fez uma
emenda desse tipo. E, complementando o aparte do Senador Fragelli, eri gostaria de antes dizer que um outro
projeto nesse sentido, também, a respeito de Três Lagoas, tramita na Câmara Federal, de iniciativa- do Deputado Ruben Figueiró, o Projeto nl' 283-A/83, ema{lcipando o Município de Três Lagoas, e está em segunda
discussão. Deverá, naturaHnente, ter outra atitude do
Poder ExecutÍY.O quando Vier ao Senado Federal para ser
votada a emancipação de Três Lagoas, novamente, através -de uni decreto~Jei, restituindo a Três Lagoas a con- _
dição dã sua autonomia. Então, não se trata apenas d8.
vontade do Governo Federal, mas, sim, do seu Partido,
o PDS, uma vez que, forçando a permanência dos Prefeitos que estão nessa ãrea desde as eleições, antes mesmo
das eleições, existindo hoje uma falta d_e _sintonia total
entre os prefeitos dessa ârea e os Governos eleitos pela
ÓposiÇão; porque- em muitos muniCípios a Oposição
também ganhou, elegendo a maioria dos seus Vereadores. Nós temo~ um caso presep.te no ~osso Estado, Mato
GrossO do Sul, oilde a Polícia Federal e a Secretaria de
Segurança do nosso Estado fazem um severo policiamento de nossa fronteira, e não existe a vontade, o desejO dos Prefeitos nOmeados pelo Governador passado e
pe[_o_ Presidente da República em dar seqUência. Se eles
não participam~ eles fazem vista grossa ao grande con-
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trabando que tem sido feito, principalmente da soja, em
nosso Estado. t necessário então qu-e o Partido do Go·
verno force mais o Presidente da República e coloque
num decreto~lei, assim editado, neste País, contra O Poder Legislativo, to_dos os municípios e, no nosso Estado,
os treze municípios de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Colaca bem V. Ex•
o problema, nobre Senador Marcelo Miranda, porque,
na verdade, se o Governo resolveu baixar um decreto-lei,
restabelecendo a autonomia de Santos, quando o Senado
iria decidir sobre a matéria na tarde de hoje, então que tivesse incluído, naquela proposição, todos os muniCijjlos
que a.í estão declarados de segurança nacional. Lembro~
me, por e:templo, da denúncia do Senador Mário- Maia,
do Acre, dizendo que no seu -Éstado há uma situação sin~
guiar: temos um Governador eleito peto povo e munici~
pios, todos eles declarados de segurança nacional, com
prefeitos nomeados, o que significa que nenhum município do Estado do Acre tem autonomia política.

O Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex• um
O SR. HUMBERTO LUCENA zer.

~parte?

Com imenso pra-

O Sr. Gastào Müller - Senador Humberto Lucena,
meu caro Lfder, o Jornal de Brasflia de hoje tem uma
notícia muito auspiciosa, em parte, pois ela diz que o Sr.
Ministro lbrahim Abi-Ackel está preparando uma mensagem que será enviada ao CongfeSsó-NãciÕllal, excluirldo da área de segurança nacional 79 municípios b~asilei
ros, restando apenas, se não me engano, 19 municípios
no País ainda considerad'?s como área de segurança na~
cional. Esta notícia, não_ há dúvida, é_ auspiciOsa porque
tíruria esse aspecto de privilégio que se deu, que se está
dando a Santos. Então, por que não dar a autonomia aos
outros municípios, também? Como disse o Senador Henrique Cardoso, Cubatão, geograficamente, é uma continuidade de Santos e, no entanto, continua como área de
segurança nacional. Mas há também nessa J]otíCia um
fato sui generis, não sei se é no meu Mato Grosso ou se
no Mato Grosso do Sul, do Senador José Fragelli, que
diz que outros municípios serãO-df:c!iirados área de segurança nucional, para conter o tráfico de tóxiCos. EntãO,~é
uma nova bossa, uma bossa nova que se vai instalar no
País: transformar município em área de segurança para
fazer a campanha contra o t~ãfico de drogas. Eu nunca vi
isso! O tráfico de drogas é um problema policial, e não
de segurança nacional e tirar-Se a autonomia do -munícipio por causa disso é Q. "fim _da picada"- como se diz
na gíria, de modo que eu queria assinalar esse fato e, desde agora, protestar em nome das Bancadas de Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, se alguns municípios dos
nossos Estados forem declarados área de segurança nacional, com a desculpa de perseguição ao tráfico de entorpecentes.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Se V. Ex• for examinar a fundo, nenhum desses munic1pios foi declarado
de segurança nacional, senão por motivos de ordem
político-partidária. Justamente porque se tratava de municípios onde seguramente a Oposição ganharia as
eleições. Esta é que é a verdade, e fora daí não há argu~
mentos.
Concluo, Si-. Presidente e Srs.. Senadores, dizendo que
insisto, ao terminar estas palavras, etp. que não há prejudicialidade do projeto de lei dO--Deputado Gasthone
Righi. E façO Um apelo, ao terminar este pronunciamento, ao Líder da Maioria, para que entremos num enten..
dimento, no sentido de apoiar essa proposição em regime de urgência no Senado, porque se assim o fizermos,
como já o disse de iníciO, o Senhor--Presidente da Re~
pública, de acordo com suas atribuições co~stitucionais
poderá, amanhã ou depois, sancionar o projeto de lei e

transformá-lo em lei definitiVãinente, restabelecendo a
autonomia de SantOs, eriquanto o_ decreto-lei ainda de_pende de 60 dias ~ara apreciação pelo Congresso NacionaL
Encerro as minhas palavras, Sr. Presidente, Srs. Senadores, renovando mais uma vez a minha estranheza e a
minha decepção pelo fato de o Senhor Presidente daRepública haver assinado esse decreto-lei, que é afrontoso à
dignidade política do Congrf:!sSo Nacional. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALOYSW CHAVES NA SESSÀO DE 3-8./33 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discursa.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, é evidente que não me compete, regimentalmente, explicar o fato de V. Ex' haver declarado aprejudicialidade desse projeto de lei que pretendia dar autonomia ao Município de Santos, porque V. Ex' jâ o fez
como Presidente da Casa. E nem V. Exf- nem o Presidente do Senado, Senador Nilo Coelho ou nenhum Membro
da Mesa inovou a esse respeito.
A Ordem do Dia estava constituída- a rigor consti~
tuída desde junho, quando sobreveio o recesso. As _matérias da Ordem do Dia não haviam sido votadas por falta de_quorum, fato que ocorreu também na sessão de on~
tem. Conseqüentemente, na fo"rma do Regimento, a Ordem do Dia estava automaticamente transferida, ~em_n~
nhum acréscimo, sem nenhuma alteração, para a sessão
de hoje.
Chegando a mensagem que submete ao Congresso
Nacional o Decreto-Lei nY 2.050, que concede autonomia a Santos, publicado no D~ário Oficial da União, cabia a V. Ex~ na sessão de hoje, proclamar, como fez, com
base no art. 369 do Regimento Interno do Senado, aprejudicialidade. Este fato é indiscutível, inquestionável.
Portanto, não hcuve qualquer surpresa, e nem poderia
haver, muito menos implícita, qualquer manifestação de
desapreço ao eminente_ e ilustre Líder do PMDB e aos
demais líderes do PTB -e do PDT, nesta Casa.

Sr. Presidente. há um outro fato que, antes de abordar
alguns aspectos de natureza juríco-consti_tucional, eu desejava ressaltar:_em primeiro lugar, o PDS tem se manifestado- através de seus representantes nesta Casa e na
Câmara dQs Deputados- invariavelmente, a favor de
uma revisão dos decretos-leis que declararam municf- pios, no Brasil, de interesse para a Segurança Nacional.
Este propósito também já foi manifestado pelo eminente
Presidente João figueiredo em pronunciamentos feitos
ao Pafs e por seus auxiliares imediatos, entre eles o nobre
Ministro da Justiça. E os estudos foram encetados no
âmbito do Governo, no Conselho de Segurança Nacio- nal, para que se fizesse essa revisão, Não podendo ter
sido completada antes da eleição de 15 de novembro de
19_82, e não podendo ser feita às vésperas desse pleito,
-pela perturbação natural que ida ciar com relação a _es~es
municípios:-o Goveino pross_eguiu nesse trabalhO de revisão, nesse estudo, e o tem, praticamente, ultimado e fará essa revisão, como acaba de anunciar mais uma vez o
Sr. Ministro da Justiça, para o efeito de excluir dezenas
~de municípios dessa categoria. Essa, portanto, ê uma posição do PDS, é uma posição do Governo do eminente
Presidente João Figueiredo.
Registro, e também louvo, a presença na tribuna desta
Casa do ilustre Presidente da Câmara Municipal de Santos, porque, como Líder do Governo e do PDS, tíve o
~prazer de receber uma delegação suprapartidâria dessa
Câmara e tratar com eles o problema pertinente à trami-tação desse decreto-lei, colocando sempre, invariavelmente, a posição do meu Partido, embora minha posição, como Líder do Governo, deva refletir sempre e ne-
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cessariamente, a respeito de assunto dessa natureza, a
posição adotada pelo Presidente da Re:pública.
O Sr.. Murilo Badarô -

Permite V. Ex~ um aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES- Ouço V. Ex' com muito prazer, nobre Senador Murilo Badaró.
O Sr. Murilo Badaró- V. Ex•, desde o primeiro momento, colocou esse problema nos seus estritos termos
jurídicos, ou seja,_a competência privativa para legislar
sobre matêria de segurança nacional é do Pod~rExecuti
vo. Mas, sem embargo; V. E:t• atuou de forma eficiente
para que se buscasse uma solução poHtica que, neste momento, tornou-se mais importante que o próprio problema jurídico que está inserido nela. A decisão do Goyerno de restabelecer a autonomia de Santos e mais, a decisão do Governo, ora anunciada por V. Ex.~, de restabelecer a autonomia, talvez, de centenas de municípios brasileiros, deve ser saudada como uma decisão política da
IDaior importância, não cabendo, nesta hora, qualquer
manifestação, senão outra que é o aplauso da Nação por
um ato político, de significação evidente, sem que fiquemos aqui a perder tempo com filigranas de natureza jurídica que só servirão para empanar o brilho da conquista
do Município de Santos e a repercussão favorável, na
opinião pública, do ato do Go~erno.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador Murilo Badaró V. Ex' registra um fato e eu, naturalmente,
não desejava tomar a iniciativa de fazê-lo pÕrque mecolocava em causa própria. Mas, como Vice-Lider, como
eminente Senador por Minas Gerais, V. Ex• tem conhecimento de todas as providências que nós tomamos no
sentido de que se chegasse a esse resultado, resultado,
sim, expressivo, significativo, histórico, de restituir a autonomia do Município de Santos, que hoje o povo comemora nas ruas de Santos. Esta é uma decisão para a qual
contribuiudedsivamente_o PDS e contribuiu, sobretudo,
a sua Liderança no Senado Federal.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu desejava fazer
uma digressão, ainda que rápida, a respeito dessa matéria, porque está se atribuindo a designação de prefeitos
para municípios de áreas de segurança nacional a uma
decisão recente, engendrada pela Revolução, com o propósito e o objeiivo de prejudicar áreas políticas dã. Oposição. Na realidade, Sr. Presidente, tal não ocorre. Não
precisamos remontar ao lmpêrio, durante o qual, em virtude do sjstema unitário, todos os prefeitos eram nomeados. Remontemos, apenas, à Constituição de 46, apresentada como um padrão de Constituição liberal, tão liberal e desajustada da realidade nacional, porque feita
apenas com a preocupação de ser uma reação contra a
carta outorgada de 1937, que logo em seguida o próprio
Congresso cuidava de reformá-la, e constituía, para esse
fim, Comissão Especial, que propôs várias emendas ao
texto de 1946, htclusive algumas relatadas por eminentes
_figuras que hoje integram os quadras da Oposição, como
o Professor Josaphat Marinho.
O Sr. Murilo Badaró- Inclusive a figura do decurso
de prazO.
O SR. ALOYSIO CHAVES --Inclusive, acrescenta
bem V. Ex~, sena9or M urilo Badaró, a figura do decurso
de prazo.
Mas, Sr. Presidente, a Constituição de 1946, dizia eu,
jâ no art. 28 § 29, estabelecia que seriam nomeados pelos
Governadores dos Estados ou dos Territórios, os prefei~
tos dos municípios que a Lei Federal, mediante parecer
do Conselho Nacional de Segurança declarar bases ou
portos militares de excepcional importância para a defe~
sa externa do País.
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O emine_nte constitucionalista Pontes de M.lranda, comentando esse dispositivo, escreveu:
"O legislador Constituinte de 1967 atendeu, _no
art. 16, § 1~. b, à crltica que fizemos ao texto de
1946.
Não mais se fala de bases ou portos militares de
excepcional importância pOrqUe nãõ sO esses p-ontos
são relevantes para a Segurança Nacional; a nomeação passou a ser de-aprovaç~o do Presidente da
República, uma vez que haja lei federal que declare
de interesse para a Segurança Nacional o Município. Exige-se, além disso, que a iniciativa da lei seja
do Presidente da República. A solução foi acertada."
Aqui termina a citação de Pontes de Miranda, Sr. Presidente, E a ConStitúíção -de 1967 é que estatui, nO a"rL
15, § 1~. letra "b", que:
"Serão nomeados, pelo Governador, com prévia
aprovação do PreSidente da República, os prefeitos
dos municípios declarados de interesse para a Segurança Nacional, por lei de iniCiativa d_o Pod~,::r Executivo:&
Mas., essa matéria não se esgota, não se exaure aí, s-r.Presidente t:. Srs. Senadores, porque o art. 89 da Constituição, declara:
"Ao Conselho de Segurança Nacional compete:
III- indicar as áreas indispensáveis à Segurança
Nacional e os Minicípios considerados de seu inte_resse."
Aqui está o que se -chama a competência paralela. O
Presidente da RepúbirCã não pode, por iniciativa dele,
pessoal, declarar um município de interesse para a Segurança Nacional sem audiência do Conselho de Segurança Nacional. Essa audiênCia-é itldispensável, é uma
exigência da Constíttiiçào. Dir-se-â: é para'- declarar: mas
para excluir não existe a C"Ompetênciã.
Aqui, Sr. Presidente, eu não comento o equívoco porque, juridicamente, ele é evidente, pois os a tos j~r_í_çl_icos
se desconstituem p-ela mesma forma como se constituíram. Se nós dissermos que é da competência exclusiva
do Senhor Presidente da República, por exemplo, como
estabelece o art. 57, fixar os efetivos da Forças Armadas,
e se admitir que, amanhã, o Senado o_u a Câmara, por
iniciativa de um Parlamentar, poderá apresentar uma lei
reduzindo esse efetivo, ou eliminando, ou tornando-o
ineficiente ter-se-â, mediante esse artifíciO de exegese
constitucional, elirriinada essa competência exclusiva. O
Senhor Presidente da República, no uso dessa competência constitucional, submeteria a matéria ao CongressO,
este aprovaria, transformada- em lei, e cm seguida essa
mesma matéria seria revogada por iniciativa de um Parlamentar.
Sr. Presidente, isto não_ é possível, constitucionalmente. Para se tirar essa matéria da competência do Presidente da República, ter-se-á de alterar a Co_nstituição
nesta parte, como em outros pontos onde ela configura
não só competência exclusiva do Presidente, como também a competência do Congresso exclusiva, a competência do Poder Judiciário.

a fazer ab_ertura política no BrasiL O que se está cogitando no momento, Sr. Pn~sideine, é -cumprir a COnstil:~ição. Se admitíssemos esse- projeto de lei e o -vOtáSse_m_os, __es_taríamos descumprindo, expressamente, a Constituição. É o Cumprimfi1io da Cotlstituição que está acima desses melindres que não existem e dessas questões
que foram suscitadas sem nenhuma base con[titucional.
O Sr. Humberto Lucena -

Permite V.

Ex~

o aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES '-- Ouço V. Ex•
O Sr. Humberto Lucena- Veja bem, Senador Aloysio
Chaves, como- a argumentação de V. Ex~ cai por terra. O
projeto de autoria do nobre Deputado Gasthone Righi
foi votado na Câmara dos Deputados. AU, obteve o parecer unânime da Comissão de Constituição e Justiça,
ohde estão assentados membrQs de todos os Partidos, inclusive e sobret_1.,1d0 o de V. Ex•, que é maioria naquele
órgão técnico. V. Ex~ não hâ de julgar que esses companheiros seja incompetentes, não entendam de matéria
jurídica. Não somente isto, o projeto foi aprovado tranqUilamente_ no plenário com o voto, inclusive e sobretudo, da Liderança do PDS naquela Casa do Congresso
Nacional. Então, já aí, eu colocaria uma contradiçãO entre_a posição assumida na Câmara dos Deputados, pelo
Líder Nelson Marchezan, que teria votado um projeto
constitucional e a de V. Ex• que aqui se levante neste instante, para dii:er que o projeto Dão ·pode ser votado porque fere a Constituição. Além do mais, nobre Senador,
- tenho aqui em mãos o PareCer da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. ..
O SR. ALOYSIO _CHAVES - _Ett ia chegar a este
ponto, nobre Senador; estava no discurso_de V. Ex•, e eu
ouvi...
O Sr. Humberto Lucena- Deixe eu terminar.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Ocorre que, enquanto
-ouço o discurso de V. Ex• durante 45 minutos, quando
desenvolveu todo seu pensamento, mal começo a deduzir
as razões do ato que o Governo praticou, V. Ex~ vem me
repetir exatamente o que disse momentos antes. Vou
chegar a este ponto.
O Sr. Humberto Lucena- Não! E porque V. Ex~ está
na discussão jurídica, que é um dos cernes da questão. O
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, pela aprovação da matéria, está subscrita por quem?
Murilo Badaró, Presidente; Amaral Furlan, Relator,
PDS- SP; Odacyr Soares, Martins Filho, José Inácio,
Helvídio Nunes, Guilherme Palmeira, Alfredo Campos.
Á não ser quem só qUe enten-di de ma-iêria collStitucional, nesta Casa, seja V. Ex•, Líder Aloysio Chaves ...
Acredito que todos esses companheirOs com diplomas de
Bacharéis em Direito, entendam de Direito Constitucional. 1:. apenas Sr. Presidente, uma questão de interpretação. V. Ex• sabe, V. Ex• foi Piesidente da Comissão de
Cõnstituição e Justiça.
O SR. ALOYSIO CHAVES - V. Ex• pode se dirigir
ao Presidente da Casa, e não a mim, porque V. Ex• na
realidade está fazendo um discurso paralelo. V. Ex• está
correto.

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES- Já darei 9 ap~rte_~ V,
Ex' vou apenas concluir o meu raciocínio.
Então, Sr. Presidente, não se trata de menosprezo ao
Congresso, porque nem ~ Presidente João Figueiredo,
nem o eminente Více--Presidente da República, no exercício da Presidência~ nem governo algum tem interesse de
menosprezar o Congresso, mas sim o interesse de
fortalecé-lo, principalmente um Governo que se propõe

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex• não desconhece
como ex-Presidente da Comissão de Constituição e Jus- tiça, que aquele órgão" técnico tem construído, ao longo
do tempo, uma interpretação do textO-cõifStilUciOnal. Inclusive, V. Ex• sabe que vários projetas que são dados na
-Constihilção como de iniciativa eXCiusivã-do Senhor Pre______sidente da República, têm sido votados em carãter autorizativo, g(aças ao Parecer da Comissão de -constituição
e Justiça. E, Sr. Presidente, Sr. Líder, o que me admira ...
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O SR. ALOYSIO CHAVES- Não, continue! V.
Ex•, jâ que fala aO Presidente do Senado, _acho que deve
continuar.
O Sr. Humbe-rto Lucena- O que me admira na argumentação de V. Ex• são esses pruridos de ordem constitucional, justamente sobre essa matéria ...
O-SR. ALOYSIO CHAVES- Os pruridos são âe V.
Ex•, e não do PDS, Partido que apóia a autonomia de
Santos, e que o povo comemora nas ruas, como os jornais registram.
O Sr. Humberto Lucena- ... Veja bem, V. Ex• O G_averno acaba de baixar um decreto-lei, instituindo um tributo em pleno exerdcio financeiro_c ..
O SR. ALOYSIO CHAVES - V. Ex• está trazendo
um assunto completamente diferente ...
O Sr. Humberto Luce-na- ... ferindo o parágrafo 29
do art. 153 da Constituição que estabelece a anuidade do
tributo.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Peço a V. Ex• que me
permita prosseguir no meu discurso.
O Sr. Humberto Lucena- Portanto, quando o desrespeito à Constituição é para criar tributo, o __Governo
pode baixar decreto-lei inconstitucional.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Agora V. Ex' vai me
permitir prosseguir .
O Sr. Humberto Lucena- Mas quando é para restabelecer a autonomia de Santos, o Poder Legislativo não
pode votar o proJeto de lei respeCtivo, apesar doS pareceres favoráveis.
O SR. ALOYSIO CHAVES - t tão frágil a argumentação, que V. Ex' trouxe um assunto completamente
diferente, para alongar o aparte ...
O Sr. Humberto Lucena -

Absolutamente!

O SR. ALOYSIO CHAVES - ... Mas não confunde
nem ao Senado nem a quantos ouvem os debates, hoje,
nesta Casa. Pruridos partem do PMDB que, inclusive,
está levantando uma questão desnecessária, impedindo a
apreciação de matéria importante da Ordem do Dia,
procrastínando outras matérias importantes que estão
em pauta, por uma filígrana jurídica que sabe inteiramente insubsistente~ porque o fato constitucional, o fato
legal, inquestionh:el e incontestável é que foi baixado
um decreto-lei .. matéria de segurança nacional, portanto
absolutamente correta, pelo Senhor Presidente da RepÚblica, e que este decreto-lei, por fórçâ da Constituição;·
-entra imediatamente em vigor, está em vigor, é lei, e a
autonomia de Santos foi restituída.
O PMDB, que não é autor do projeto, mas que está
pensando que desta maneira vai conquistar mais alguns
votos em Santos, entrou na garupa deste projeto, com
esse requerimento de urgência ..

à Sr. Fernando Henricluc-C'anloso- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES - Concederei o aparte
com muito prazer, nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso, desde que não seja, como o do nobre Líder do
PMDB, um discurso paralelo ao meuL
Entrou o i>MDB na garupa desse projeto com um requerimento de urgência (Não apoiado!) e eu concordei
com o Uder para provocar o debate e exãine da matéria,
embOra declarãsse a S. Ex•, naquela oportunidade, que a
aprovação da urgência não significava nenhum compromisso quanto à aprovação do projeto, ao mérito dessa
matéria. Vou responder a V. Ex•.
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V.

Ex~

sabe que, em virtude dessa urgência, esse proje-.

to veio ao Plenáiio. Conseqtlentemt:nte ele recebe, como

nos casos de urgência da letra "b~'. parecer em Plenãrio.
Desse modo, o Parecer da ComtsSào de Segurança Na~
dona! e outros pareceres foram dados aqui, no dia ein
que essa matéria foi apreciada. Na Câmara, também em
regime de urgência, o procedimento foi idêntico·.
O aspecto político predominante não permitiu às duas
Casas, naquela oportunidade, o exame mais acurado
deste assunto. Por isso mesmo, já que na legislatura passada, o ex-Senador Paulo Brossard, que tanto ilustrou os
Anais desta Casa, suscitou uma questão de ordem a respeito da extensão dos efeitos desses pareceres, Tridusíve
para _arquivamento da matéria, quando dado em Ple-nário, sem audiência completa da Comissão. Na Comis_são_de Constituição e Ju_s_tiÇa, rC!atado pelo nobre Senador MurHo Badaró, declarou_a__Co_missão que, nestes casos, tal parecer está sempre sujeito a uma votação, e não
determina, quando contrário, o ãrquivamentO imediato
do projeto de lei.
V. Ex• sabe que, proclamada a inconstitucionalidade,
a matéria nem chega a ser apreciada pelo Plenário. Portanto, há aspectos políticos, Sr.- Presidente, que muitas
vezes nesta Casa, que é uma casa política, podem predominar.
O Sr. Murilo Badaró -

Pennite V. Ex• um aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES - Primeiro, vou ouvir o
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
Mas há aspectos políticos que; às vezes, predominam
nesta Casa, como a própria votação deste projeto na Câmara foi simbólica. Agora, isSO-não impede que o Senado, como casa revisora das decisões _da Câmara, faça o
exame completo e coloque essa questão nos termos constitucionais, nos termos jurídicos em que ela deve ser situada.
Ouço o eminente Senador por São Paulo.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Espero que eu
realmente dê um aparte a V. Ex• E, de fato, aqui obedeço
a orientação da Líderança corn o m_aior gosto em dar
este aparte a V. Ex• Queria apenas dizer duas coisas. Primeiro, o parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça não foi um pavor oral, foi um parecer
dado pelo Senador Amaral Furlan, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em segundo lugar,
queria dizer a V. Ex• que, de fato, vamos pegar a garupa
do cavalo que foi montado pelo PTB. Mas nós ajudamos
nessa garupa. Ajudamos e encilhamos melhor o animal,
porque fomos nós que pedimos urgência. E esta urgência
foi concedida com o voto do PDS.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Com o voto do PDS.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Do PDS também. Aqui houve um momento, um desses raros e bri~
lhantes momentos da política brasileira em que foi possível, para o bem de todos a união dos partidos para um
avanço democrático. E essa garupa nos parece boa, porque fez V,_ Ex• alusões a alguns votos que o PMDB vai
ter lá embaixo, em Santos. Não quero nem fazer apostas
com V. Ex•, mas esses alguns votos não são alguns, são
milhares de votos. Seja qual venha a ser o parto da montanha da autonomia de Santos, provavelmente o PMDB
está lã, estará na disparada na garupa do cavalo preparado pelo PTB. Muito obrigado a V. Ex•

desse projeto de lei, como esse projeto de lei estava tendo
uma grande repercussão cm Santos, como o PTB ia sair
fortalecido dessa solução em Santos,_ requereu- uma urgência, que só poderia ser aprovada pelo PDS, requereu
uma urgência pará tirar proveito político desse fato. E,
agora, está prejudicando tudo iSto com essas filigranas e
esses problel'1Jas que está criando, porqu~l_evanta,sempre
e coloca para Santos a suspeição a respeito da existência
ou não, neste mom_ento, da autonomia desse Município.
O Sr. Humberto Lucena- Se não fosse a urgência requerida pelo PMDB, não haveria -a autonomia de San~
tos.

. O SR. ALOYSIO CHAVES ""':" Esta autono_mi~, na
opinião do PMDB, existe ou não existe a partir do
decreto-lei?
O S..-. Fernando Henrique Cardoso aprovação.

A partir da sua

O SR. ALOYSIO CHAVES- A vigência é imediata;
aprovação é outro fato. Entra em vigência. Existe ou não
existe? Existe, mas as dúvidas, as dificuldades que o
PMDB está opondo é de quem está hesitando e de quem,
no fundo, não deseja que esta autonomia saia imediatamente ou saia, como saiu, com a participação poHtlca do
PTB e o apoio decisivo do PDS.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Ouvirei V. Ex~ depois
de acrescentar algumas considerações ao aparte do
nobre Senador Murilo Badaró.
Não tenho a rigor nada a acrescentar ao que V. Ex•
declarou, porque realmente esta é uma orientação que
vem há vários anos sendo adotada. Inclusive eu tive
oportunidade de sustentá~la na Comissão de .Constituição e Justiça, porque essa diferença entre matéria tributária e matéria financeira, às v_ezes, se perde numa
área cinzenta, indefinida, tornando-se impossível traçar
um limite com toda a nitidez. Nesses casos, a Comissão
sempre teve uma interpretação no sentido de facilitar
essa construção constitucional tão comum, não só nos
tribunais como nos parlamentos, a que V. Ex• se referiu.
Pqrtanto, este fa~o é 1,1m fato inquestiçnável. Mas neste
caso não há área cinzenta, não há indefinição. Há uma
redação clara, linear, explfcita, expurgada de qualquer
dúvida, a que se contém na letra B, do§ 1~', do art. 15. Segundo há uma competência do Conselho de Segurança
Nacional, expressa, no sentido de que não se pode incluir
nem excluir sem ouvir o Conselho de Segurança Nacional. V. Ex• sabe.
O SR. José F..-agelli -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES- Primeiro eu vou ouvir
o Senador Itamar Franco, que ja o solicitou reiteradamente.

Autono"niia ad ..-efe..-endum

O Sr. José Fragelli - Mas, é justamente nesta parte
jurídica, que peço o aparte a V. Ex~

O SR. ALOYSIO CHAVES- Quer nesta Casa; quer
fora daqui, Sr. Presidente, juntO ·aos Conselhos do Governo.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Nem incluir e nem excluir sem audíêilcía- do Conselho de Segurança Nacional,
porque se o Conselho de Segurança Nacional não for ouvido nessa matéria, que a Constituição manda que ele
seja ouvido, é evidente que se estará retirando uma atribuição essencial e fundamental desse órgão.

O Sr. Humb-e-..-to Lucena do Congresso.

O Sr. Mu..-ilo Bada..-ó- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES- Ouço o nobre Senador
Murilo Badaró.
O Sr. Murilo Badaró- Nobre Líder, a minha intervenção é com relação à referência feita pelo nobre Lfder
Humberto Lucena a respeitQ do parecer da Comissão de
Justiça. A COmiSsão de Justiça, e tem sido essa a sua tradição ao longo de vários anos, é um? Comissão que decide, tanto quanto possível, tecnicamente, ou quase sempre tecnicamente, Ocorre que os seus pareceres são, por
força do Regimento, submetidos ao plenário, que é a instância final das decisões desta Casa. Tem sido, todavia,
preocupação da Comissão e dessa discussão participou
inclusive o nobre Senador Fernando Henrique Cardoso
- a busca da_ chamada interpretação construtiva, com o
objetivo de eliminar, através da prãtica reiterada, através
de julgamentos constantes daquela Comissão, a: tentativa, repito, de diminuir a exclusividade que o Poder Executivo tem na elaboração de matérias que são, pela
Constituição, estritamente da sua coffipeiência. A mim
me parece que essa é uma- aliás no_ dia em que V. Ex•
presidiu a Comissão de Justiça, essa também era uma
norma: a busca de caminhos que permitissem a quebra
do monopólio legislativo do Executiv_o em determinadas
matérias. Por exemplo, no caso de matéria finã.nceira e
matéria económica, não foram poucas as decisões da Comissão de Justiça que entenderam que o Poder Legislativo poderia legislar de forma supletiva ou até concorren_~
te. Mas isso não invalida, primeiro, a colocação de V.
Ex• do ponto de vista jurídico, que é absolutamente per-

feito, não merece nenhmn reparo. Em seg-undo lugar,
O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, eu disse a V. Ex~ que com es.ta
hábil manobra política engendrada pelo Líder de V. Ex.',
o PMDB estava tentando acres~ntar alguns votos,
acrescentar, porque eu não seria ingénuo em dizer a V.
Ex~ que o PMDB não será bem votado em Santos. Mas,
sem dúvida alguma, como não havia tomado a iniciativa
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como o Plenário é a instância final para o exame dos pareceres das Comissões, ele tem competência regimental
para declarar como absolutamente sem pertinência aquilo que as Comissões anteriormente decidiram. Era o esclarecimento que me parecia indispensável nesta hora.
O Sr.ltamar Franco- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

Ouço o eminente Senador Itamar Franco.

O Sr. Itama..- F..-anco- Nobre Líder, a tentativa de argumentação do Senador Murilo Badaró, relativamente à
Comissão de Constituição e Justiça do senado, poderia
-até ser válida, sobre o parecer da Comissão de Constit_uiçào e Justiça discutido pelo Plenário do Senado da
República. Mas na Câmara dos Deputados, nobre Líder,
é diferente. Na Câmara dos Deputados, de acordo com o
seu Regimento Interno, quando a matéria é julgada in~
constitucional pela Comissão, ela não vai a Plenário.
Veja V, Ex~ que lá na Câmara dos Deputados- e o Senador Humberto Lucena lembrou bem a V. Ex.'- a matéria foi a Plenário.
O SR. ALO YSIO CHAVES - Foi em regime de urgência, Ex•, não precisava ir a Plenário.
O Sr. Itamar Franco - Sim. Mas o parecer foi dado
em Plenário. A Câmara dos Deputados tem outra conceituação que não a nossa aqui. Isso é que eu quero
lembrar ao nobre Senador Mufilo Badaró. Agora, o que
me custa a crer- V. Ex• me vai permitir que eu diga isso-, até respeftosameõ.te- é que o Líder do Governo, secundado pelo Vice-Lider representante por Minas Gerais, Senador Murilo Badarô, venha dcifender esse ato arbitrário do Governo, no momento em que o_ Senado da
República está votando um projeto em que V. Ex~s poderiam aprovar õu rejeitar a autonomía de Santos, porque inclusive têm a maioria de dois terços nesta Casa. O
Pre5idellte- da- -ReP-úbii~ã b~-i~a -- u-~---de~-n,;to~ICi
desrespeitoso ao Congresso Nacional, desrespeitando o
Senado da República.

senhor·-

O SR. ALOYSIO CHAVES- Não apoiado!
O Sr. Itamar Franco- E a minha opinião, V. Ex• há
de me permitir.
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O SR. ALOYSIO CHAVES - Eu ouço a opinião de
V. Ex•, mas tenho minhas divergências, com tOdo o respeito.

O Sr. Itamar Franco- Ê a opinião que eu expresso
com muito pesar. O Senhor Presidente da República, autoritariamente -já que havia um projeto em votação,
numa das Casas do Congresso Nacional e, particularmente, no Senado da República- baixa um decreto-lei.
Um decreto-lei, Ex•, que amanhã poderá, inclusive, ser
modificado como aconteceu com o Decreto n9 2.012,
com o 2.024; e agora se apresenta um Decreto 2.045. Era
o aparte que eu queria dar a V. Ex!, lamentando que neste momento, em que há uma esperança do povo brasileiro, uma tênue esperança, para que o Parlamento brasileiro se torne neste País o guardião das liberdades, se torne
realmente: um ponto representativo do poder democrático no Brasil, o Líder do Governo venha a defender mais
um ato autoritário do Senhor Presidente da República:
O SR. ALOYSIO CHAVES - O ato não- é atitOrltãrio; tem inteiro apoio const1tucional, Sr. Presidente.~
de lamentar que exatamente no momento em que o Governo, revendo atos que praticou numa outra conjUntura
política, revogue agora o decreto-lei referente à cidade -de
Santos e se proponha a fazer a revisão ampla em todos
esses municípios, levante-se essa questão. Isto é que é de
se lamentarl Está em contradição com todo esse proceSso de abertura democrática. Esse gesto, que estâ rePre--sentado nesse decreto-lei, é um gesto em que se reitera o
processo de abertura democrática ...
O Sr. Itamar Franco votando a matéria ...

Nobre Líder, o Senado está

O SR. ALOYSIO CHAVES- ... é uma manifestaçãO
de apreço do Presidente, em primeiro lugar, à Constituição- que deve ser cumprida- e, em segundo lugar,
é mais um compromisso que se está resgatando dentro
desse processo de abertura democrática, na medida em
que dá autonomia a Santos e se propõe a fazer a revisão
e a restituir a mesma ·autonOmia a dezenas e dezenas de
municípios deste Pais ...

O _Sr. lt~mar Franco- O art: 446 c!iz diferente, Ex•
O SR. ALOYSIO CHAVES - E, por isso, até este
momento, nós estamos presos ainda a essa discussão.
Veja, portanto, o paradoxo; esse fato tão importante,
dentro do processo da abertura democrática, está nivela~
do a esta questiúncula regimental, porque não é uma
questão, é uma questiúncula de natureza regimental.
Mas, Sr. Presidente, eu desejo me congratular com o
S-enado, com _o Estado de São Paulo, com a Câmara Municipal de Santos.
O Sr. Itamar Franco -

Com o Seriado?

O SR. ALOYSIO CHAVES- Com o Governo, cOrri
o eminente Presidente João Figueiredo, que tantas vezes
manifestou o desejo de chegar a este resultado, com o
eminente Presidente em exercício, o Dr. Aureliano Cha~
ves, com os seus auxiliares e Ministros pela decisão acertada tomada decisão que nós do PDS estávamos piei~
- teando hã bastante tempo. Digo, sem receio nenhum de
qualquer incOerência ou contradição, que inclusive, com
relação a municípios do meu Estado, não de agora, de hã
muito tempo, desde 1982 sobretudo, venho pleiteando
esta revisão, porque, se há alguns anos o decreto que os
considerou de interesse da segurança nacional se justificava, hOje não pefduram mais essas razões, esta revisão
deve ser feita como em dezenas de outros municípios.
Vamos é saudar este fato, vamos ê aplaudir este ato do
Presidente, do Governo Federal, porque este ato ê mais
uma demonstração da intenção firme e inabalável do Senhor Presidente da República de resgatar a sua palavra e
de restituir todas as prerrogativas desta Casa.

e

O Sr. Itamar Franco - E de desmoralizar o Legislativo!

O SR. ALOYSIO CHAVES - Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e _Srs. Senadores. (Muito beml)

ATAS DE COMISSOES
O Sr. Itamar Franco -

V. Ex• já está desviando ...

O SR. ALOYSIO CHAVES .u o que é de lamentar é
que esse fato, auspicioso;Sr. Presidi:nte, seja aquí objeto ...
O Sr. Itamar Franco- Não desta forma, nobre Senador.
O SR. ALOYSIO CHAVES ... de uma preliminar a
respeito do quê? Da decisão, de que não cabia re-Curso a
plenário, de V. Ex•, pedindo audiência da Comissão de
Constituição e Justiça.~
O Sr. Itamar. Franco -Como não cabia recurso?
O SR. ALOYSIO CHAVES ... V. Ex•, Sr. Presideilte,
resolve pedir audiência da Co_missão de Constituição e
Justiça; deste ato, que é uma faculdade do Presidente do
Senado não cabe recurso ao Plenário. Ela imediatamente
entra em vigor, ela opera todos os seus efeitos. Não cabe
recurso dessa decisão de V. EX• ... O Reque-rimerito faculta ao Presidente pedir a audiência: solicita e está encerrada a questão. Não cabia recurso. V. Ex• o admitiu~

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Ata da 6"' Reunião (Ordlnârla), realliada
no dia 28 de junho de 1983

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de
junho de mif riovecentos e oitenta e três, na Sala da Co~
missão, n8. ala Se"ri.ador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Senador Gabriel Hermes, Presidente,
reúne-se a Comissão de Minas e Energia, com á preSer:lça
dos Senhores Senadores Hélio GueiroS, Alberto Silva e
José Lins.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Luiz Cavalcante, 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.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao SenhOr Senador José Lins que eniiti pa.t'ecer contrário
ao Projeto de Lei do Senado n9 76, de 1980, qu~ "dispõe
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,;obre a natureza jurídica dos contratos de serviço com
élãusulã de risco, a serem celebrados pela Petrobrâs
S.A., e dá outras providências". Em discussão o parecer,
o Senhor Presidente afende solicitação do Senhor Senador Alberto Silva, e-rhe concede vista do projeto. A se~
guir, o Senhor Presidente, em virtude da ausência do Relator, Senador Amaral Furlan, solicita ao Senhor Senador José Lins para relatar o item dois da pauta, o Projeto
de Lei da Câmara n"' 129, de 1982, que;., "confere à usina
da Companhia Energética de São Paulo - CESP, em
construção no Porto Primavera, a denominação d~;. "Hidreléti"ica Domingos Leonardo Cerãvolo". Com a palavra, o Senhor Senador José Uns pondera ao Senhor Presidente para-que a apreciação da matéria seja adiada, o
que é deferido pela presidência. Prosseguindo, o Senhor
Presidente passa ao item três da pauta, relativo aos convites a serem feitos aos Senhores Dârio Gomes e Eliezer
Batista, Presidentes_ d_a Nuclebrás e Companhia Vale do
Rio Doce, respectivamente, para prestarem esclarecimentos sobre assuntos pertinentes às atividades das empresas que dirigem. Não há objeções e o Senhor Presidente comunica que no segundo período da sessão legislativa tomará as providências para que Suas Senhorias
compareçam à Comissão no menor espaço de tempo
possível.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE MUNICIPIOS
Ata da 11~ reunião (Extraordinária},
Realizada em 29 de junho de 1983.
Ãs onze horas do dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Senador Passos Pôrio, Presidente, reúne-se a Comissão de
Municípios, com a presença dos Senhores Senadores
Gaivão Modesto, Carlos Lyra, Jutahy Magalhães, .AJfredo Campos, Benedito Ferreira, Jorge Kaluxpe, Eneas Faria e Nelson Carneiro.
·
Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Se~
nhores Senadores Lomanto Júnior, Almir Pinto, Benedito Canellas, João Lobo, Carlos Alberto, Jorge BornhauSen,-Mãrío -Maia, -José Inãcio e Marcelo Mir-ailda.
Havendo númetro regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da
Reunião anterior,-que é dada como aprovada.
A seguir, passa~se à apreciação das matérias constantes da pauta e são relatados os Projetas de Resolução
apresentados pela Comissão de Economia, às Seguintes
Mensagens Presidenciais: I) Mensagem nt> 145, de 1982,
do Senhor Presidente da República, submetendo à a pro;.
vação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro
da Fazenda, para que seja autori:zada a Prefeitura Municipal de Jateí (MS) a contratar operação de crédito no
valor de CrS 22.829,700,00 (vinte e dois milhões, õítocentos e vinte e nove mil e setecentos cruzeiros). Relator: Senador Carlos Lyra. Parecer: favorãvel. Aprovado por
unanimidade. 2) Mensagem nt> 143, de 1982, do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen-da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Iguatemi (MS) a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 132.784.000,00 (cento e trinta e dois milhões, setece~tos e oitenta e quatro mil cruzeiros). Relator: Senador Carlos Lyra. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 3) Mensagem n"' 182, de 1982, do Senhor Pre-si_Qente da -República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro d8 Fãzenda,
para que seja: autorizada a Prefeitura Municipal de Arapoema (GO) a contratar operação de crédíto no valor

dse Cr$ 8.685.149,40 (oiiõ-:inilhões, seiscentos e oitenta e
cinco mil, cento e quarenta e nove cruzeiros e quarenta

centavos). Relator: Senador Benedito Ferreira. Parecer:
favorável. Aprovado por unanirriídade. 4) Mensagem nY
179, de 1982 do Senhor Presidente da República, subme~

teildo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Taguatinga (GO) a contratar

bates. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião,
lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente da Co~
mi-ssão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, indo a publicação juntamente
com o apanhamento taquigráfico da exposição, por determinação de Sua Senhoria. - Senador Jutahy Magalhães

ANEXO À ATA DA DECIMA REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, DA COMISSÃO DE LEGIS~
LAÇÁ O SOCIAL, REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 1983, REFERENTE A PALESTRA
PROFERIDA PELO SENHOR JOSE LOPES DE
OLIVEIRA, PRESIDENTE DO BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO, SOBRE A "ATUAL
CONJUNTURA HABITACIONAL E OS CRITER/OS ADOTADOS PARA O PROX!MO AUMENTO DAS PRESTAÇ(JES DEVIDAS AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇ:?O", QUE
SE PUBLICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADA
PELO SENHOR PRESIDENTE, SENADOR JUTAHY MAGALHÃES.

operação- de_ crédito no valor_de Cr$ 7.754.525,57 (sete
milhões, setecentos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos
e vinte e cinco cruzeiros e cinqüenta e sete centavos). Re-

lator: Senador Benedito Ferreira. Parecer: favorável.
Aprovado por unanimidade.. 5) Mensagem n9 50, de
1983, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado_Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeifura
Municipal de Mundo Novo (MS) a contratar operação
de crédito no valor de CrS 108.118.851,47 (ceilto e oito
milhões, cento e dezoito mil, a;itocentos e cinqüenta e um
cruzeiros e quarenta e sete centavos). Relator: Senador
CarlOs Lyra. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 6) Projeto de Lei da Câmara n9 56, de 1983, que
"dispõe sobre o parcelamento de débitos das Prefeituras
Municipais perante o Instituto de Administração Financeira da Previdência Sociil.l-IAPAS, e dá outras providências". Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer:
favorável. Aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reu_nião, lavrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da
Comissão, a presenta Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
Ata da
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Reunião, Extraordinária,

Realizada em 15 de Junho de 1983

Ãs dez horas do dia quinze de junho de mil novecentos
e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala
Senador Alexandre Costa, sob a Presidência _do Senhor
Senador Jutahy Magalhães, Presidente, presentes os Senhores Senadores João. Calmon,_Gabriel_Hermes, Jorje
Kalume, José Ignácio, Carlos Chiarelli, Hélio Guelras e
a Senhora Senadora _Eunice Michiles, refm~se a Comissão de Legislação Social. Registrando-se ainda, a presença dos Senhores Senadores Almir Pinto, Moacyr
Dalla, Benedito Canellas, Benedito Ferreira, Severo Gomes, Passos Pôrto e Alfredo Campos. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senad~res Altevir Leal, Helvídio Nunes e Fernando Henrique Card_oso. Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declara abertos os trabalhos~ dispensando a leitur3: da
Ata da reunião anterior, que é dada como ;iprovada.
Prosseguindo, Sua Excelência com]Jnica_ que a· presente
reunião tem por finalidade ouvir o Senhor José Lopes de
Oliveira, Presidente do Ba_oço_Nacional da Habí~ação,
que comparece à Comissão, atendendo convite deste Órgão para 'fazer uma exposição sobre a "Atual conjuntura
habitacional e os critériOs qdotados para o próximo au~
menta das prestações devidas ao Sistema Financeiro de
Habitação". Esclarecendo, que tão logo seja encerrada a
exposição, s-erâ franqueada a palavra aos Senhores Senadores; obedecendo a ordem de inscrição para indagações
a Sua Senhoria. Dessa forma, coT_lcede a palavra ao Senhor José Lopes de Oliveira, para que inicíe a sua fala.
Encerrada a exposição, uSam da palavra os Senhores Senadores Gabriel Hermes, Moacyr Dalla, João Calmon,
Benedito Canellas, Carlos Chiarelli, Hélio Gueiros, Benedito Ferreira, a Senhora Senadora Eunice Michiles,
José Ignácio e Jutahy Magalhães, Presidente da Comissão. A seguir, o Senhor Presidente _agradece ao Senhor
José Lopes de Oliveira pela colaboração prestada, em
atender ao convite formulado, congratulando-se com
SUa Senhoria e com a Corriissão, pelo alto nível dos de-

Presidente: Senador Jutahy Magalhães_
Vice-Presidente; Senador Fernando Henrique Cardo-

so
Integra do apanhamento taquigráfico
da reunião
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Tenho a
satisfação de receber hoje aqui, na nossa Comissão, o
Dr. José Lopes de Oliveira Presidente do Banco Nacional da Habitação.
Convidado por esta Comissão, S. S• teve a gentileza de
marcar imediatamente um horário para aqui comparecer.
Nós, aqui no Senado, infelizmente, temos diversas
reuniões na mesma hora, no mesmo dia. Hoje temos diverSos assuntos que estão sendo tratados nas diversas
Comissões aqui, no Senado, e por isso, muitas vezes, a
presença dos Senadores é muito reduzida.
Mas, todos- os trabalhos desenvolvidos aqui, nesta C::i-sa, são graváveis e servirão para exame dos Srs. Senado~
res para qualquer debate no Plenário da CaSa e, pelos
Deputados, no Plenáiio da Câmara dos Deputados.
PoYisso, -no desenvõlver da reunião também poderão
comparecer a ·essa Sessão alguns outros Srs. Senadores,
que poderão fazer indagações, como qualquer pessoa
presente também estará em condições de argüir o Presidente.
Solicito ao Dr. José Lopes de Oliveira que dê início a
sua exposiçãÕ na expectativa do comparecimento de outros Srs. Senadores.

EXPOSIÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DO
BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO, A CONVITE
DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
DO SENADO FEDERAL.
Brasília-DF, 15-6-83

O SR. JOSJO LOPES DE OLIVEIRA (Presidente do
Banco Nacional da Habitação) - Excelentíssimo Senhor Senador Jutahy Magalhães, Presidente da Comissão de Ligisfaçào Social e demais membros desta Comissão:
Peço a permiSsão dos presentes para citar dois conterrâneos, os Senadores Moacyr DaUa e Joã,o Calmtm, este
último a quem estou ligado por laços bastante estreitos.
Srs. Senadores:
Com muita honra para mim~ compareço a esta ilustre
Casa Legislativa para prestar esclarecimentos necessários à compreensão dos aspectos fundamentais da index<i.çã_Õ_ qUe Se -pratica no âmbito do SFH.
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Sem pretender remontar à história monetária do Pais,
não há como deixar de reconhecer que a inflação tem
acompanhado persistentemente a história econômica do
Brasil.
De forma análoga _e bastante crónica têm sido a sua
presença no cenáriO económica do Continente Latinoamericano, em que, ressalvadas as diversidades de coo~
dições em que se manlfeSta, algo há em comum quanto à
origem do fenômenO, em que podemos identificar uma
nítida tendência de agravamento da situação iriflacionária nas últimas décadas; se tomarmos por referência a
variação média anual dos índices mensais de preços ao
consumidor, ocorrido na América Latina, no período de
1961 a 1970, constatamos que a maioria dos países do
Continente, mais corretamente, I? deles, apresentavam
uma situação de preços relativamente estáveis, com uma
variação em média de até 5% no período considerado.
Seguindo-se~ países com uma inflação moderada de 5 a
11,1%, e outros 4 restantes com um nível bem_mais eleva·
do de inflação, entre 21 a 48%, dentre os quais se encontrava o nosso País, à época, com uma variação de

46,2%.
A partir do ano de 1961, jã os países Latinoamericanos se_ agrupavam -em duas únicas classes, a primeira apresentando variações médias entre 5 e 15%, enqu-antO a segUnda C(úil.-Vãriação maior de 15% com tendências a concentração e'in uma única classe com inflação desde- 15 a mais de 100%.
Tal fato nos permite perceber que estamos diante de
condições de progressivo agravamento das taxas de inflação com todos os seus conhecidos e nocivos efeitos
sobre a economia de todo o continente.
Ao mesmo tempo que vimos sendo afetados pela crise
instalada nos países hegemônicos, ficamos tambêm du~
piamente expostos, PQr um lado, pelas condições préexistentes em nossas economias, e por outro lado, pelos
efeitos que nos são propagados pelas condições de ajustaffiento às economias externas, retirando-nos, cada vez
~~is~ ~s possibilid~d~s _de convívio co!ll ~ re.~}idade em·
que vivemos.
Assim é qUe, no campo do bem-estar social, em queresidem ãs ffialofes e mais urgentes carências do Continente, a cada momento mais dificil se torna propor medidas
e·fnanter em marcha programas que sejam capazes de
-atender às crescentes necessidades populares.
Os setores habitacionais, em especial, vêm sendo duramente atingidos em cada um de nossos países pela diminuição das disponibilidades dos fundos existentes para a
produção de habitaçõ_es, ao mesmo terripo qUe se vêem
encarecer cada vez maiS os Preços dos insumoS, diStanciando as possibilidades de acesso à ~abitação. Tais possibilidades, por sua vez, ta~bém vêm sendo agrãvadas
pela diminuição da renda disponível das famflias, assolad~~ pela violenta compreenssão monetária exercida
sÜb~e a massa de salários. Verdade é que em qualquer latitude do Contiftente, os gastos- em alimentação, transportes, saúde, educação, serviços públicos etc., vem onerando cada vez mais a cesta de conSumo dos traDàfhãdores, para os quais, na atualidade, a oportunidade de trabalhar se vem convertendo em conquista social cada vez
mais dificil.
-Desta forma nos cabe encontrar soluções para manter
a c_ondução dos programas habitacionais, eqUalizando as
condições de indução à poupança, como estabilidade dos
créditos diante das condições mais perverras que se possa imaginar, ou seja, conseguir a remuneração real dos
recursos com o aviltamento estrutural da renda, estando
preSeilte-s -ainda condições de instabilidade de emprego e
remuneração que afetam as receitas das famílias-.
Nos diversos países -por onde temos andado temos ouvido de dirigentes--e especialiStas cr.e habitação- com osquais estivemos debatendo o impacto da presente crise
no continente, a preocupação de com_o haveremos de
preservar os programas e instituições, diante do quadro
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difícil em que nos encontramos expostos na atualidade.
Uma coisa é certa: algo hâ que ser feito a nível continental, e nada parece justific-ar o imobilismo transacional, se
quisermos ir além das medidas de conveniência momen~

tânea e isolacionista, que provavelmente o tempo poderá
até provar serem elas de todo ineficazes para defender as
soberanias nacionais e a Integridade do que, afinal, com
muito esforço e saci'ifício foi por todos até hoje conquistado.
Refiro-me, em partículãi', à liberdade de produzir e
consumir, garantindo o padrão de vida de nossos povos
e a segurança dos investimentos públicos e privados das
autênticas inlciattvas nacionais que, nos momentos de
incerteza de hoje, sentem-se ameaçados. Em circunstâncias, como as atuals, o resultado é sempre o ril.esmêi ....:..
pagando o justo pelo indesejâvel pecador, perecendo o
empregado, que por sua vez reduz o consumo, que retroatimenta a queda da produção, que reduz a renda de
todos, deteriorando a moeda, inviabilizando o crédito e
elevando os déficits.
O encadeamento deste processo cíclico, merece ampla
reflexào da sociedade latín_o_-ame_ricana quanto à necessidade de revertê-lo. Se o dizemos nesta hora crucial de
nossa história, nào é apenas pó r que se haja tornado difícil a condução" coerente dos programas habitacionais que
se lastreiam estrategicamente na indução de poupança e
do emprego, para democratizar o acesso à habitação,
solvendo a demanda à custa da compatibilização do salário com o crédito habitacional e a produção de habitações com a captação de poupança e retorno dos respectivos financiamentos, Fundamentalmente, enfatízamos a
necessidade de reversão porque estamos convictos de
que a superação das atuais__dificuldades possam encontrar solução eficaz, se mobilizarmos solidariamente a riqueza de nQSsos recursos naturais com a capacidade produtiva de_nossos povos, o que certamente haverá de ser
feito por nossos estadfstas, através de uma grande união
para produzir e consumir, libertando-nos da desordem
econômíca iil"ternaciOnal que reina despoticamente nas
relações Norte-Sul.
De nenhuma forma podemos deixar de leinbriu que as
instituições firlanceiras qüe atuam na área da habitação
procuram c-onciliar ativos de longo prazo com a exig'ibilidade de passivos de curto e médio prazos, o que, dependendo do nível da inflação existente, torna-se impossível
de se conseguir sem o emprego de um mecanismo de correção monetária.
Neste sentido, em conjuntura de recrudescimento ou
agravamento da inflação, distingue-se o quadro conforme a existência ou nãO de mecanismo de ajustes financeiros.
No primeiro caso, descapitalizam-se as instituições financeiras que operam com financiamen-tos habitacionais
e desestimulam-se as poupanças colocadas voluntâria ou
compulsoriamente no setor, transferindowse valor patrimonial aos devedores em detrimento dos credores, afetando progressivamente a atividade produtiva habitacional.
No segundo caso, se mantida a compatibilidade entre
os ganhos das famílias e as responsabilidades por elas assumidas em moeda constante, fator primordial de viabilidade dos sfstemaS; Conciliam-se -os fluxos das operações
ativas e passivas, "gar-ililtíndo a corivfvêncfa de todos os
seus intervenientes. E o que é por demais importante na
hora que passa: mantêm-se as atividades económicas geradas no campo da construção habitacional, que propiw
cia empregos, lucros, juros e aluguéis, gerando portanto
rendas internas em cada país, com investimentos de baiw
xa relação capital-prodüto, elevado multiplicador e menor _comprometimento do balanço de pagamento, sem
falar na melhoria das_ condições de vida das populações,
que se pode propiciar através dos programas de habitação e saneamento.
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No caso particular do Brasil, como é do conhecimento
de Vossas Excelências, foram tentadas, até 1964, várias
iniciativas isoladas de propiciar habitação, sem indexar
no en~nto os recursos investidos. Essa estratégia não se
mostrou capaz de atender aos objetivos pretendidos,
como aliás expressamente se r_econhece na exposição de
motivos da Lei n\> 4.380/64, ao dizer-se que a habitação,
à época, se havia convertido em privilégio de poucos,
chegando as instituições descapitalizadas a estado de
completa imobilidade operacional. Optouwse desta forma, pela necessidade de instrumentar a nível nacional e
sistêmico a ação governamental, conjuntamente com iniciativa privada, através de duas ordens de providências:
a) "criação de condições legais para os contratos de
venda, construção e financiamento ou aquisição de_ habitações, c_om correção monetâda, de forma a dar segurança jurídica e disciplinar um tipo de operação que já
vem sendo praticada embora de forma tímida e limitada".
b) "instituição, dentro do Sistema Financeiro Nacional, do setor especializado de financiamento dos investimentos em construção imobiliária".
Ao assim fazê-lo, criavamwse pelo mesmo diploma legal o BNH e o Sistema Financeiro da Habitação, para
executarem a tarefa, em nada fácil, de conciliar um ativo
social com um passivo capitalista.

Pelo artigo 66 do mesmo ato verificamos que, para tal
harmonização, havia o legislador previsto, com muita
clarividência, a criação de um Fundo de Assistência Habitaciori.aJ, com o objetivo de possibilitar o atendimento
às populações _de renda insuficiente.
Inequivocamente, embora estivesse implícita na concepção do Sistema o respectivo mecanismo de equilíbrio,
realidade é que nunca chegou a ser regulamentado, cabendo assim, na prâtica, ao próprio Banco, adotar na
medida do possível diversas fórmulas financeiras querepercutiram no tempo como "artificiosismos" quando
nada mais eram do que elemento de convívio com as variáveis externas ao riiOdelo, como a correção monetária
dos depósitos e das dívidas, a indexaçãO salarial e o poder aquisítívo dos salários.
A estratégia intra-sistema, que possibilitava tais adew
quações, consistia essencialmente na imposição d_e juros
e prazos diferenciados por classe de renda, juntamente
com alocações compensatóriaS de recursos disponíveis,
capazes de propiciar um auto-equilíbrio do Sistema, já
que a correçào monetâria era por si compatível com a indexação salarial.
Esta forma proporcionou ao SFH possibilidade de
atender gradativamente à demanda de habitações de interesse social e infra-estrutura, ainda que sacrificando
sua lucratividade e rentabilidade. _
Em que pesem todos os aspectos restritivoS exíStentes
em mercado e na distribuição estrutural da renda, porque não dizer também das vicissitudes decorrentes de
conjuntura, foi possível concatenar os mecanismos do
Decreto-lei n9 L358f74, com a utilização do saque do
FGTS, para abatimento das prestações, tornando salvável a demanda, de forma condizente com os objetivos sociais do Banco e do Sistema. Pois que, por força das dire~
trizes baixadas pelo Ministro do Interior, Mário Andreazza, conseguimos dar prioridade à construção de habitações populares, alocando recursos também prioritariamente às regiões de menor desenvolvimento relativo.
Ao assumirmos, perante a sociedade brasileira, o desaffO que nos friipôs o atual Governo, de promover o atenw
dimento de carências habitaCionais, hâ longo tempo acumuladas, com prioridade às classes e comunidades d_esprivilegiadas de capacidade econômica, estávamos diante da necessidade de estruturar todo um elenco de medidas capaz de interferir sobre os vetares da oferta e da demanda do SF~.
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Para melhorar o veto r da oferta foram criados ou reestrutyrados novos programas, como:
PROSINDI - Programa Nacional para o Trabalhador Sindicalizado de Baixa Renda, com o objetivo de
perm-itir ao trabalhador com renda familiar de até 6 saw
lários mfnimos a construção ou aquisição de sua casa
própria;
PROHASP- Programa Habitacional para os Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais, destiriado à construção de suas habitações, através de Coopew
rat1vas Habitacionais para os referidos Servidores;
_Programa Condomínio - Destinado a promover empreendimentos imobiliários desenvolvidos diretamente
pelos beneficiários finais, congregados em regime condow
minia\, na forma da Lei n9 4.591/64, desde a aquisição_
do terreno até a construção residencial;
PROHEMP- Programa Habitacional Empresa, objetivando promover a aplicação de recursos do SFH,
atravéS- de Empresas ou entidades públicas ou privadas,
urbanas ou rurais, para a produção ejou comerciali~
zação de unidades habitacionais, destínadas a seus emprégados, servidores, associados ou contribuintes.
Independentemente desses programas, promovemos a
reestruturação de todas as demais linhas de crédito do
Sistema, de forma a melhor identificá-los com as diretrizes de política habitacional estabelecidas pelo Governo
através do Ministério do Interior.
Simultaneamente, procurou-se estimular a reestruturação- do SFH, visando a atingir maior nível de produção
e prodUtividade, induzindo o advento no Sistema de uma
rede de Agentes mais fortes. Essa estratégia engloba,
fl,!ndamentalmente, a transformação de Associações de
Poupança e Empréstimo, por conglomeração voluntária
e conseqüente transformação em Sociedades de Crédito
Imobiliârio, incorporando ao capital das novas instituições os recursos auferidos com a negociação das res~
pectivas cartas patentes, então disponíveis, e propicianw
do a constituição de Agentes de maior capacidade económica.
Além do mais, tivemos que promover corajosas medidas de saneamento do Sistema. Estamos resolvendo casos crónicos encontrados no âmbito das operações de
curso anormal, tais como liquidações, intervenções,
conjuntos-problemas, etc,, de forma que o tempo não os
transformassem em grande espólio, libertando assim recursos e capacidade operacional para ampliar outras atividades mais produtivas, Entre operações de reestruturação e saneamento, já realizamos cerca de 30 em todas
às regiões do país nos últimos 4 anos.
Para atendimento das populações de escassos recurw
sos, o Ministério do Interior instrumentou o PROMORAR - Programa de Erradicação da Subabitação, que
visa erradicar as más condições sanitárias e de moradia,
reinantes em áreas- de precários assentãmentos, -"urbanizando c edificando, no próprio local, novas habitações
em condições compatíveis com a renda dessas fanúlías,
das quais se cobra no máximo, por mês, 10% do salário
mfnimo.
:Vale dizer que, no PROMORAR, vimos atuando
erhergencialmente em áreas alagadiças e de permanente
insalubridade, nas quais se encontram improvisadas as
mais precârias construções populares e a que tradicionalmente chamamos de palafitas, mocambos, alagados,
choças e favelas, cujas condições imperantes agridem
dramaticamente a consciência de qualquer homem
público brasileiro.
Com a criação do FINSOCIAL- Fundo de Investimento Social, por decisão do Presidente João Figueiredo, passou o país a dispo~ de um poderoso instrumento
estratégico destinado a apoiar a açào social do Governo,
nas áreas de habitação, alimentação, saúde e educação,
sob a forma ®_investimentos indispensáveis à redução
da dívida social.
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No que tange, especificaffiente, ao atendimento das
carências habitacionáiS -das classes mãis- pobres, estamos

seguros de que a conjugação dos recursos do FINSOCIAL às possibilidades operacionãis- do PRO~ORA){,
poderá, além de atender aos mais elementares princ[pios

de justiça social colocar o Banco, definitivamente, em
sua função primordial de Agência de Oescnvolvimeilto
Social. Nos dias de hoje, o BNH já é responsá_vel pela
condução do maior programa habitacional, que se leva a

cabo em toda América Latina, e que vem servindo de
modelo a inúmeros países do Terceiro Mundo, pelos resultados que já conseguiu alcançar.
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possam continuar a- saldar os seus financiamentos em
conformidade com as suas disponibilidades salariais; e
assim mamer sua-cas-á-pfópria.
Mas, por outro lado, não podemos esquecer que devemos honrar as condições de liquidez, garantia e rentabilida4e dos passívos representados por 45 (quarenta e cinco) milhões de depósitos de poupança voluntária de bra~ilei_ros que nos cop_fiaram suas economias, bem como.de
38 (tr!nta e oitO ffiilhões) de contas de poupança compulsófiãS, dos trabalhadores optantes do FGTS, cujos recursOS emprestamos com juros e correção moOetária.
O BNH, não sendo Banco de capital mas gestor de capital de terceiros, trasnfere efetivamente recursos cobrados _em moeda constante de poupadores e mutuários,
cumprindo-lhe o -imperioso dever de restituí~los na mesma moeda, devidamente acrescida de juros, a seus legítimos possuidores - o trabalhador e o poupador brasilei-

Para melhorar as condições do vetar da demanda procuramos:
Promover a adoção de diversas condições de pagamento, que fossem capazes de melhor se adequar ao
atendimento da demanda, tais como a criação do Sistero.
ma de Amortização com Prestações_ em -PrOgressão AritAtento ao problema da defasagem existente entre os
mética, que consiste em uma média das condições de pagamento vigentes _no SAC (Sistema_ de- Amorttzação~ - ·percentuais dos reajustes salariais e os fixados para a
correçãõ"- monetãria das ORTNs e, conseqdúntemente,
Constante) e na Tabela Price (Sistema Francês de Amor--das UPCs, o Governo federal, através do Ministério do
tização), e que se popularizou~ entre .riós, -como SAM, Ou
Interior, incumbiu o BNH de efetuar estudos que, eviseja Sistema de Amortiz:lção Misto; além do mais reestatando provocar desequilíbrios substanciais na estrutura
belecemos, gradualmente, a volta da Tabela Price, propido Sistema Financeiro de Habitação, buscassem atenuar
ciando ao SFH a operação dos 3 sistemas de Amortio impacto do reajuste da prestação sobre o salário do adzação, aqui referidos.
quirente da casa própria, e considerassem todas as siAdotamos também a possibilidade de utilização dos
tuações dos mutuários do Sistema, inclusive a dos funrecursos, existentes em conta, do mutuãrio-optante do
cionárioS públicos, sujeitos exclusivamenté a reajustes
Fundo de Garantia do Tempo de .Serviço- FGTS, pa-ra
anuais.
abatimento mensal de até 80% do_ valor de suas prestações, conjugan9o assim a possibilidade de utilização de
Esses estudos resultaram na expedição, pelo Banco de
seus ativos no Fundo com as suas disponibilidades moCircular recente, adotando várias providências, no âmhi- -netárias.
_:tQ 9e sua competência, com o objetivo de oferecer aos
mutuãrios do SFH com;l.ições para que! o comPrometiProcuramos promover, na oportunidade, a dilação
mento de suas rendas familiares se mantivesSeirt" dentro
dos_ prazos contratuais, para permitir a utilização dos
de limites _considerados suportáveis.
mecanismos financeiros de pagamento em suas totais
- Recomendava-se aos Agentes Financeiros do Sistema
possibilidades, atendendo o ajustamento das conveniêri·à-ãdoção de novas condições de pagariientos aos mucias recíprocas imp-erantes nas relações contratuais,
tuários que comprovassem que, com o reajustamento
diante das alternativas que se nos apres.entam no fiomenta.
-das prestações referente a julho de 1983, ã"sua prestS.ção
Promovemos a revisão dos juros dos_ financiamentos
l!qu~da - jã considerado o abatimento do beneficio fiscal do Decreto-lei n9 1.35&/74 efou a utilização inensal
de até 2.700 UPCs, procurando com isto atender as nedo FGTS, se fosse o caso - provocasse a elevação do
cessidades mais prementes dos estratos de classe média,
comprometimento da renda familiar acii:na de limites
sem abandonar a necessidade de equilfbrio econômico~
que iam de 20 a 35%.
· - ·-financeiro do Sisterria.
Obtivemos também junto às autoridades fazendárias o
Essas novas condições se c-onsubstanciavam, em sínterestabelecimento da possibilidade de abatimento parcial
se:
dos juros pagos ao SFH, na sistemâtica de deduções cedulares do Imposto de Renda, restabelecendo assim um
- na possibilidade de alteração do sistema de
beneficio fiscal que jâ tinha sido extinto.
an_:Jortização J:Ja di'iida. passando do Sistema ~e
Adotamos condições especiais para os mutuários do
Amortização Constante - SAC, - onde a presSistema que percebem até 3 salârios ffifnimos, procuran~
tação inicial é um pouco mais elevada - para o
do com isto favorecer o redirecionãmento das aplicações
SAM ou a Tabela Price; Um esctarecimento: essa
às classes mais numerosas da população e nas quais efeti~
mo_dificação proporciona uma redução de cerca de
25% da prestação inicial do mutuário.
vamente residem as maiores carências _de atendimento.
O produto desses vetares refletiu-=-se na din-alnização
- na ampliação do prazo de financiamento,
do Sistema Financeiro de Habitação. Nestes quatro anos
conjugando-a com a alteração do sistema de amortide Governo, as aplicações ascendem já a 1.1'82.650.000
zação, sempre ·que esta fosse possível:
UPCs (eqUiv-alentes hoje a mais de 4,2 trilhões de cruzei~
- e, se essas hipóteses fossem insuficientes para
ros), superando em moeda constante o valor de todas as
resolver o problema da falta de capacidade de pagaoperações anteriormente contratadas nos primeiros 15
mento, resultante do reajustamento integral das preanos de existência do BNH, que se situava em
tãÇões, aplicar-se-ia sobre o valor da prestação de
1.110.627.000 UPCs. É necessário dizer, porém, que este
junho de 1983 um índice de reajustamento de 98%,
ano, pela primeira vez na história do Sistema, chegamos
em lugar da correção monetária integral. Esse índice
a uma dificil situaçãO pelo descompasso surgido entre a
é inferior à evolução dos salários - ã.té 20 salários
forma de reajustamento das prestações e a fórmula adomínimos -, e inferior também ao reajuste dos alutada para a indexação salarial. Dai, a necessidade de se
guéis previstos para o mês de julho próximo.
buscar, através de critéiíCis-emetgfü1Ciais, alternativa
mais adequada a -cada caso, pois temos irifelizmente que
Com efeito, entre maio de 1982 e maio de-1983: ó
conviver com os reflexos sociais-da crise, quais sejam:-o
-maior salãrio mínimo vigente no País ele~ou-se de- Tõ9%;~
desemprego, o subemprego, a sub-remuneração, a escasos salários das pessoas que ganham atê 15 salários mínisez de recursos, instabilidade de poupança, entre muitos
mos cresceram em níveis superiores a 100%; e os salãrios
outros efeitos. Em outras pilavras, impõe-se que aplidos que ganham cerca de 20 salários mínimos cresceram
quemos condições para que quatro milhões de mutuários
mais de 99%.
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Como se espera que as prestações da casa própria, corrigidas com base na variação da UPC- e, portanto, na
variação das ORTN - cresçam, a partir de }9 de julho
próximo, acima de 125%, a aplicação desse índice, sobre
o valor das prestações de 1983, ensejaria a elevação da
parcela da renda familiar comprometida a níveis, muitos
casos, insuportáveis.
A aplicação do índice previsto de 98%, se seguiria nos
casos em que o mutuário desejasse permanecer com o
reajustamentO anual de suas prestações, a compensação
da diferença entre o índice e o do reajustamento do mês
de julho, nos 12 meses subseqü:ente.s, com uma carência
de 6 meses para o inicio da operação.
As recomendações contidas na Circular do BNH, aos
Agentes Financeiros, que incluíram a previsão de um
novo fluxo de prestações dos respectivos mutuários, de
modo a melhor distribuir as épocas dos reajustamentos,
em função das épocas de seus aumentos salariais, estavam a requerer, não obstante, respaldo de_competência
superior do Governo.
fsto porque, medidas tais como a fixação de índices de
reajustamento das prestações diferentes dos fixados para
a variação das ORTN ou da UPC, sem dúvida compensação diferenciais - sob qualquer forma, a maior ou a
menor -bem como a dispensa de atas cartoriais de registro, averbação e arquivamento das alterações -contratuais necessárías à implementação das novas condições,
exlrapolavam à competência individual do Ministério do
Interior e dO BNH.
Assim, partindo das alternativas recomendadas na
Circular anterior do Banco, o MINTER, o BNH e a
ABECIP (Associação BraSileira das Entidades de Crédi~
to lmobilíário e Poupança), cumprindo determinação do
Ministro Máiió Andreazza, estudaram a fórmula que
veio, afinal, a se substanciar no Decreto n9 88.371/83,
baiXado pelo Presidente João Figueiredo no dia 7 do corrente mês. Assegura esse Decreto condições para que os
reajustes das prestações habitacionais sejam compatibili~
z.adas com efeüva capacidade de pagamento dos mutuários, sem que o Sistema Financeiro da Habitação- sofra solução de continuidade quanto ao fluxo de recursos
destinados a novos financiamentos para a casa própria.
Através do novQ Decreto, aperfeiçOaram-se as opções
oferecidas aos mutuários do SFH para o estabelecimento
do próximo reajustamento de suas prestações, no perlo~
do compreendido entre }9 de julho e 31 de dezembro de
1983, com o objetivo de evitar o agravamento do atual
nível de comprometimento da renda familiar· com os encargos da casa própria.
-A partir da regra geral de que, naquele período, o reajustamento das prestações mensais devidas pelos mutuários do SFH, cujos contratos estabeleçam periodicidade de reajuste anual, não excederá o reajustamento
nominal dos limites superiores das respectivas faixas salariais ocorrido- ilo período dos 12 meses anteriores ao
mês estabelecido para o reajustamento de suas prestações - a norma em vigor estabelece uma série de medidas que, segundo os casos concretos a que se aplicam,
podem ser assim resumidas:
I -os mutuários que ganham menos de 20 salários mínimos terão como limite máximo para o
reajustamento de _sua prestação a I 9 de julho o percentual de seus últimos aumentos salariais acumulados. Assim, se um mutuário teve seu salário reajustado em 92% nos ú_[tímos 12 nie~es. este será o aumento .de sua prestação.
II -para os que ganham mais de 20 salârios
míniirioS o reajuste serâ de 98%.
Impo-rta allõia"r-que;-en1 ambos- os casos, o mutuãrio
deverá requerer a alteração ao Agente Financeíro e, no
mesmo ato, optar pela periodicidade semestral-das prestações fUturas, ou sej~, aS que estiverem ainda por vencer.
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A vigência- àO- dC:crcto está restrita ao exercício de
1983. Assim, regularizadaS as situações individuais de
cada contrato, atê dezembro deste ano, os reajustamentos das prestações, a partir de janeiro de 1984, voltam a
ser determinados pelo índice de variação das ORTN ou
da UPC.
III- Nos casos em que o mutuáríci omitir-se ou
preferir não beneficiar-se das mi::didas oferei:TaãS
pelo decreto, as condições de seu contrato permariec_erão inalteradas. Não obstante, poderá ele, ainda
assim, optar pelo aumento das prestações em 98%,
ficando obrigado, entrefanto, a saldar, entre janeir_o
e junho de 1984, o resfduo existente entre o reajustamento aplicado e o devido a partir de 19 de julho de
1983, mantida a periodiciDade anual de reajuste das
suas prestações.
IV- t facultado a todos os mutuárioS--opiarem
pela adoção, isolada ou cumulativamente, seja da
conversão do sistema de amotização contratado
para o da Tabele Price, seja da ampliação do prazo
contratual de financiamento até o limite previsto
em h~i para a constituição -ae fiíPOfe<:as (30 anos).
Tudo isto reduzindo a prestação sem a necessidade
de recorrer aos outros mecanismos.
V- Os funcionários públicos da União, dos Estados e dos Municípios terão o reajuSte de suas prestações limitãdo a 82%, desde que optem pela utilização da Tabela Price a a extensão do prazo _de financiamento até 30 anoS, permanecendo a períodicidade anual para o reajustamento das ·prestações
futuras.
Visando a não onerar o mutuário com novos encargos
cart.orários, o Decreto acaba por dispensar do registro,
averbação e arquivamento, nos Cartórios de Registro de
Imóveis e de Títulos e Documentos, as alterações contratuais decorrentes das medidas aprovadas.
O Decreto prevê, tambêm, que a União libere os resultados financeiros abtidas pelo BNH, para destinação exclusiva ao Fundo de Compensação de Variações Salarias
(FCVSf- hoje orçado em cerca de CrS 180 bilhões-,
de modo a assim cobrir os eventuais encargos financeiros
adicionais .decorrentes da aplicação de suas disposições.
Além da delegação, ao· BNH, da competência para
baixar as normas e instruções complementares necessárias à implementação de seus dispositivos, outra medida estipulada pelo Decreto foi a criação de um grupo de
trabalho interministerial, composto por representantes
da Secretaria do Planejamento da Presidência da Re~
pública, dos Ministérios do Interior e da Fazenda, bem
como da ABECIP, com a finalidade de examinar, em 90
dias, as repercussões das novas medidas e de propor soluções de caráter permanente.
Em realidade, esse conjunto de providências não elimina as dificuldades estruturais associadas aos reajustes
períodicos das prestações, que deverão repertir-se no futuro, caso persista a defasagem a que nos referimos, entre os percentuais dos reajustes salariais e-os fixados para
a correção monetária do valor das ORTN e, conseqüentemente, das UPC~ SitU.aildO-sC oS primeiros muito abaixo desses últimos.
Paralelamente aos mecanismos ora em vigor, merece
destacar que, em 1983, será mantido nos mesmOs níveis
percentuais o benefício fiscal estabelecido pelo Decretolei n'~ 1.358/74, para os finanCiamentos de até 2.000_
UPC, com recursos fiscais eslimados em Cr$ 37,7 bilhões.
Esse beneficio consiste na devolução, pelo Governo,
de até 12% do valor das prestações mensais pagas pelos
mutuários em 1982, correspondendo, a partir de }9 de julho próximo, 'à devolução mínima de CrS 16.224,00 e
máxima de Cr$ 19.536,00 para cada mutuário, Mais da
metade dos beneficiários situa---se na faiXà de financia~

menta de até 650 UPC, caracterizado_s, na verdade,
como mutuários de baixa renda.
Serâ também mantida, com aprefeiçoamentos, faculdade de utilização do FGTS para o abatimento nas prestações habitacionais, bem como para a redução ou liquidação dt? __ ~aJdo devedor dos financiamentos para aquisição da moradia.
Por outro lado, com o objetívo de facilitar ainda mais
o aces.s.o à casa própria, o BNH, atravês da ReSolução ll<~
182/83, já autorizou a adoção da Ta beiça Price como sistema de amortização para os financiamentos até 5.000
UPC, quando, até então, o critério somente era aplicãvd
nos fioanci!:!mef!tos até 2.700 upc. Como _é sabido, este
sistema red~z a prest~ção iniciar em até- 25%.
Em verdade, com adoção das medidas agora estabelecidas p~lo Decreto n'~ 88.371/83, deverão ter fim as controvérsias_ existentes em torno da reajuste das prestações
da casa própria, até porque põe termo ao clima de insegurança que reinava entre os próprios mutuários. A adequação de seus contratos de financiamento a índices de
reajustamento das prestações maís pr6xíffi9s d~ realidade salarial, dará a todos, certamente, a tranquilidade necessária ao próprio bem-estar social.
O conjunto de -medidas que vem sendo adotado no
_âmbito do SFH, em prol de seus mutuários, numa cabal
demonstração da sensibilidade do Governo para com os
problemas do setor, contou com o esforço e a participação, a nível técnico, das lideranças empresariais atuantes no Sistemã, evidenciando, assim, merit6ria inte~
graçção entre o Governo e o setor privado.
Com escusas pelas falhas e muitas limitações, aCredito
ter trazido aOs ·srs. Senadores, meffibro.S dessa ilustre
Comissão! os esclarecimentos relativos à polítiça vjgente
quanto ao reajustamento das prestações dos mutuários
d~. Sistema Financeiro de Habitação.
Volto~ dizer, como em outras oportunidades em que
tive a honra de comparecer às Casas do Congresso Nacional, que o BNH não está, nem nunca esteve, infenso a
críticas e sugestões. Muito pelo contrário. Sempre esteve ao alcance de todos os brasileiros, principalmente dos
mutuários dos siStemas sob sua gestão.
Agradeço a todos pela honra de sua atenção e colocome à disposição dos Srs. Senadores para os esclareçirnen·
tOs adicionais que porventurijulguem nec_essârios. Muito obrigado. (Palmas.)

a

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Srs. Senadores, enquanto S. S•, o Presidente do -BNH, fazia suei
exposição, o IBOP da Comissão foi aumentando, então
foral!l chegando mais alguns Srs. Senadores e eu vou pedir PaTa razer passâr novamente-a iista aos srS. Senadores, para ver se mais alguém deseja se inscrever. O pri·
meiro Senador inscrito é o nobre Senador Gabriel Hermes, a quem concedo a palavra.
O SR. GABRIEL HERMES- Nobre Presidente do
BNH e ilustres colegas desta Comissão. A exposição deu
muitos detalhes que estão dentro, exatamente, dos objetivos do convite ao Dr. José Lopes de Oliveira para falar
sobre ''A Atual Conjuntura Habitacional e os Critérios
Adotados para o Próximo Aumento das Prestações De·
vidas ao Sistema_Fir:tanceiro de Habitação".
V. S•--procurou, realmente, na sua exposição dar o
quadro geral, mas suponhamos que estivesse aqui, não
apenas nós Senadores, alguns companheiros que conhecem ou estudam esses processos, digamos, técnicos das
- UPCs e dessa sistemática geral que foi exposta aqui, mas
que estivessem alguém do povo, da grande_ maioria do
povo brasileiro, que está preocupado com os aumentos
das prestações, está preocupado não, está assustado, é o
que constatamos do conta to permanente que nós temos.
Há pouco recebi um telefonema do Pará e também cartas do Sindicato de Construção Civil do Pará e do Amazonas. Qual a respost~ que o Sr. daria a um cidadão cO~
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mum, ao mais modesto ou ao muito ocupado que às vezes, "não tem tempo de fazer esses cálculos?
A outra parte é saber como o sisteffiã vai se manter,
que é uma das preocupações que nós também temos. A
preocupação do povo, a preocupação do mutuário, de
quem comprou uma casa pelo sistema, realmente bem
pensado, bem idealizado, ao qual nós temos o dever de
dar conttnuidade e, sobretudo, dar estabilidade, que é o

do BNH.

-·

A pergunta é a següinte: "Estou pagandO CRi
15.000,00 de prestação." Outro diz: .. Estou pagando CrS
50.000,00." Devo Dizer ao Sr. que sou Contador, sou até
Presidente da Ordem dos Contadores do Brasil, devo ente)j,der--diSso, SOu também Economista e estudei Direito,
mas estou me colocando na posição do popular, daquele
que está longe, lá no Acre, no Pará, ou no interior do
Rio Grande do Sul. Uin-está"pagando CrS 15.000,00de
prestaçãO h.oje, outfo está pagando Cr$ 50.000,00, e Um
- ClU.lro, vamos dizer, Cr$ 150.000,00, pela casa que comprou há um, ou há dois, ou há cinco anos passados.
Qúãnt_o--ecjue" realmente vão pagar?
Está é a primeira pergunta rápida que o Sr. vai responder a essas pessoas.

O SR. JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA- Devo esclarecer, em resposta, Sr. Senador, que o Decreto baixado
pelo Presidente da República conjuga, compatibiliza o
-reajustamento das respectivas faixas salariais do mu- tuáriO colrúl reajustamento da prestação, -de modo que a
prestação não supere, no seu reajustamento, o reajustamento salarial do mutuário. Então, vamos supor que o
indivíduo q_!.le esteja incluído na classe de renda de 5 salários míniri.i:os, ão_ irivés de pagar uma prestação reajustada, digamos, em l30%, se for essa a prestção de julho,
ou 128%, como se prevê, ele pagará no máximo 113%,
porque ess_e foi o reajustamento do seu salário nos últimos 12 meses.
O SR. GABRIEL HERMES- Enfim, vamos dar um
preço prático, objetivo ao salário, se o salárío desse mutuário fosse 5 salários mínimos, CrS 83.ooo,ou: IsSO pissaria para quanto?
O SR. JOSE LOPES DE OLIVEIRA --Vamos dizçr,
em julho de 1982, ele teve uma prestação de Cr$
25.000,00.
O SR. GABRlEL HERMES -

E vai passai- para?

O SR. JOSE LOPES DE OLIVEIRA- O salário dele
passou para Cr$ 177.000,00, a sua prestação seria de Cr$
57.000,00, correspondendo a 113% de aumento. Mas hâ
um esclarecimento muito importante para que tenhamos
o universo da situação dele. Em geral, esse mutuário de 5
salários mínimos tem outras vantagens garantidas, por
exemplo, o beneilcio fiscal do Decreto-lei n'~ 1.358, que
abate a sua prestação, ele tem - agora está estendida a
todos, mas antes só ele que tinha - a tabela price, ele
tem a faculdade de usar o Fundo de Garantia por Tempo
de ServiÇo, de modo que ele, na verdade, paga uma prestação muito baixa.
Queria também dar um esclarecimento muito importante, como uma preliminar para os Srs. Senadores: é
que as prestações do sistema, no âmbito das operações
do. BNH, pelo nível em que elas_estào, não creio, sinceramente, que venham a constituir problemas nesta virada
de trimestre. O problema, no meu entender, residirá naS
operações contratadas com os recursos da poupança privada no âmbito dos agentes financeiros da habitação
sem repasse para o BNH, isto é, os cOntra-tos firmados
pela classe média baixa e pela classe média média. Aí,
nesta ~aixa, no meu entender, residirá a dificuldade, porque terlho feito levantamento em todas as COHABs e
cooperativas habitacionais, as prestações, de Um modo
geral, em todo o País, estão bem abaixo, mas em torno
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de 20, 30 a 40% no máximo do aluguel cobrado nas áreas
dessas entidades.
Agora, os contratos entre 3.500 a 5.000 UPCs, vamos
dizer assim, 11 mil, aí vai ser problCma. O Decreto vai
ser utilizado mais, no meu entender, pof esses mutuários.
Então, eles terão a possibilidade de pagar 98%, em geral
esses mutuários têm um saláriO COrresp-Ondente a mais
do que 20 salários mínimos e poderão oPtar pelos 98%,
porque o aumento máximo foi de 99%, poderão optar
pela dilatação do prazo e pela aplicação da tabele price,
nas condições atuais, isto é, no momento o BNH está
procurando resolver o problema sem recorrer a qualquer
subsídio do Tesouro Nacional. O mecanismo montado
visa a atender o universo dos mutuários sem recursos de
subsfdios oficiais e sem comprometer o equilibrio do Sistema, o que é muito importante.

O SR. GABRIEL HERMES - O probfema, meu
caro Presidente, é o s_eguinte: na minha fábrica, por
exemplo - ouço essa pergunta e devo ouvi-la naturalmente dentro de 3 dias, quando chegar a Belém, tenho
muitos empregados e eu mesmo entusiasmei a comprar a
sua casinha e estão pagando há 4, 5, 6 anos. Um homem
que está pagando, hoje, CrS IO.OOO~Ocrou CrS 20.000,00,
esse homem tem um salário baixo, recebe entre 1, 2, 3, 4
salários mínimos, não vai inais do que isso, eSte é que estú me preocupando, porque geralmente aquele que comprou uma casa e paga Cr$ 100.000,00, Cri 150.000,00
por mês, é porque tem renda.
O SR. JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA- Eu faço uma
ressalva, pela minha experiência, há um grande problema concentrado nesta faixa ...
O SR. GABRIEL HERMES- Também, mas eu penso mais no pequeno, porque o graride sempre tem muito
mais faCilidade de fugir ao problema, mas esse que ganha
um, dois, três, salários mínirriOs..

O SR. JOSE LOPES DE OLIVEIRA- Ele teve um
aúmento, não teve? Ele teve um aumento de 113%, vamos dizer assim'?
O SR. GABRIEL HERMES -Sim.
O SR. JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA- Aquele que
ganha até três salários míriíniõ-s -feve--um aumento do
115%. A prestação não será reajustada, no caso dele,
além disto, não será.
O SR. GABRIEL HERMES - Não será, mas este
ano a prestação dobra. O homem jâ está aSsustado, por-;
que a prestação será o dobro, e no próxinio ano o dobro
do dobro. O homem que pagava hoje por uma casa 15
mil cruzeiros de prestação, pula para 30, ele já e.stâ pensando que no outro vai dar 60.

O SR. JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA- Mas o salário
dele foi ampliado na mesma proporção, não é'?
O SR. GABRIEL HERMES - -Estou apenas
lembrando ao meu amigo, e fiz apenas este paraleio, <iue
é um assunto que estou mandando estudar. A minha impressão é que o BNH, as cooperativas habitacionais vão
receber muitas casas de devolução; este é um primeiro
problema. O segundo é que muita gente vai ficar em casa
morando, enquanto puder, começando a deixar de pa~
gar. O Senhor jâ pensou nesse problema'?

O SR. JOSÉ LOPES DEÕÜVEIRA- V, Ex• verifi-

ca, pelo mecanismo nós temOs fido essa Úperiência rios
últimos dois anos·. Felizmente não- ocorreu por medidas
semelhantes aplicadas em 8 I e 82, não ocorreu o fenôme~
no que V. Ex• teme e é o nosso temor. Este ano hâ um fa~
tora mais, este sim, grave no meu entender, que é odes~
compasso entre a correção salarial e i:i Correção mane·
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fária. Eu quero dízer a V. Ex• que quando o BNH fixa
128% a correção monetária, não é um ato de arbítrio dele, não é- senão uma forma trimestral de corrigir a
ORTN. Apenas cumpro a ORTN dentro do meu âmbi~
to, eu recebo na bandeja a UPC e, com ela, remunero as
poupançãs compulsórias do Fundo de Garantia do Tem·po de s-erVICo;-e os aSentes remuneram aS poupanças voluntárias das cadernetas, quer dizer, o BNH não fica
com os resultados da correção, o que ele colhe de um lado, ele espalha do outro .. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui é chupar c3na e assobiar ao mesmo tempo, reduzir a prestação, não recorrer ao Tesouro Nacional em busca de subsídios e não comprometer o sistema.
Agora, creio que dessas classes, em que houve aumento
da remuneração acima da classe média, vai haver proble_ma nliíor, Porque o beneficio fiscal vai reduzir bastante
essa prestação, essa que tem de três a cinco salários mínimos, sete salários mínimos, o benefício fiscal reduz subs-tancialmente a prestação, além da faculdade de usar o
FGTS.

O SR. GABRlEL HERMES- O problema, Presidente, é o seguinte: quando se fez o processo pa:ra entregãr -a~
ão mutuário, considerou-se o salário-família,
o Conjunto dos familiares. Mas, neste intervalo, I}Ormalmente, ou casaram ou se separaram, mas eles não têm
esse conjunto, um é que é o responsável, o chefe de
ou o filho mais velho que tomou conta dares~
ponsabilidade. Ele, para conseguir aquela casa, somou,
às vezes, a renda dele com a do filho, a do pai, a da irmã,
e hoje não tem mais isso. É um problema que estou
lembi-ando qUe v8.i ocorrer, e este hoineffi istá preocupa-do.
Eu verifiquei, dentro da minha fábrica, que muitos
qUe torilaram empréstimos para a aquisiÇão âe casas
consideraram, na ocasião, que a mulher poderia ganhar
tanto, o filho tanto, e fizeram aquele salário-fatriília qUe
deu aquele direito e que, agora, não vão ter. Isto vai ser
talvez 60 a 70% dos que tomaram casas por este sistema
no Brasil e que agora vão ficar sozinhOs com a responsabilidade deste aumento. Neste problema é que nós todos
devemos começar a pensar, porque vai criar um impacto,
jª está criando um ímpacto emociOnal entre estes pais de
família, estas mães de família, que assumiram essa responsabilidade, Mas o problema fica para o Senhor pensar.

casa

--ramnra:,

O' SR. JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA- Gostacia de
prestar a V. Ex• mais um esclarecimento. Nesses quatro
am::;s de BNH, gostaria de dar um depoimento: nós proCUi--amos- humaniZar ao mâximo, reduzindo os juros ao
mínimo pOSsível, o Banco trabalha com juros tabelados,
-os nossos juros não podem ir além de 10%, fizemos L!- ma
escala que vai de zero a 8% de juros do sistema, ampliaJJi~s prazos, facultamos o uso do fundo de garantia, reintioduzimos a Tabela Price, enfim, procuramos tornar o
sistema o mais acessível possível ao maio-r número de
braSileiros.
__ Agora, esse fenômeno que está ocorrend~ este ano, é
preciso- que falemos com franqueza, esse fenômeno é
realmente de colocar todos nós de sobreaviso. Porque o
reajuste sala"ríal e o reajuste da corr~º monetá.ria, a se
-repetir,_daqui por diante, inviabilizará o sistema.
O SR. GABRIEL HERMES- Era exatamente a esta
conclusão que eu estava chegando. Nós vamos inviabilizar o sistema. Mas é um problema para que o Presidente
do BNH e nós aqui, do Congresso, comecemos a pensar.
EU sinto que nós vamos invlabilizar o sistema e criar
uma inquietação entre milhões de brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - O tempo de V. Ex• já está exgotado.

9 SR. GABRIEL HERMES-:- Vou conClUir, Sr. Presidente.
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Só uma pergunta rápida para não ter que voltar. O
Sindicato da Indústria de Construção Civil do Estado do
Pará e outras entidades oficiaram ao Sr. e· ao Ministro do
Interior sobre as construções de casas pré-fabricadas em
alguns municípios do meu Estado. Eu cito, por exemplo,
dois grandes: Santarém e Altamira. Pensou o BNH e o
Ministério do Interior- não sei se através de que órgão
- mandar essas casas pré--fabricada do Sul para o Estado do Pará. Tenho a impressão de que o Sr. deve ter re_cebido esta carta com esta manifestação de franco desânimo, de des_encanto daquela gente do meu Estado, não
só dos vários presidentes, como de t_odas as construtoras,
mostrando a necessidade de se aproveitar o know-how
que tem lá, a madeira, e a mão-de-obra. ta resposta que
eu g_osta_ria de dar ...

O SR. JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA- Eu posso dar
_a resposta a V. Ex! agora. Tomei _conhecimento desse
memoríalejâ tomamos as providências no BNH. A concorrência será feita com as firmas do Estado do Pará, das
regiões, e não será privativa de nenhuma indústria de
fabricação não convencional de casas. o que o Sr. se refe_rejá foi alterado, nós vamos democratizar, de modo que
cada um leve o seu método de construção.
O SR. __GABRIEL HERMES- Eu apenas pedi ao Sr.
para que não acontecesse o que aconteceu com a Marinha e a PORTOBRÁS, obrigando-me tomar providências e eles me atenderam. Quando se fazem essas concorrências, há uma certa exigência do capital da empresa e
do know-how. E isso foi feito de tal maneira que no caso
de pistas e de outras construções da Marinha, que inviabilizou todas as empresas ou, praticamente, grande parte
delas do Nordeste, e quase todas do Norte, fit:ando apenas frês em condições de poderem concorrer assim mesmo até um pequeno liinite. Fui à Marinha expus o
prOblema, mostrei ci inconveniente como também fui a
PORTOBRÂS e a concorrência foi modificada. Vou
procurar saber que exigência foi feita, que de tal maneira
só veitha a atingir algumas grandes empresas, no caso,
praticamente as concorrências seriam limitadas a meus
amigos, companheiros da Confederação das Indústrias,
ói'gãos do qtial sou Vice-Presidente, como, por exemplo,
Camargo Correa, Andrade Gutierrez e outras, porque
com a ·exigência daquele imenso capital, eliminavam
q~ase todas as pequenas. Eu queria, apenas, que o meu
caro Presidente anotasse esse cuidado- porque n6s precisamos dar uma certa força à pequena e média empresas
neste P:iis.

O SR, JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA- Apenas gostaria de dar mais uma resposta a V. Ex~ A concorrência
dos Portos, a que V. Ex• se refere, foi suspensa num entendimento pessoal meu com o Dr. Arno Markos. Ele
vai rever inte;iramente o critério.
Com relação à democratização do sistema, eu quero
informar a V. Ex• que dentro do nosso sistema, nós não
temos nenhuma firma de grande porte operando dentro
do sistema financeiro de habitação. Ela é bastante disseminada. E há uma instrução da minha administração
dando- prioridade às firmas locais para entrarem na concorrência..
O SR. GABRIEL HERMES- Felicito o Sr. e lamentÕ s-õ nós terffios qUe concordar num ponto: se não tivermos cuidado, o sistema de habitação vai ficar inviabilizado ou o banco yai sofrer grandes_ dificuldades. Temos todos que pensar ni~so.
Muito obrigado pela atenção. Desculpe, Sr. Presiden-te, a demora.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Srs. Senadores, existem onze inscritos, fica a critério de V. Ex•s
fazerem as indagações o mais" breve passivei, sem maiores djãlogos. Mas, se o Sr. Senador desejar dialogar, não
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podemos impedir. Apenas anuncio que há onze Senadores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Dalla.

O SR. MOACYR DALLA- Sr. Presidente, Jutahy
Magalhães desta Comi"ssão, meu preclaro conterrâneo,
Presidente do BNH, Dr. José Lopes de OUveira:
Preliminarmente, Sr. Presidente, eu quero felicitáwlo

pela magnífica expoSição feita, que- não deixa nada a desejar. V. Ex• espancou em número, gênero e grau, todas
as nossas indagações. Mas, corno conterrâneo, peço, excelsa venia, a V. Ex• para bancar o advogado do diabo.
Eu tenho umas dúvidas. Então, fOrmulei duas ou três

perguntas. Eu queria que V. Ex• expusesse, para que a
Casa tomasse conhecimento, qual a relação entre o salário e a-prestação-do BNH.
O SR. JOS~ LOPE~DE OLIVEIRA- Meu caro Senador, Moacyr Dalla, meu conterrâneo, amigo, riniito
obrigado pelas suas generosas palavras.
Ao longo dos últimos dez anos, os salários vêm sendo
aumentados, em todas as classes, numa proporção sempre maior do que o reajuste da prestação do sistema financeiro de habitação. Por exemplo, um dado que eu tenho aqui em mãos. Tenho aqui um gráfico que demonstra que desde 1972, se não me engano, os salários aumentaram em bases percentuais superiores ao- aumento da
prestação. Só em- 1983 esse fenômeno se iriverteu. Foi
este o priffieiro anO que -o fenôm-ená-se iilVerteu---:- Mas,
mesmo assim em 1979, por exemplo, para quem possuía
como renda vinte saláriOS ri1ínirilos~3-pfesfilçào comprometia 40% desses salários. Em 1980, esses vinte salários
mínimos --p-aSsarãfrfa Ter um valor real de 18.6 salários
mínimOs, -e a prestação comprorrietida 35% desses salários. Em 1981, a -prestação comprometia 30% desses_salários. Em 1982, 29%; em 1983, 32%; quer dizer, começa
a curva a voltar, ainda não está como era em 1979, mas
já evoluiu, decrescendo o poder real de pagamento da
prestação, ag-ora, em 1983, subiu para 32%.3 9
O SR. MOACYR DALLA- Seria até bom que se divulgasse isto, porque nós temos mantido, no Senado Federal e no Congresso, às vezes, parlamento com colegas,
que dizem que está sendo um aumento assustador. E
pelo visto, pelo que V. Ex• acaba de expor. está havendo
uma obrigatoriedade menor no pagamento das prestações, do que efetivamente um aumento salarial dado
pelo Governo.
A segunda pergunta é a seguinte: o que fará o BNH
para cobrir o diferencial entre 128% entre 98% para os
funcionários públicos que pagarão 82%. Quid será a medida adotada pelo BNH para satisfazer esse diferencial?
O SR. JOSE LOPES DE OLIVEIRA- Esta é uma
pergunta muito importante. Evidentemente que o reaJuste de 98% para uma cOrreção de 128, não haveria mágica
capaz de acertar essa conta. Mas, dentro do mecanismo
adotado_ pelo Decreto do Presidente da República, há a
necessidade de se impor a semestralidade para quem tiver a redução da sua prestação. Porque a semestralidade
corrige, no curso médio de todos os contratos do sistema, esse subsídio que está sendo dado este ano. A antecipação de seis meses, equaliza, reordena as prestações, de
modo que antes do vencimento do contrato, esse subs-ídio é corrigido sem necessidade de recursos para que a
União subsidiar a diferença.
O SR. MOACYR DALLA - E uma beleza!
A última pergunta, Sr. Presidente, porque quero ser
rápido. Com o advento do Decreto n9 88.371, de 9 do
corrente, os agentes financeiros estão em condições d~
atender a massa de mutuários e as suas dependências em
tempo hábil?
O SR. JOSÉ LOPES DE OLIVJ;:IRA- Atender, sim,
dentro dessas moQjficações'?
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O SR. MOACYR DALLA -

Sim.

O SR. JOSE LOPES DE OLIVEIRA- Bom, os carnês vão ser expedidos com alternativas de que o mutuário escolherá. Devemos expedir esses carnês, de hoje
até no fim da semana. Os agentes distribuirão aos mutuários com opções. E, junto com o carnê, irã uma cartilha, uma espécie de manual de instruções, para orientar
o mutuário na escolha de sua alternativa.
O SR.--MOACYR DALLA - Sr. Presidente, agradeço, estou satisfeito e quero renovar e ratificar as minhas felicitações e as minhas homenagens como capixaba que V. Ex• é. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra a outro capixaba, SenadOr João Calmon.
O SR. JOÁO CALMON- Aliás a Bancada Capixaba está completa, porque chegou agora à Comissão o Senador José lgnácio, também capixaba.
Não vejo, hoje, ao sentar ao lado do n()sso Presid_ente,
Senador J utahy Magalhães, apenas o Presidente do
BNH. O Sr. José Lopes de Oliveira, nos seus vCrdes
anos, recebeu uma delegação, uma missão secreta que
lhe foi confiada pelo Presidente da República, para estabelecer um contacto com o General De Gaulle. E, negociou com êxito um acordo que a maioria dos brasileir_os
ignora. Mas ele ainda era um jovem servidor desta
Nação, quando mereceu esta honra do Presidente daRepública, para ser responsável por esse diálogo em nome
do Governo Brasileiro, diretamente com o General De
Gaulle. Além disso, o nosso conterrâneo- desculpe-me
isso não é bairrismo capixã.ba - mas o nosso conterrâneo foi cogitado, por mais de uma vez, para ser Ministro
da Fazenda da República Federativa do Brasil, de maneira que não me dirijo apenas ao Presidente do BNH,
dirijo-me a um dos mais notâveis homens públicos deste
País, um homem de Estado, que há de encarar com a sua
ampla visão esse problema extremamente delicado do
BNH nos dias de hoje.
Li, recentemente, um levantamento da Confederação
Nacional do Comércio que mostra que, quem neste País,
num período de cinco anos, estivesse ganhando cinqüenta salários mínimos depois do quinto ano, estaria com o
seu salário reduzido a 18 salários mínimos. Este ê um
quadro realmente impressionante.
Tenho dúvidas, Sr. Presidente, sobre a possibilidade
da coexistência do Sistema Financeiro de Habitação com
a atual política salarial do nosso País, que _penaliza, e penaliza gravemente_a classe média. Não só a classe média
baixa, como a classe média média e a classe média alta.
Serâ extremamente difícil essa coexistência, isso me
preocupada, .essa é a minha primeira indagação.
Segunda illdagação é a seguinte:
Como V. s~ visualiza o futuro do BNH, se persistirem
os fenômenos que já aparecem de maneira extremamente
ameaçadora, o (enômerlo do desemprego?
O futuro do BNH nos interessa vitalmente, porque, na
página 14• da sua exposição, V. S• acentua que o BNH
hoje representa um total de 45 milhões de depósitos de
poupança voluntária de brasileiros, que confiaram suas
economias ao Banco do qual V. S• é Presiderlte: bom
como 38 milhões de contas de poupança compulsória
- dos tr3.balhadores optantes pelO Fundo de Gar3ritia.
Portanto, a responsabilidade de V. S'" realment~ é imensa, porque o destino de milhões de brasileiros está dependendo do BNH.
O qu~ temo também, me permita acentuar, é que_ estou
detectando cada vez mais em segmentos diversos da sociedade brasileira, de uma certa tendência de seguir o
-exemplo do Brasil e, decretar, por iniciativa própria",
uma moratória, suspender pagamentos. Tenho ouvido a
crescente intranqCiilidade, por exemplo, empresários- e
ouvi, outro dia, um depoimento de um empresário que
ia, da Rahia para Vitória, e com vários empresários, di-

ziam; ''vamos -deixar de pagar os nossos compromissos e
que os bancos executem, tomem as garantias que demos.
Então, temo ainda, Sr. Presidente, que essa expressão
que V. S• usou, muito feliz, em certo momento de sua exposição, que o BNH estaria obrigado a chupar cana e assobiar ao mesmo tempo, gravei bem essa expressão. E,
disse: o BNH terá de recorrer ao Tesouro Nacion-al? Foi
a indagação feita. Mas pergunto: Não será melhor, num
certo momento, recorrer ao Tesouro Nacional, do que
termos de ver, não na base de arauto de catástrofes, termos de ver, dentro de pouco tempo, uma explosão social, uma convulsão social neste País'? Há quem tenha
dúvida sobre a possibilidade de sobrevivência do BNH
se essa política salarial, que considero desumana, que está castigando, está penalizando a classe média, ela continuar. Mas, a explosão pode começar em vários setores,
pode começar no setor da habitação, pode começar no
setor da previdência social, porque, quando a previdência social foi implantada neste País a média da vida humana, a médi_a da vida dos brasileiros girava em torno de
40 anos. Hoje, a média da vida dos brasileiros já gira em
tor~9 de 60 anos. P9rtanto, também, pode explodir o sistema de previdência social.
Como -não estOU falando apenas ao Presidente do
BNH, mas estou falando ao eminente homem público,
coloco essas indagações para os seus esclarecimentos.
O SR. JOSE LOPES DE OLIVEIRA - Meu caro
conterrâneO, Senador João Calmon.
Agora, esta questão de Ministro da Fazenda, posso
declarar aquí? Isto é por conta do sangue, sofremos, não
é?

O SR. JOAO CALMON orador.

Modéstia, modéstia do

O SR. JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA- A propósito
dessa aventura dc;."capa e espada" realizada junto ao
General De Gaulle, ela foi necessária para evitar um fenômeno que realmente, na época, poderia comprometer
muito o País, que era uma moratória da dívida brasileira
em praça pública.
Queria fazer só uma ressalva. Entrei no Ministério de
Finanças da França para negociar com os credoes da, época, com a cabeça baixa, isso é a única mágoa que tenho, por causa de 3 bilhões e 500 milhões de dólares.
Mas, indo a sua pergunta: o Sistema Financeiro de
Habitação foi criado sobre 3 pilares: Fundo de Garantia;
a poupança da caderneta e o retorno dos empréstimos.
V. S• focalizou o problema do desemprego. A intensidade e a permanência desse fenômeno quebrará, fatalmente, um pilar, que é o do FGTS. Pela primeira vez na
história do sistema financeiro de habitação, este ano, em
abríl, os saques, por desemprego, superaram a arrecadação do sistema.
O SR. JOAO CALMON -

Ê grave!

O SR. JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA - E pelo mês
de maio, que é um mês neutro, que ê um mês de meio de
trimestre, porque em geral o trabalhador espera a virada
do trimestre pai'a alêm de receber o capital, receber os juros e a correção monetáfía, eles prendem as liberações
para os primeiros dias da virada do trimestre, no mês de
ffiaío, que nãO sei-ia um mês normalmente crítico, os saqUeS C-Orresponderam a 80%.
Então, acho que ê de meU dever, comÕPresident~ do
BNH, representando um Banco que administra cerca de
5 trílhões de cruzeiros e que regula um universo de cerca
de 13 trilhões de cruzeiros o quarto maior ativo habita·
cional do Mundo, hoje é o quarto do Mundo; primeiro é
o americano, o segundo é o alemão, o terceiro é õ inglês,
o _quarto é o brasileiro.
Acho do meu dever declarar que, a permanecer o fenômeno do desemprego, uma perna do tripé quebra. Isto
fatalmente quebra.
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Mas, se este quebrar, ele estã fora de uma ação exclusiva do BNH ou do Ministêrio do Interior, ele é um fenômeno de conjuntura. Não depeilde só de uma decisão ...

O SR. JOÁO CALMON - A1êm do desemprego, hã
o subemprego.

O SR. JOSE LOPES DE OLIVEIRA- ... que é uma
forma de desemprego.
A segunda questão é a da caderneta de poupança. O
nosso sistema trabalha com juro tabelado. A caderneta
pode pagar, no máximo, 6% de juros, ao ano. Juro e correção monetária têm dado à caderneta um juro mensal
da ordem que varia entre 7 ,8, 10, a II%. Este dado, este
juro real hoje é decorrente dessa última medida do Governo, isentando de 1m posto de Renda os juros das cadernetas até 2 mil UPCs, estabelecida a alíquota de 18%
para as cadernetas acima de 2.00ó V PCs.
·
Bom, o segundo pé, no meu entender, a prevalecer a
inflação alta, ele vai agüentando em função destas medidas de emergência, mas a competição com pap~ís; que
·oscila em função do livre jogo de mercado, vai fiCando
difícil. Por exemplo, o Conselho Monetário criou, hã
. pouco, o Fundo Mútuo de Renda Fixa. Se este fundo
prevalecesse,_ a caderneta estaria destruída, mas foi suspensa a vigência.
O terceirO pé é o retorno dOs capitais. Porque o BNH
empresta, o empréstimo retorna, reempresta, porque tem
6 milhões de brasileiros na fila dO siStemã:. Além dos 4
milhões já aten-didos, temos mais 6 milhões na fila·. Então, o retorno e o fluxo do Fundo de Gilrailiia São iil.dispensáveis para atender a expectativa de direito desses
brasileiros. Este terceiro item estarã comprometi"&) se a
inadimplênciil. crescer~ Quando cheguei ao BNH, eD.contrei inadimplência em torno de 25 a 30% do sistema dos
mutuários. Cheguei a baixá-la para 12%, e este ano voltou para 18%. Então, o fenOmeõO e5tá recrudescendo.
Na verdade, o BNH foi instituído, ou constituído
sobre um tripé, que só funciona com a ecoriomia normal.
A ec-onomia em crise, porque os banco_s podem recorrer
a outros instrumentos, mas estes são 3 pilares institucionais. E, realmente, para esse universo de 13 trilhões de
recursos, equivalentes a mais ou menos a 26 bilhões de
dólares, e mais o número de mutuários, de deposítantes,
de brasileiros envolvidos, porque atribuo a essa manifestação atual sobre a prestação à importância que o sistema ganhou. Em 1979, eram 2 milhões de mutuários, hoje
são 4 milhões, atendendo, portanto, a 20 milhões de brasileiros. Então, é um sistema que tem importância vital
para o equilíbrio sociãl-âo País.
Então, a sua colocação, Senador, é importantíssima, e
devo responder com essa franqueza de brasileiro, não
como Presidente do BNH. Tenho o dever de achar, de
divulgar e declarar, que, se não houver uma medida tomada tempestivamente, o sistema poderâ ruir.
O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado, Sr. Presidente, José Lopes de Oliveira, V. S• lembra-me uma
lição, que aprendi numa academia política da ReP-ública
Federal da Alemanha;, "O primeiro dever de um homem
público é ficar em paz com a sua cori.sciência. 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 do seu partido". V._Ex• aprendeu, sem ter
ido lá, essa lição admirável.

O SR. JOSE LOPES DE OLIVEIRA- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (J~tahy Magalhães)- Não estando presente o Senador Jorge Kalume, concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Canelas.
O SR. BENEDITO CANELAS- Sr. Pres"ideilte, em
primeiro lugar, satisfeito coin Õs conterrâneos de V. Ex•:
o nobre Senador Moacyr Dalla e o nobre Senador João
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Calmon. Agora, vem um humilde representante de Mato
Grosso para testemunhar, com muito orgulho e com
muíta honra, o trabalho de V. S• à frente ao BNH.
Rapidamente, Srs. $enadores, meu ilustre Presidente
desta Comissão, lembro que o BNH era um tanto acanhado, quando o Presidente José Lopes de Oliveira,
numa política dinâmica e agressiva, na reunião de sCus
diretores, exigiu que cada um deles comparecesse a cada
Estado e desse vida às COHABs que eram 6rgãos relativamente mortos. Aí mudou, graças à ação de V. S,, o sistema financeiro nacional. Porque se estruturou não só a
classe empresarial como os dependentes dela, os produtores de tijolos, de telhas, as olarias, as pequenas indústrias nos pequenos Estados, principalmente eril Mato
Grosso~ Aí o grande crescimento do BNH. Hoje sou testemunho do quanto amarga V. S' com a crise que atravessamos, talvez seja um dos que mais sofrem.
Sr. Presidente, o Decreto n9 88.371, de 1983, embora
com ·a divulgação, já aqui, exposta por V. S•, acho que
ele necessitaria ainda de uma grande divulgação, para
que todo mutuárto possa recorrer a ele. Na realidade da
classe média, aquele que está exatamente na pirâmide social, furando, para pertencer a outro nível, esse é que se
encontra em situação mais- desesperadora. Dificilmente
ele irâ à procura de qualquer agente financeiro pará receber qualquer benefício. Então, acho necessário uma
grande campanha, através dos meios de comunicações
do Pais, para que um trabalho, onde a participação de V.
St Toi tão grande, seja utilizado pelos brasileiros que dele
necessitam.
Para finalizar, Sr. Presidente, se não houver uma divulgação, veremos terminar o ano de 1983, e mutuários
que necessitam utilizar deste beneficio, e por desconhecimento, não chegar até ele.
Terceiro, Sr. Preslderite, a outrà parte,_ com .a paralisação que vemOs hoje, a classe empresarial da qual depende a geração de empregos, pela construção de conjuntos habitacionais, gerados cOffi- recursos do BNH,
acredito que mais de 90% desses. empregos são criados
pela pequena e média empresa da construção civil nacional. Se continuar na crise em que se encontra o BNH,
com seus programas de investimentos sendo reduzidos, e
em certas horas, com perspectivas sombrias, veremos,
pelo enfraquecimento do Banco Nacional da Habitação,
a falência de mais de 50% da pequena e média empresa
da construção civil do País. Este é um dado importantíssimo que não representa apenas a situação de Mato
Grosso, mas também representa a situação a nível nacional. Há um verdadeiro desespero do pequeno e médio
empresário, que tem no seu planejamento, na sua evolução, como base --principal, a prestação de serviços, a
construção de conjuntos habitacionais, fiiui.nciados e repassados pelo Banco Nacional da Habitação. De modo
que, não gostaria jamais de ter nos ombros 30% da responsabilidade que tem V. Ex~. num momento tão decisivo para a vida nacionaL
. Quarto, Sr. Presidente, rapidamente, é a adequação
ecológica da construção na Amazônia. Aqui está presente a Senadora Eunice Michiles, ilustre representante do
Estado do Amazonas. Conversei, há pouco tempo, com
um empresário de grupos madeireiros do Pará, Mato
Grosso e Amazonas, que estão um pouco temerosos, ansiosos, com um estudo mandado realizar pelo Banco Nacional da Habitação, ao IPT, em Sãõ Paulo, já em fase final de conclusão. Estes grupos estão desejosos de se
transferirem para o Pará, Maranhão, Mato Grosso,
Amazonas Acfe e Porto Velho, utilizando matéria-primã.
barata e abundante, nesses nossos Estados, que é a madeira, na construção de reSidências, de casa- popuhres.
-Apenas há um certo receio, Sr. Presidente, de exatamente realizarmos esta união de esforços, de grupos madeireiros, de grupos construtores, existentes já em nossos
Estados, nos Estados da Amázónia: e no trátamento da
-Q1ãdeira, _de que são mestres os grupos madeireiros do
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Sul do País. Mas vejo isso, Sr. Presidente, com uma
emergência, embora, num momento de crise, que ora
atravessamoS, que possamos usar nos nossos Estados,
nos f:stados amazónicos, o máximo aproveitamento que
se puder fazer da madeira, dando ocupação a uma mãode-obra ~ui to grande existente em, nossos Estados.
Finalizando, Sr. Presidente, quero, como um dever de
justiça, deixar aql!i! como representante do Estado de
-Mato Grosso, os agradecimentos a V. S•_e ao Sr. Ministro Mário Andreazza, e que, para a felicidade de grande
parte do povo brasileiro, encontrem uma saída, a curto
prazo, para evitarmos uma crise no Banco Nacional da
Habitação.

O SR. JOSF. LOPES DE OLIVEIRA- Muito obrigado, Sr. Senador.
Respondendo aos pontos que V. Ex~ focaliZa, devo
primeiro, fazer um esclarecimento. Temos uma circular
já minutada, praticamente na última versão, para distribuição aos agentes e depois, transformando-a em manual do mutuário, esclarecendo todas as opções, todos
os mecanismos que ele possa dispor para ·enquadrar o
seu caso no seu contrato, a sua prestação nos aumento~
·-·que -São- permitidos aqui.
Durante a minha exposição, fiz- referência a reajustes
que poderiam ir de 115 atê 98%. Na verdade, essa circular estabelece como reajuste_ máximo, para quem percebe
até 7 salários mínimos, t09%; mais de 7 atê 15 salários
mínimos, 104%. Mais de 15 até -20 salários mínimos,
101%, e mais de 20 salários mínimos, 98%. Então, isto está inclusive, abaixo dos reajustes máximos dos salários.
A resolução atende ao caso dos funcionários públicos,
que é o que contl:J. com maiores dific_uldades para Sl enquadramentQ no ajustamento da prestação com o seu salário, devido ao fato de que eles têm um reajustamento
anual dos seus salários. Depois, o reajuste deles foi, 110
máximo, de 82%, se não me engano. Se houve reajuste
mais alto, foi exceção. Neste caso, a solução será a extenw
são do prazo e a tabela price, sem exigir a semestralidade. Portanto, esta é uma divulgação que faremos, de uma
maneira ampla, pela imprensa e pelos órgãos de publicidade.
O segundo, é quanto à participação do empre...:;ário da
construção civil no campo habitacional. Hoje, nôs temos
centenas de empresas, médias e pequenas, operando no
nosso sistema. Temos estimulado a aplicaç~o de métodos novos, buscando a redução dos custos. Temos impedido - esse ~ o termo: temos desestimulado, vamos dizer .assim, o ingresso de empresas que pudessem realizar
empreendimentos em detrimento dessas empresas de menor porte. Há empresas, médias e pequenas, especializadas, exclusivamente, em habitações ou _obras de saneamento do Sistema Financeiro de Habitação. Então,
qualquer redução do ritmo de produção das atividadcs
desse sistema afeta, diretamente, essas empresas. Então,
comungo com V. Ex~ que temos que buscar todos os
meios e modos para evitar o alongamento dessa fase por
que estamos passando.
Queria dar um testemunho aqui- não é pelo fato de
ser o seu subordinado, o seu colaborador- mas o Sr.
Ministro Mário Andreazza tem sido incansável. Eu a:>w
sisto a sua preocupação, o seu estado de espírito com
esta situação. S. Ex~ futa, dia e noite, para que a poupança não perca a sua competítividade. S. Ex• luta, dia e
noite, para que o benefício fiscal não seja reduzido. S.
Ex• convocou o BNH, inúmeras vezes, para se encontrar
essa fórmula que, afinal, foi consagrada no Decreto Pre__sidencfal. Enfim, chega a ser emocionante a preocupaÇão
diuturna do Sr. Ministro Mário Andreazza para com
este problema porque S. Ex~ sabe, perfeitamente, da impOrtância que todos aqui proclamam desse sistema no
universo económico e social do País. Mui to Q_brigado,
Sr.-Senador.
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O SR. PK.t:SIDENTE (Jutahy Magalhães)--:- Concedo a palavra ao nobr_e Senador Carlos_ Chiar~_Hi.

O SR. CARLOS -CHIARELLI - Sr. Presidente,
nobre Senador Jutahy Ma_galhães, Sr. Presidente do
BNH, Dr. José Lopes, pedindo vêoja para partiCiPar do
debate, malgrado não sendo capixaba, e prestando uma
homenagem a tantos quantos o sejam, eu até recolho
uma outra informação, um outro ensinamento além daqueles tantos quanto V. S' nos enseja; nesta oportunidade, sobre o tema específico que deu origem a sua ilustre
presença nesta nossa Comissão, que é o de saber um
emérito negociador internacional em tempos prémoratória, sabê--lo vencedor da Batalha da Gália, certamente ganhou a Cruz de Lorena e até fico pensando, se
não é o caso de credenciá-lo a novos cometimentos que
se encontram em pauta.
Mas, o que mais nos satisfaz, neste momento, prezado
Presidente, é _o__fa,_tp de que nós estamoS, efetivamente,
tratando com um maior critério de um tema da maior
sigriificação, neste morrientb, da vida econômico-social
deste País e saber que, a nível do Poder Executivo, a condução dessa matéria, desse compartimento largo da vida
do País, encontra-se sob o comando de um homem com
a garra, empenho e a sensibilidade social do s·r. Ministro
Mário Andreazza e com a participação da sua seriedade,
da sua preocupação e da sua qualificação. Isto nos dá, de
certa maneira, e nos assegura pré-requisitos de que se faz
o mãximo possível com vistas a superar os obstáculos
exJstentes. Isto me estimula a lhe formular algumas questões e a levantar algumas indagações; naturalmente premido pelo tempo previamente enxugado pelas admoestações simpáticas do Sr. E.residente.
Em primeíro lugar, Sr. Presidente, V. S• dizta e dizia
com grande segurança, que sempre cresceu mais o salário que o percentual da prestação para o abatimento
do débíto habitaci"onãl, fato que é absolutamente verdadeiro, no decurso das séries históricas do nosso Banco
Nacional da Habitação, e isto dava certo. Isto, d~ certa-maneira, assegurava a higidez e a sanidade de uma das
três pernas nas quais se assentou e se assenta, afinal de
contas, toda a sistemáti~a habitacipnal brasileira. Ocorre
que, neste momento, o que nós estamos, realmente,
constantando, de maneira clara e ínsofismável, é que não
mais cresce de maneira majoritória o salário do que a
prestação; em termos de regra geral e é por isto que lhe
pergunto, considerando que a nossa atual lei salarial,
aquela que vige, neste momento, estabelecida ou reformulada pelo Decreto~ lei n~" 2_.024 de 25 de maio, que estabelece a integralidade do INPC, apenas para aqUeles que
percebem até 7 vezes o valor do salário mínimo e, evidentemente, estipula para os que mais ganhem, um valor
menor do que o índice, sem contar os que ganham aCima
de 4 vezes o salário mínimo, face à correção postergada
do salário, tambêm estão abaixo, na matemática real do
que o própriO JNPC, a Piíffieiia questão que lhe formulo
ê esta: mantido esse critério salarial, existe viabilidade de
preservação da segurança financeira do sistema habitacional? b esta a primeira questão.
A segunda questão:
O SR. JOSI:: LOPES DE OLIVEIRA- V. Ex• me
permite?
O SR. CARLOS CHlARELLI - V. S• gostarí,Cde
responder a primeira pergunta? Tenho uma série de perguntas, mas ouço a responta de V._s~_
O SR. JOSI:: LOPES DE OLIVEIRA ser resumido na resposta.

Procurarei

O SR. CARLOS C.HIARELLI- Só um adendo, Sr.
Presidente, Eu complementaria uma preocupação a
mais.- É que, ante a perspectiva, alguns anúncios e até
mesmo alguns alertas um pouco preocupantes de que até

mesmo a esta sistemática salarial, hoje, corrigida e melhorada pelo Oe<:reto-lei n~> 2.024, com relação ao 2.012,
está de· certa fOrma correndo um certo risco e que poderíamos não ter mais essa sistemáttca com esse reajuste
que já tt:m essa deficiência, se, ainda, a perspectiva nao
se tornaria mais gravosa e mais preocupante?
O SR. JOSI:: LOPES DE OLIVEIRA- Sr. Senador
Carlos Chiarelli, V, Ex• nos honra coin a sua presença e
com suas perguntas, eu s_ou um homem de banco. Não
conheço nenhuma contabilidade bancária que possa retratar o equilíbrio patrilnonial, se V. Ex• tem o tratamento do passivo diferente do tratamento do ativo. Isto é
como débitos e créditos em contabiHdade.
Ê eviâente que a indexação da correção dos depóSitos,
quer voluntáriOs quer compulsórios, sobre um critério
superior àquele que s_e obtém na indexação da prestação,
isto é, das amortizações, leva a um desequilíbrio, e ninguém preciSa s-ei-sábio para concluir, elementarmente,
que o desequilíbrio é fatal. Este ano ocorreu o fenômeno
que V. Ex• apontou. V. Ex~ aponta o fenômeno que sur~
ge pela primeira vez na série estatística. Se for apenas
es.te ano, os mecanismos, as hipóteses do Decreto permitem superar o problema transitoriamente. Se esse desajuste permanecer, não tenho resposta, não tenho como
dizer ou afirmar que o sistema se sustenta - não tenho
como. É como uma questão de contabilidade bancária.
Agora, talvez devido a esses desajustes, a esses índices,
hoje, se fale tanto em desindexação da economia. Agora,
no meu entender, tem que ser global, porque eu não posso ter uma fórmula, um critério de expurgo da correção
monetária Oii do índice salarial, se não tiver o mesmo
nos demais papéis do mercado, potque a economia fora
do sistema irá procurar esses papéis, dólar, CDBs e outros papéis que não estão propriamente sujeitos à ação
desses índices.

Então, é uma pergunta que, no meu entender, fotografa todo o drama que está se vivendo no momento. Momentaneamente, o Decreto corrige, ago-ra, não é solução
definitiva e tanto não é solução definitiva que o Presidente criou um Grupo de Tn1balho para, nu!f1 prazo de
90 dias, apontar soluções permanentes para o problema.
O SR. CARLOS CHIARELLI - Exatamente dentro
da linha da sua resposta, Sr. Pr~sidente, tomava p~r referência a sua exposição ao final da página f7, onde se diz
que o "Decreto assegura condições para que os reajUstes
das prestações habitacionais sejam compatibilizados
com a efetiva capacid<lde de pagamento dos-mutuários".
- Se nós consultarmos o artigo j9 do Decreto vamos ver
que ele fixa a filoso"fia do ato normativo, isto é, que haja
uma correlação entre o ganho de quem tem que pagar e o
montante acrescido do débito referente à habitação. Mas
Se estabelece também, ali, uma temporariedade de vigência, porque, ao mesmo tempO que se diz que quem ado ta
a sistemática de limitação do acréscimo-do percentual de
habitação, em de<:orréncia do montante, acrescido dosa~
lário, se diz que essa opção determina um sistema de pagamento corrigido, semestralmente. Estabelece uma es. pêCie de isonomia de tratamento; vale o s-alário para fixar o- teta percentual de crescimento de habitação, vale o
salário, que é reajustado semestralmente, para também
estabelecer o limite de temporariedade da correção.
Mas, o decreto diz mais, díz que esse tipo de opção estabeleCe tão-somente um período de vigência para 0
exercício atuaL E esta é a questão, digamos assim, conse<iUeiite à pergurita anterior, C: em partejá colocada no deb_ate. E daí, quer dizer, adotamos um sistema,' ele compa_tibiliza ganho de quem paga, com obrigação de Pagar,
prazo de quem recebe, prazo de pagar. Mas estabelece
que essa sistemática, essa espécie de canaiS, eles têrifvigência só limitada; isto significa uma p"osiçãõ otimfsta
com relação à nossa eConomia e ao qUadro social e econômico do País, ou significa que tomamos uma medida
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eminentemente ambulatorial para, de certa forma, taropanar o sangramento c: buscar, no decurso do tempo, alternativas, ou pelo menos, esperar uma nova postura da
própria situãção eco_nómica e social do Pais?
O SR. JOSÊ LOPES DE OLIVEIRA- Sr. Senador,
quando o Governo, se não me engano, foi no Governo
Médici, estabeleceu o sistema de equivalência salarial no
Sistema Financeiro de Habitação e estabeleceu a periodicida~e anual do reajuste das prestações, ocorreu o seguinte feÕômeno deritro do sistema; as prestações permaneciam estáveis por doze meses 1 o saldo devedor era
_reajustado trimestralmente. Evidentemente, que a velocidade de reajuste trimestral criava um- GAP em relação à
vdocidá.de· ~nua( da preStlição. Para comp-eilSar-esse preju!zo em potencial, o Governo criou, no deferimento dos
contratos de financiamentos, um coeficiente de equiparação salarial cobrado, calculado à época, par--.a compensar esse GAP. No ano em que isso foí calculado, a inflação no Brasil andava em torno de 20% ao ano,
imaginou-se que ela chegasse, no máximo, a40%. Os matemáticos calcularam que esse coeficienfe, que alimenta
o fundo de_ compensação de variações salariais, que é
aquele que absorve o saldo final do contrato, ele poderia
ser, no máximo, aquele percentual estabelecido ou percentuais estabelecidos à base de uma inflação de 40%. A
inflação evoluiu, vamos dizer, para IOO%, nós já fizemos
algumas correções nos contratos novos, estabele<:emos
que, na transação iiÍlobiliária do original para um sucessor, ~e _ ~ucessor não herda o subsidio do contrato original para preservar a filosofia de que a casa nãO- deve s.er
espe<:ulativa; nós temos, por estatística, a demonstração
de que a casa, a cada financiamento, gira duas vezes, dá
uma média de oito anos, e a base disso, recalculamos
qual o montante do prejuízo para trás que estai'ia preSsionando esse fundo de compensação de variações salariais, que hoje está em torno de 200 bilhões de cruzeiros.
Verificamos que esse saldo está totalmente tomado, só
em relação às operações passadas. Em relação às ope- rações futuras, contratos existentes, com relação não às
operações futuras, com relação às prestações vincendas,
os contratos em curso, isto poderá chegar, em extrapolações a quatro trilhões de cruzeiros, absorvido no tem·
po. Então, nós não poderíamos comprometer esse fundo, estabelecendo uma prestação inferior ao reajuste da
correção monetária, sob pena de elevar esse prejuízo po~
tencial ao nível que, em relação ao qual, no futuro, iriam
apontar o atual Presidente do BNH como responsável
por um rombo no sistema, além de outros que poderiam
estar existindo i_ntriosecamente no seu comportamento.
Então, a semestralidade foi um mecanismo idealizado
para corrigir essa diferença de agora de julho, entr~_lOª,
109, 101 e o 128, a semestralidade corrige, pelo giro dela
essa diferença. Como"- não Contei, como nãQ contamos
com qualquer subsídio da União, que, no momento, en~
frenta outros problemas para poder deferir os subsídios,
como nós não contamos com isso, tivemos que recorrer
ao cálculo, à re_ordenação das prestações, de modo que o
mutuário; agora, possa honrá-las e, no futuro, porque temos que ter esperanças no Brasil, na sua economia o
comportamento das prestações iria corrigir- essa diferença. Há uma perda de recurso momentânea com a correção do tempo dentro do contrato. v_ Ex• poderá dizer
assim: "se capitalizar a intermediária, no fundo, ele vai
pagar mais do que o 128%, nO decorrer de 12 meses",
mas ocorre que também, ele passou - vamos dizer as~
sim, pagando 98% e aplicando a diferença na caderneta
de poupanç~a;-nós calculamos i.tma pequena Vantagem a
favor do mutuário _
O SR. CARLOS ClHARELLI -Sem entrar nesse
detalhe, eu entendo que V. S•, ao dar essa informação e
es~e esclareci~ento tão exato, admite que a solução é
emergencial e que poderíamos ter, dentro de um prãzo
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de seis, oito ou dez meses, a necessidade de novamente
termos de recorrer a uma sistemática de uma correção
dessa natureza.

O SR. JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA- O grupo de
trabalho foi criado pafã apontar uma solução permanente.
O SR. CARLOS CHIARELLI _::-·v. S• pondera que
no Fundo de Compensação das Variações Salariais estamos com uma defasagem considerável e que não há ne-nhuma participação nos cálculos estabelecidos para
equilibrar a situação de participação-do subsídio público, subsídio do Governo.
Agora, aqui se diz que o decreto prevê que não libere
os resultados financeiros obtidoS Pelo BNH para destinação exclusiva do FCVS, hoje orçado em 180 bilhões.
Esse orçamento de 180 bilhões do FCVS é tanto qUanto
seu valor real, que no caso é insuficiente para cobrir os 4
trilhões ...
O SR. JOSE LOPES DE OLIVEIRA -No futuro.
Cobre o passado.
O que significa esse art. 61' do decretO-é simPiesniente o
seguinte: o BNH não terá lucros mais ...
O SR. CARLOS CHIARELLI - Serã tudo recolhidp
ao FCVS. Mas nos termos atuais, ele é substancialmente
insatisfatório para coberturi dOS ffiOntante"S da defasagem entre o estimado e o realizado?
O SR. JOSE LOPES DE OLIVEIRA- Eu creio que
com essa medida, aHada ao fato de que a generalização
das semestralidades, mais a não transferência dos subsídios para o novo comprador, intermediário, acho que essas medidas irão dando tempo ao sistema, meios de corrigir e atendendo a evolução desses quatro trilhões, pois
esses quatro trilhões foram calculados em 15 anos.
O SR. CARLOS CHIARELLI- Sr. Presidente, algumas perguntas mais objetivas: V. S' falou que o montante da inadimplência estãva em 25% no inicio da sua gestão, em 1979, que foi esse índice redUZido a U% e que
agora apresenta uma ascensão para 18%. O fato que nos
leva a uma pergunta é que, no montante inicial de 25%,
nós nos encontrávamos numa situação- digamos assim
- conjuntural e global da defasagem atual em que nos
encontramos, em 1979 não tínhamos esse_desnível entre
valor de salário e valor de prestação. As razões seriam de
outra natureza.
O SR. JOSE LOPES DEUUVEIRA pergunta importante.

Essa é uma

O SR. CARLOS CHIARELLI - E a segunda pÚgunta, para facilitar, já que é o mesmO asSUnto: Desde
quando vem sendo ·observado o acréscimo subsüinc1al;
que de 12% foi para 18% a inadimplência, ou seja, quaré
a velocidade de crescimento dessa inadimplência, em capacidade de pagamento de parte do mutuário e efetivamente, porque eu acho que esse índice ê fundamental
para saber como está sendo respondida a situação perante o mutuário?
O SR. JOSE LOPES DE OLIVEIRA- Vou começar
pela segunda pergunta. Esse fenômeno vem sendo obser·
vado nos últimos IO meses.
O -SR. CARLOS- CHIARELLJ - Os 6.% cresceram
em 10 meses. Crescimento de 50%, dC-i2 Pa·ra-cs-emto
meses. f: uma média de 0.6% ao mêS. E Oconceito de ínadimplêncíã, ê o conc((ito dO atraso de mais de 3 prestações? Interrompido ou não, porque tem aquele jogo
malandro de se atrasar 2 e paga apenas 1.
O SR. JOSIO LOPES DE OLIVEIRA- Esse está excluído do cálculo.

O SR. CARLOS CHIARELLI- Isso não é considerado inadimplência?
O SR. JOSE LOPES DE OLIVEIRA- Não. porque
é contratual essa tolerância.
O SR. CARLOS CHIARELLI- Porque tem que ser
3 sucessivas ...
O SR. JOSÉ LQP.ES DE OLIVEIRA- Quando havia a inadimplência de 25%, nobre Senador, não existia a
faculdade de utilizar o Fundo de Garantia para pagar a
prestação, ao tempo desse índice de 25%, nós ainda não
possuíamos em vigor a alternativa, a faculdade de utilizar o Fundo de Garantia, nós não havíamos reduzido os
juros dos financiamentos, nós não havíamos permitido a
opção pela tabela price, enfim, concentramos o benefici_o
fiscal ·naS-Classes mais carentes. Então, esse conjulgado
de medidas melhorou sensivelmente a adimplência do
sistema.
O SR. CARLOS CHIARELLI - Qual é a relaçãO-- atual, Sr. Presidente, entre a média de prestação habitacional e o valor do aluguel?
O SR. JOSÊ LOPES DE OLIVEIRA- Houve uma
mudança no sistema de reajuste do aluguel de correção
monetária para INPC. Mas até então, o aluguel crescia
numa proporção superior ao da prestação. Este ano não.
Este ano, na renovação dos contratos de aluguel já preside o INPC.
.
O SR. CARLOS CHIARELLI equilíbrio de valores?

Hoje há um

O SR.JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA- No momento
favorecido para o aluguel.
O SR. CARLOS CHIARELLI- O FIEL, já que estamos falando reiteradamente do problema do desemprego; talvez esteja ri.um dos pontos de origem do próprio crescimento da inadimplência. Qual é a efetiva capacidade de ele fazer frente a um acréscimo efetivo, que
está havendo um índice de desemprego, a ponto de nós
termos chegado em abril a 8,5 de média de çiesemprego
no Brasil, que foi o mais alto índice estatíStiCo, oficialmente reconhecido, e sendo o FIEL instrumento que se
teria para fazer frente a- essa Situação, em r-elação a
desempregado-mutuãrio-BNH. Qual é a capacidade real
que ele teria de fazer frente a um desemprego crescente?
O-SR. JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA- Antes deresponder a pergunta, V. Ex~ me permite um esclarecimento
adicional em relação ao anteríor, onde eu me refiro a
índicçs brutos. -Porque a prestação do mutuário do BNH
tem o beneficio fiscal que o aluguel não tem. O mutuário
tem direito tambêin a utilizar o Fundo_ de Garantia, o
que_ não pode fazer em relação ao aluguel. Agora o
FIEL, esse Fundo não foi criado, nõ meu eiltf:nâer, para
uma situação de desemprego de massa, ele foi criado
para uma situaçãO de desemprego eventual, uma per~a
de renda- ffiomentátlea, nlutuãrio tem direito de sacar
neste fundo até 12 meses da sua prestação com períodos
separados de 6 meses. E também no caso de invalidez
temporária. Ele não-ê um remédio, ele não foilltíHZã.dO
pelo banco para um problema como esse que nós enfrentalnõs. Ele foi Utilizado Cm casoS êVerituãiS,"eie não tein
estrutura financeira para enfrentar um problema dessa
- grandeza, com a qual hoje nós nos defrontamos.

·o

O SR. CARLOS CHIARELLI - Sr. Presidente,- 0FINSOCML, entre as suas destinações, pelo menos previstas, tem uma que é contribuir, subsidiar e estimUlar os
progrl!mas habitac;_:iomiis sobretudo os de baixa renda. Q
que tem ocorrido na relação FINSOCIAL-BNH,
FlbiSOCIAL-Programa de Habitação? A Pe'r8unta me
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Yeni. neSta -hon~, ~m que o Sistema Financeiro de Habitação passa por t()da essa crise, por todas as dificuldades
que, afinal de contas, estão nos preocupando e preocupando o Brasil inteiro.
O SR. JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA- V. Ex• vai me
pennitif faiei' um pequeno histórico: quando nós fomos
designados para o BNH, nós apresentamos um relatório,
um estudo ao Ministro Mário Andreazza, procurando
demonstrar que o BNH teria que dispor de um recurso
não remunerado, não exTgível em última análise, para
poder desenvolver programas em benefício das classes
sociais mais carentes, isto é, aquelas de renda indefinid~:~
ou Cjtie pe"rCebam de I a 3 salários mínimos. Sugerimos,
'ita ocasião, a criação de um Fundo Nacional de Habitação para criar essa niescla com os recursos corrigidos.
Não tivemos sucesso imediato, mas a idéia veio sendo
desenvolvida e creio que ela tenha contribuído na mente
dos criado~es do FINSOCIAL para o destaque de uma
substancial verba do FINSOCIAL para o BNH. Porque
eu -entendo que o PROMORAR só poderá resOlver o
problema das favelas, da subabitucão, o que a ONU chama de não casa, s_e houver realmente um recurso deste tipo. O FINSOCIAL é de criação recente. No a 'lo pass<tdo, o BNH recebeu uma verb;t na ordem de 20 bilhões de
cruzeiros, neste ano já está a:-.:-.~.:gurada a verh:1 dL· 4-l bilhões de cruzeiros, eu tenho pr,h;mado dcmOihL ar qut:
ela é insuficierite para que esse prugrama continw: com a
mesma intensidade em todos os lJUaJrantes Jo 1\li~. Pl)rque nós temos cerca de 2 milhões e meio J\! .wbhubitações, ~isso com problema de insalubridade.~. <.k infraestrutura, problemas de toda a sorte como cquipam..:n1os
com~nitários. Nós estamos com o PROMOHAR lú cm
Mato Grosso, lá em Manaus, estamos em t(Jdo o P<ti:-..
Mas não na intensidade que o assunto mereceria, se f'o:-.sc
enfrentado ... E o FINSOCIAL é que Yeio viabili;;tr ..::-.~e
maior raio de ação d() BNH n~te campo, e sem ~!um prometer a própria estabilidade do próprio banco. Estamos
recebendo, este ano, as primeiras verbas mais exprcs.'iivas
que são deferidas através_ do BNDS.
O SR. CARLOS CHIARELLI - O FINSOCIAL
não teria portanto, em termos de contribuição que assegura o BNH, de ser o instrumento de garantir o
equilíbrio em função da defasagem entre a prestação e a
obrigação de correção da poupança voluntária. Os seus
recursos seriam todos canalizados para esses programas,
tipo PROMORAR que absorve por si só as verbas.
O SR. JOSE LOPES DE OLIVEIRA - Se a parte
não exigível do FINSOCIAL pudesse ser aplicada Com
giros, com retornos, mesmo que fosse um retorno bastante subsidiado, vamos dizer assim, porque é um recursos gratuito do ponto de vista de remuneração, ele sim,
poderia ajudar a equilibrar esse gap do FCVS.
O SR. CARLOS CHIARELLI- Só vou fazer mais 2
perguntas para não incomodar em .demasia. Duas coisas:
nós todos sabemos que é fundamental para o equilíbrio
do emprego no País, evidentemente para fortalecer essas
pequeitas e médias empresas nacionais, que são praticamente a totalidade das empresas que operam no ramos
da construção civil, e que asseguram quase 30% dos empregos urbanos de forma direta, ou assegurar recursos,
para que o BNH possa, cada vez mais, crescentemente,
não apenas para atender aqueles 6 milhões de pessoas
que esperam o direito de morar na casa própria, que são
cerca ·de 30 milhões de brasileiros, considerando os dePendentes;--mas também para a geração de empregos.
Nós esiamos o-Uvindo noticias de que estão sendo feitos
ajustamentos nos orçamentos das empresas estatais, e incfuSiVe, ciiSuaJlriC:-nte, Participei, hoje de manhã, de um
programa de televisão, onde esteve presente a pessoa responsável, a nível da SEPLAN, pela supervisão das cm- presaS eStatais, o s&:retário Nelson M ortada, da SEST
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não me lembro bem o que quer dizer esta sigla, mas quer
dizer isso em última análise. E ele falava que se definiu
uma redução aproxiniã.dà--a-e-25%; entre investimentos e
custeios, mas a partir da ponderação por ele feito, que o
custeio não feriu de maneira significativa os direitos adquiridos, situações c_ontratuais definidas, e que na verdade preservar-se-iam, a não ser certos cOrteS em teriiü5s de
exemplaridade, posto que situações de privilégios e de regaiiás; há de se entender que, na verdade, óbvio, ou corta
no custeio ou corta no ln vestimenta. Não haveria uma
incompatibilidade flagrante entre essa redução nos recursos para í~vestimentos e uma necessidade de natureza
social, econômica, política, de estabilídade, de preservação até da estabilidade política do País, de geração de
empregos para evitar o quadro de dificuldades imediatas, de que esses investimentos fossem assegurados e que
não tívésserilOs cortes nesta área, porque está havendo
um alarido_nacional, um pouco incontrolável que par~
que as estatais são_ como a "Girii" da música de Chico
Buarque de Holanda, todo mundo está atirando pedra
nas empresas estatais, como se elas fossem culpadas por
todos os problemas existentes e por existir. Quando me
parece que, no caso, aqui em pauta, fora outros que não
estão em análise neste momento, qualquer corte vai ter
uma significação direta no quadro social, no quadro de
emprego, e sobretudo, no quadro até mesmo da atividade privada. Porque, uma vez, se ouve um dirigente empresarial privado criticar as estatais, quando um coite de
investimento estatal vai significar um reflexo fundamental na vida das próprias empresas, da própria atividade
concorrencial de livre mercado.
Então, a pergunta que se faz é esta: o BNH, tem condições de suportar corte nas parcelas de_seu investimento'? É uma questão e vou fazer a outra para encerrar. Em
segundo lugar, à folha 6 da sua Exposição hã uma referência expressa sobre um tema extremamente atual, o debate presente de uma palavra nova que se incorporou ao
léxico brasileiro, em que se discute atê a pureza dessa palavra, que é a indexação. Onde diz.:. "O caso particular do
Brasil ~'como é do conhecimento de V. Ex• - for~m
tentadas até 1964, várias iniciativas isoladas de propiciar
habitação, sem indexar, no entanto os recursos investiR
dos. Essa estr-atégia não se mostrou capãz de atender aos
objetivos pretendidos, como aliás expressamente se reconhece na Exposição de Motivos da Lei n9 4.380/64. A
pergunta é essa: sem indexação não há habitação popular.

O SR. JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA- Da primeira
parte da sua exposição, V. Ex• se refere a essa notícia que
corre de corte dos investimentos e no custeio das entidades, nas empresas públicas estatais. Eu não conheço o
teor desse trabalho, nem o teor desse decreto que está
para sair. No caso do BNH, como no caso do Branco do
Brasil, como no caso do Banco Central e de outros banR
cos oficiais, do BNDS, o tratamento não pode ser nivelado. O Branco d_o_ Brasil pode operar em 70 dias, estabelecer um giro e não repeti-lo. Mas o giro dos investimentos
do BNH, por exemplo, é de um ano, um ano e meio em
média. Então, quando eu entro em 1983, executando um
orçamento, eu já herdo contratos com compromissos de
desembolso, que consomem grande parte desse orçamento. E de janeiro aj_unho, que é o período em que nós es_ta~
mos, nós contratamos outras operações que consomem o
restante do orçamento. De modo que, no meu entender,
no caso do BNH, a não ser que se tire a ordem jurídica,
porque eu estaria descumprindo o contrato, eu posso ter
posse dos investimentos. E quando o Conselho Monetário aprovou o orçamento do BNH, como aprovou o da
Caixa Econômica no campo de habitação, não estabeleceu limites, porque s3.bia do fato de que o nosso giro é
um giro longo, nós não somos um banco de investimento
de longa faturação. No campo de custeio, aí sim, eu tam=-bêm desconheço as bases de suporte, mas é uma despesa
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mensal. Mas, no campo do investimento, dadas as suas
caractel'isticas, eu acho muito dtfícil, a esta altura do
ano, se fosse estabelecido agora, fazendo valer 83, seria
diferente agora durante, ~ próprio ano, eu acho muito
difícil. Eu não encontro como cortar investimentos contratados~_De modo que isso seria, como V. Ex• bem
ac~nt_ua, uma recessão muito_grande na atividade habita~
cional. Os empresários teriam que ainda perder mais a
oportunidade de trabalho e investimentos. Eu não co~
nheco esse decreto, mas eu não creio que ele possa impor
um absurdo ao banco.

O SR. CARLOS Cli!ARELLI -

E a questão da in-

dexação?
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O SR. JOSÊ LOPES DE OLIVEIRA- Respondendo ao nobre Senador, eu dida o segUinte: ele receberá, de
alguns agentes, car_oês ait(!rnativos que se enquadram,
conforme o seu cãso, acompanhado de um manual de
instruções, para que ele, orientado pela COHAB, ou pela
_Cpoperativa, ou pelO próprio agente, ele possa esclarecer
em que hipótese ele se enquadra.
O SR. HELIO G_UEIROS - Mas ele passa a ter a
obrigação de pagar Jogo a prestação acrescida'?

O SR. JOSE LOPES DE OLIVEIRA- Não, ele vai
pagar a prestação estabelecida para a faixa salarial dele,

e não a de 130%. E, concomitantemente, o agente reformula o seu contrato.

O SR. JOSE LOPES DE OLIVEIRA- Bom, a indexaÇão, eu creio que, se ela for genérica e bem conduzida
num país com inOação, ela é indispensável. Agora, se
houver vários índices, e querer como nós estamos inten~
tando no momento,- os desequilíbrios- são tiimbém fatais
como nós estamos vivendo.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros:
O SR. HtLIO GUEJROS- Sr. Presidente da Comissão, Sr. Presidente do BNH, eu tenho dificuldades de seguir o modelo introdutório a revelar afinidades entre
quem fala e quem está me ouvindo, aí da Mesa, mas em
socorro de um paraense ilustre, que ê o seu Chefe de Ga·
binete, a Azevedo, pertencente a uma tradicional família
da minha terra, de modo que ·eu acho que ele é uma prese-n~a permanente junto a V. Ex•para lembrar os interes~
ses e os direitos também do meu Estado do Pará,
Sr. Presidente do BNH, eu também participo das
sérias apreensões do Senador João Calmon, quando admite uma próxima inviabilidade do mecanismo do siste~
ma do BNH. Tenho a impressão de que, até agora, estâ
apenas se empurrando um pouco o problema para frente, à espera que aconteça, talvez, algum._irillagre, porque,
vamos ao caso a tua!, essa correção da prestação de 130%
é insuportável, isso todo brasileiro sabe. O decreto do
BNH, do Ministério do Interior, arranja uma modalidade: mas, no fundo, não altera o fato, vai ter que pagar os
130%. Não inter"essa se deu um prazo de seis meses, faça
um outro arranjo, mas acertado é que existe a obrigação
desse_ pagamento desses 130%.
V. Ex• se declarou um homem de banco,ede fato é um
homem de banco, e é claro-que se não pode deixar de se
ater a isso, mas é evidente que a função social do Banco
Nacional da Habitação suplanta a sua característica
bancária. De modo que eu achava, Sr. Presidente, quejâ
estaria na hora de se pensar ou imaginar um plano mais
exeqüível para o BNH. Eu sei que V. Ex• cita aqui o art.
99 do recente decreto. Mas eu_ não vejo, pelo seu texto,
que ele seja tão abrangente, porque o art. 9o;:. diz apenas
que essa Comissão vai examinar as repercuções futuras
do presente decreto sobre o Sistema Financeiro da Habitação e propor, no prazo de 90 dias, as medidas adicionais julgadas necessárias. Portanto, o Que parece, aqui
não estâ entre a atribuição dessa Comissão, a imaginação de um novo plano ou de um novo menanismo
para o BNH; de modo que eu achava que já seria oportuno que se pensasse numa alteração substancial, extrutural, desseS planos dO BNH.
V. Ex~ também tranqUilizou o nobre Senador Moacyr
Dalla, com a inform-aÇão de que o mecanismo de alte.
ração dos atuais planos para os mutuários seria facil~
mente realizado com a entrega de um carnê, agora dentro de uns lO dias como V. Ex• informou. Mas eu pergunto a V. Ex•: no decorrer desse prazo, entre a preferência_do mutuário e a solução por parte do agente fmanceiro do BNH, qual é a prestação que vai vingar? ta pres~
tação corrigida, j_á dos 98% ou dos 130%, ou ele vai ter
tempo "ainãa de trabalhar um pouco à espera da SoluÇão
do problema?

O SR. HELIO GUEIROS- E: isso aí, só que eu tenho as minhas dúvidas a respeivo da velocidade dessa reformulação, e aí é que pode haver muita inadimplência,
muita execução ...

O SR. JOSE LOPES DE OLIVEIRA -Não haverâ
essa )lipótese,_ nós estamos em _entendimentos com a
ABECIP. para que isso-não ocorra, e com ABC, que é
Associação Brasileira de COHABs, porque nós estamos
vivendo um momento inteiraJl!ente atípico, para usar a
expressão são aí, de modo que não haverá essa preocupação de executar ninguém e_ nem tem sido essa a t~nica
da nossa política.
O SR. HELIOGUEIROS- Muito obrigado a V. Ex•
Ainda, dentro desse esquema que eu estava imaginando, de uma solução mais amj)la, V. Ex• não acha que tenl
muito atravessador ganhando no preço final da unidade
vendida? Será que não está acontecendo com a casa popular a mesma coisa que acontece no abastecimento normal da fainilia'? Porque o BNH, não se mete no problema de incorporação de construção, nem mesmo do agente finançeiro. _Mas, essas pessoas, essas entidades estão
ganhando diÔheiro à custã, afinal, de quem mÚ10s ieria
possibilidade de pagar. Então, me parece qUe há muito
atravessador ganhando dinheiro em cima da prestação
Cfo mutuário. Eu não sei até que Ponto o BNH tem condições de fiscalizar a justiça dos preços _das unidades oferecidas.
Mas, Sr. P"residente, eu quero dizer, com a minha experiência no Estado do Parâ, que a não ser os casos da
COHAB, os preços das unidades vendidas pelo plano do
BNH, são muito elevados quase inacess1veis, e o que
acontece é que há sempre necessidade de truques para o
estabelecimento de uma renda familiar, que vai coi-responder àquela faixa da unidade vendida. Então, o que
acontece por causa desse truque, que isso não é na minha
opinião, pode ser que eu esteja fazendo um julgamento
precipitado, não é uma coisa esporádica, mas ê quase
uma constante, na declaração de quase toda renda familiar, uma certa falsificação nessa renda, com o detalhe de
que essa falsificação é estimulada pelo corretor que está
vendendo aquela unidade do BNH.
O pobre do futUro usuário é advertido que não tem a
menor importând~. "isso é só burocracia, não tem grande importância", mas depois que ele assina, que investe
um pouquinho é que ele vai ver que tem muita importância. Então, esse truque dessa falsificação da renda familiar, eu creio que também ê responsável por grande parte
da inadimplência hoje do BNH.
Quanto, Sr. Presidente, à concessão especial para os
funcionários públicos, eu teria só uma restrição a razer.
Ê que V, Ex• no seu decreto do Ministério do Interior,
baseia-se unicarriente no funcionário federal: 82%, só
quem teve esse aumento foi o funcionário federal. O funcionário estadual e o funcionário municipal, que são em
maior número, não tiveram esse aumento. Então, vai haR
ver grande deficuldade, especialmente, talvez, em vãrios
Estados, por exemplo, do Nordeste, em que esses funcionários estaduais e muniCipais possam atender essa bitola
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dos 82%. Eu acho que o_ modelo federal não é extensiVo a
todas as categorias de servidores públicos do País.
Por último, Sr. Presidente, e declarando que eu também me .senti satisfeito com a exposição de V. Ex•, até
porque V. Ex~ inspira confiabilidade, porque tem sido
muito sincero nas respostas às perguntas formuladas, inclusive naquela que talvez possa até entrar em choque
com a orientação do próprio GOverno. Eu volto apenas
a, não digo reforçar, mas digo -endos_sar o apelo do nobre
Senador Gabriel Hermes e também do senador Benedito
Canelas a respeito de umas concorrências para construção de casas populares na área amazónica.

O Senador Gabriel Hermes leu um trecho para V. Ex•
da ComuniCação do SindiCato dOSConstnúorf:s do Pará.
Eles se sentem ameaçados com a possibilidade di empresas poderosas do Sul ganharem uma concorrência de casas pré--fabricadas em Altamira e Santarém, importando,
portanto, matéría-prima caracteristicamente da Amazônia. Não vai deixar de ser irõilic~Sr. Presidente do
BNH, que no meio da maior mata do Brasil, se vai im:.
portar madeira do Paraná, por exemplo, ou do Rio
Grande do Sul"" do Senador C&Euem;· para se construir
residências ou casas populares no coração da Amazônia,
como é o caso de Altamira e Santarém. De modo que,
além daquela observação do Senador Gabriel Hermes,
que não se devem fazer exigériciou -com relação a capital e
outras exigências de Know Hi:iW,- que talvez eliminassem
a partiCipação do empresário paraense, eu sugeriria que
se, por acaso, o edital tivesse de conter alguma exigência
especial, que essa exigência fosse para atender aos iriteresses do_s empresários e da gente da minha terra. Então,
seria obrigação- de usar material e mão-de-obra da região. A firma, a empresa poderia ser de fora, mas obrigatoriamente teria que uSar tanto miis ·qüailtO deve ter,
agora, uma disponibilidade enorme de madeira, até do
IBDF, com a aquisição que o IBDF feZ de duzentos mil
ou trezentos mil metros cúbicos de madeira, Eram essas,
Sr. Presidente, as rápidas observações que eu desejav2
fazer a V. Ex•, e me congratulando sinceramente com a
honesta exposição de V. Ex• a esta Casa. Muito obriga-

do.
O SR. JOSE LOPESJ)E OLIVEIRA- Muito obrigado, Senador.
Quanto aos três pontos principais- que o Sr. -focaliza
em suas considerações, as características do Sistema Financeiro da Habitação e do Banco Nacional da Habitação; o funcionário público e o cãso da concorrência, eu
quero dar a seguinte informação: o BNH nasceu como
banco de primeira linha, mas imediatamente foi alterado
para banco de segunda linha, observando o sistema
norte-americano de crédito imobiliário. Lá nos Estados
Unidos existe o Banco Nacional da Habitação _de
Washington, existem mais doze bancos regionais de habitação, porque os Estados Unidos é dividido em doze
estados financeiros, que são os verdadeiros estados americanos. Muita gente faz referência-aos estados polítícos,
mas o peso da divisão americana· são de doze estados financeiros. O Sistema Federal de Reserva, ele tem o Banco Federal de Reserva de Washington, que é o princiPal
e tem mais doze bancos de reservas em cada um desses
Distritos Financeiros, fazendo com que oS Estados Unidos funcionem como num-SiStema Coril}:lensatório, impedindo que o crédito e a moeda de uma região opere em
detrimento de outra. De modo que as transferências bancárias e a polítiCa de crêdito é dividida em .. "doze
nações", estabelecidas pela Lei de 1913.
Eu, particularmente, não sou simpático a C-óp-iãr- riada
de outros países, mas me atrai muito esse sistema ilõrteamericano, em relação à realidade brasileira. Gostada de
um dia, pelo menos, as autoridades brasileiras estudassem esse mecanismo, que me parece, constituiu um mecanismo que eliminou as desigualdade regionais d_os Estados Unidos e acabou com a Gtierr·a da Secessão. Mas,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

portanto, o BNH foi criadó à imagem e semelhança dO
Federal Homelow Sistem dos Estados Unidos.
Realmente como banco de segunda linha, ele ficou distanciado das pOntas _e entre ele e as pontas, que são os
mutuários, críOU-se a cadeia dos agentes financeiros; dos
agentes promotores, dos agentes acessores, as COHABs,
as Cooperativas enfim. Como, então, preservar o interesse final dos mutuários? O mecanism-o idealizado foi o de
fixai pãra cada natureza de mutuário, se de COHAB, se
de Cooperativa ou se de agente, limites máximos de financiamentos. De modo que, por exemplo, se numa casa
de COHAB, nenhum financiamento de COHAB deve
superar o valor correspondente até 650 UPCs. Em regiões como Ri-o e São Paulo pode ir excepcionalmente a
800 UPCs.
No caso de Cooperativas, que é uma classe de renda
um pouco mais alta, o mutuário pertence a uma faixa
maiS alta de renda, esse valor oscila até entre 1.250
UPÇs, podendo ir excepcionalmente atê t .800 UPCs e
daí para cima são os financiamentos dos agentes.
Quando eu assumi o BNH, me preocupou muito a
campanhª_que existia e existe até hoje, em relação à qua- lldade das obras. Então, em função disso, nós criamos
uma diretoria de terras e de acompanhamento de obras,
com dois objetivos:
Um, o de só liberar as faturas, no caso de financiamentos do BNH, após a vistoria da etapa construída, se
ela realmente correspondia às especificações do projeto.
Dois, com relação à atuação dos agentes, já que eles é
cjú:e correm o risco da sua aplicação, nós criamos, em relação a eles, um corpo bastante ampliad_o _de inspetores,
convocando para isso vários inspetores do Banco Central e Banco do Brasil, que têm grande experiência na
área de inspeção de agentes.
Este foi o trabalho feito; quer dizer, ver o comportamento do agente e acompanhar a qualidade da obra, a
fim -âe- que a garantia hipotecária pelo menos resistisse
àO tempo da: dívida. E af o mutuário ficasse satisfeito
com o patrimônio que recebeu.
Essa fiscalização de obras- que tem três anos talvez
- tem dado bons frutos, porque se a fiscalização de
obras aponta uma falha de responsabilidade da empresa
cbnStfutõ"t~__e ela não corrige no prazo estabelecido, tomamos uma terceira medida, ela é incluída no rol das
empresas que não podem operar no Sistema Financeiro
de Habitação. Parece-me que essa medida é bem recente,
só tem um ano e meio.
Como o Sistema só tem 18 anos de idade, e estâ_em
fase de sedimentação - porque o Banco do Brasil tem
130 anos, e ainda está aprendendo, como estamos vendo
no problema da dívida externa e de operações externas
-quanto mais o BNH com 18 anos, mas eu creio que a
minha administração, as passadas e as futuras, irão
criando condições sempre melhores de preservar os interesses dos mutuários. Mas o valor da moradia, especialmente no caso das operações do BNH, são .controladas
pelo limite máximo, e o sistema é limitado em operações
de até 5.000 UPC. Agora, não estou enaltecendo as_ qualidades do Sistema. Ele tem erros, hâ todos esses problemas que V. Ex• acusa, mas estamos estudando e tentando _combatê-los e corrigi-los, porque a virtude completa
não existe.
Quanto ao funcionário póblico, nos casos em que ele
tenha tido um reajuste inferior aos 82%, nessas ---instruções esses mutuários terão um tratamento específico,
nós daremos instruções para verificar cada casó particularmente.
Com relação aos concorrentes lá das cidades de Alta~
mira e de Santarém, V. Ex• pode ficar tranqUilo que isso
não vai ocorrer.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira.
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O SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Dr. José Lopes de Oliveira, Sena-dora
Eunice Michi~es, é realmente gratificante, para ri6s-que
pertencemos à ProvínCia de Goiás, verificarmos que,
pelo menos em matéria de dinheiro, o Espírito Santo vai
bem, e que os nossos quase conterrâneos são bons gestores das finanças, realmente, e o Dr. José Lopes, de quem
eu me ufano em dizer que sou um velho admirador, desde o tempo do Instituto de Resseguros do Brasil, tem
dado demonstração sobeja que aqui foram demonstradas pelos Senadores Já da boa terra.
Mas, Dr. José Lopes, eu queria consignar, antes de
mais nada, a minha alegria, e verifiCar mais uma vez o
quanto nós somos gratificados pelo criativo da nossa
gente. A sua equipe, sob sua maestria, criou a saída para
esse impasse que já vinha angustiando a todos nós, que é
o desequilíbrio entre a capacidade de pagar e os salários
auferidos pelos mutuários do BNH. Essa semestralidade
- como jâ ficou demonstrada na sua exposição - teve
duplo efeito, acudiu o BNH de forma indireta, para ajudar a solucionar o problema, e, de certa forma, vem em
socorro também do mutuário, porque nós sabemos, por
experiência própria, como assalariado que fui e emprew
gado r que sou, que lamentavelmente no Brasil, e principalmente, de certo tempo a esta parte, nós temos estado
como que despossuídos daquela preocupação de legar
aos filhos, estamos quase que voluntariamente preocupados até em deixar dívidas para os filhos do que em dei~
xar património, e sobretudo agora com essa ameaça de
tributar herança, que vai contribuir mais ainda para esse
gasto absurdo que a nossa população vai sendo cominada pelos meios de comunicação, pelo avanço extraordinário da tecnologia, colocando cada vez mais bens de
consumo à disposição do homem, de sorte que se vê aí,
brasileiros que geralmente não podem comprar bicicletas
comprando automóveis. E os que não podem comprar
rádios a pilha comprando televisão, já não em preto e
branco, mas em _cores, e daí por que não é surpresa procurar transferir responsabilidades aos agentes que estariam induzindo os compradores de imóveis a falsificar a
poupança. Eu creio mesmo que, em realidade, a culpa é
recíproca, porque ninguém compra uma casa, ninguém
assina um contrato sem ser adulto, sem ser maior de ida·
de, mas a verdade é que muita gente que deveria comprar
uma casa modesta, nessa ânsia de gastar, tem-se quase
que vergonha de ser pobre, isso está possuindo o brasileiro, que leva, muitas vezes, a pessoa a comprar coisas que
não pode pagar.
Mas, de qualquer forma, essa solução da semestralidade veio permitir -quase que um aviso àqueles que têm reajuste salarial semestral, e hoje ê a composição de todos
os empregados, de realmente deixar de comprometer,
como de fato é nosso hábito- uma vez que a prestação,
sendo reajustada semestralmente, de conformidade com
o reajuste salarial, eu penso que essa solução também foi
boa para os empregados, no caso também mutuãrios.
Mas, realmente tem me preocupado muito, Dr. José
Lopes, esse desenvolvimento desordenado do setor terciárío no Br;1sil. Nós saímos de um estágio primário, de
um primário primaríSsimo, e passamos, de repente, a ser
a Nação dos bacharéis, todo mundo é doutor, mesmo
para ser desempregado, mesmo que seja para passar fome, mas todo mundo quer ser bacharel, daí esse empreguismo parasitante que temos criado e fomentado na
área urbana, consciente ou inconsciente, e essa intermediação avassaladora que ai está; para tudo tem despa~
chante, para_ tudo tem um intermediário. E essa preocupação do Senador Hélio Gueiros, quanto aos custos,
quanto ao encareciriiento desnecessário, em virtude da
intermediação, eu não diria qUe fosse culpa do BNH e
nem do Governo, eu diria que seria culpa de todos nós,
porque é uma contradição realmente nossa, haja vista o
nosso. "happy end" e escapismos, quando nós não podemos botar a culpa no GoVerno, nós jogamos a Culpa em
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Deus, dizendo que foi o destino que ele nos deu, esse -é-o
escapismo bem comum no nosso comportamento.
Mas na realidade eu verifiquei, em Goiatuba, interior
de Goiâs, uma expedêridã extraordinária do BNH, naquela modalidade de dar o recurso diretamente, para que
o indivíduo pudesse ele mesmo adquirir o material, evitando a intermediação do comércio convencional, especializado, ele mesmo contratando a mão-de-obra, e às
vezes conseguindo, até no sistema de mutirão, casas que,
em condições diferentes, em obras mais tradicionais
como vinha ocorrendo em Goiatuba, que teriam custado
o dobro, tranqüilamente, foram con-sti'Uídas com recursos bastante limitados. Eu pude ver uma vila, lá em
Goiatuba, e fiquei realmente gratificado, por essa experiência que lâ foi feita.
De sorte que acredito que se o BNH atentasse maiseu não sei se o BNH tem essa atividade ~talvez fosse
essa a minha primeíra -peiglitita,--se o BNH tem um
acompanhamento dos preços dos materiais de construção e da própria construção em si. Eu ando assustado, Dr. José Lopes, porque todo mundo realmente está
apostando na inflação; e o Governo, quando fala que
quer abaixar o juro continua aquecendo o merCado de
dinheiro com a emissão de seus papêis, e de nossa paftC:
todo mundo apostando na inflação.
Estive investigando ontem, hoje de manhã, com a decisão do CIP, uma decisão de alto nível, de voltar o controle e conceder aumentos só de 3 em 3 meses.
Mas é aquela velha história, quase que sempre depois
de roubados é que vamos fechar as portas. Eu pude constatar nesse último aumento de medicamentos, por exemplo, que de maio de 82 a junho de 83, houve itens, e para
desgraça e tristeza nossa, aqueles mais solicitados, aqueles que levam o indivíduo à farmácia de maneira rriais
premente, por exemplo, um reidratante atíngir creScimento, nes~e período de 3 meses, um índice de 7.900%,
Dr. José Lopes!
Aqui tem um exemplo, de uma pastilha vick, era 28
cruzeiros, e hoje custa 200 cruzeiros. Mas eu achei casos
isolados de 12,000% de aumento, no período de 1 ano.
Eu verifiquei, em um trabalho que pude trazer ao conhecimento do Senado, para tristeza minha, porque empresário, que muitos dos nossos chamados empresários,
eu me reporto aos empresários entre aspas, aos empresários de coquetel, aos empresários de coluna social, que
não estão muito ocupados para olhar os seus negóciOs,
entregues aos executivos caros, porque eles estão muito
ocupados, atendendo a_os coquetéis, e às colunas sociais.
Mas, esse chamado. "empresário" fez com que no Brasil,
e aí entra o problema do BNH outra vez, por semelhança.
Tomando dinheiro subsidiado para a agricultura, no
período de 1974 a 1978, eu constatei que, para cada 105
cruzeiros emprestados de maneira subsidiada, em 1978,
nós geramos 100 cruzeiros no produto interno bruto
agropastoril no Brasil.
Mas, não é isso que épiõfiloperíodo examinado, a inflação acumulada não atingiu 10%? A terra nua valorizou no Estado de São Paulo 378%. Ora, Dr. José Lopes,
como é que pode o prinCipal fator de produção de uma
atividade, que vive, como nós da agriCultura e pecuária
vivemos gritando, que precisamos de ajuda, precisamos
de subsídios, como é que o prinêijjã.J fatc,-r de produção
dessa atividade pode subir a níveis de quase 4 vezes ao
índice de inflação registrada no período examinad_o? Senão pela faCilidade do crédito, pelas malandragens advindas dos desvios desses créditos, para outras mais remunerativas, e que não corresponde aos objetivos do tesouro quando se decidiu esses recursos.
Então, essas minhas preocupações, justifiCando a minha indagação, estaria havendo por parte do BNH ,esse
acompanhaillento? Estaria o BNH, por falta até de uma
atuação mais enérgica; e até por instrumentação jurídica
e legal, deixando de fazer esse acompanhamento para
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impedir esse tiPo de especulaÇão no caso, especulação
imobiliária, graças ao crédito farto propiciado pelo Sistema FinanCeiro de Habitação? Então a minha pergunta
sobre o tema n9 2 é se esse sistema, evitando a intermediação não tem assegurado, se o BNH já pode recolher
essas informações, e se esse sistema, realmente não assegura retorno mais tranqiiilo ao BNH, uma vez que o investimento, sem dúvida alguma, é mais consentâneo, é
mais coõl-patível com as disponibilidades do tomador do
dinheiro, porque, realmente, os custos sãO -menores do
que se adquirisse de um intermediário.
E, finalmente, a sua exposição que atendeu, à saciedade, quase total da nossa curiosidade V. S' demonstra que
nos últimos 4 anos foram aplicados mais recursos que
nos f5 ã:nos anteriores, isso de maneira efetiva. Mas, objet_iyamente, colocaria as seguintes indagações: qual o
montante aplicado na sua gestão à frente do BNH'? 2~ indagação: qual o volume de novas moradias construídas
também na sua gestão, e qual o montante construído que
atendeu às famílias de menor renda? Eram essas as colocações que eu deixaria com V. S•

O SR. JOS~ LOPES DE OLJVEIRA ~Sr. Sonodor,
-meu caro amigo, a sua primeira colocação com relação à
experiênCia que V. Ex' verificou em Goiatuba, Estado de
Goiás, ela vem crescendo em vários Estados do País. b
construído sob a modalidade conhecida de mutirão. Nós
temos tido várias experiências em torno dessa modalidade. Escolhemos uma ârea, loteamos a área e colocamos
na boca do loteamento um armazém com material de
construção, e as famflias então recebem o limite de crédito, vamos dizer, 650 UPCs, já compreendendo o terreno
aí dentro, deduzido o terreno, e saca o material nesse arma~m, por conta desse crédito aberto. Nos fins_ de semana ou durante a semana mesmo, a própria famflia,
seus amigos, vão construindo a casa com a assistência
técnica de um engenheiro do BNH ou da COHAB. Temos essa experiência em vários Estados e de um certo
moda, o PROFILURBEL, o programa incluído dentro
do PROMORAR, que é para classe bem baixa, ele é desenvolvido dentro dessa técnica de proporcionar o menor custo possível para o mutuário.
Mas de um modo geral, quando o BNH examina os
projetas que ele financia, ele dá uma atenção especial ao
peso de cada um dos insu_mos básicos que geram o custo
final da moradia, isto é, terrenOs, infra-estrutura, urbanização, construção, despesas financeiras e o preço final da
moradia. Dessa composição de custos, os índices que entram estão compatíveis com a proporcionalidade deles
no componente final do preço.
Um dado que o BNH não controlava, e era um dos
mais especulados, era o custo do terreno. Por essa razão
foi criado, no atual Governo, a diretoria de terras, que
promove uma política de verificação, de negociaçãO de_
áreas, não só para efeitos de estocage"m, mas também
para certificar qUe o custo incluído no projeto estã com·patível com a finalidade daquele emPreendimento.
Com relação aos demais insumos, o BNH acompanha,
ãtravês da fiscalização de obras, que pertence a mesma
diretoria.
Essa é úmá tentativa de preservar, tanto quanto possíVel, os financiamentos habitacionais de natureza social
de qualquer caráter especulativo. A estocagem de terrenos, por exemplo, nós compramos hoje, um terreno
numa área periférica na cidade e repassamos, um ano ou
dois para a COHAB, meramente corrigido. Então, o
BNH não especula ao transferir o terreno, mesmo que
tenha havido nas redondezas, uma valorização, o BNH
não opera em função da valorização, ele transfere pela
correção apenas da UPC. Isso gera um custo razoável
para aquele empreendimento de natureza social. Então,
agora mesmo, ontem eu tive uma informação, eu vou citar o fato, foge a natureza social do Banco mas para que
os Srs. entendam bem a posição do BNH.

Entre esses terrenos que o BNH houve da Delfin, em
pagameritO- da dívida, nós contratamos 8 projeções para
demonstrar a viabilidade econômica do custo do terreno.
Foi mais cõm esse objetivo, que o BNH não tem objetivo
de operar a Barra da Tijuca. E cada unidade vai sair por
2.700 UPCs. Ontem um empresário, muito meu amigo,
que tem grandes terras na Barra, vou citar o nome Carlos Carvalho Osken, demonstrou-me que nas imediações
ali, com a -valorização do que ocorreu no País, nos últimos 8 meses, a cota finai por metro quadrado dos apartamentos que estão sendo entregues, da mesma natureza
ê- da ordem de_450 mil cruzeiros; e esse qUe-o BNH está
construindo ali é de Cr$ 153.000,00, reavendo inteiramente o valor da operação global.
E se o BNH prendesse esse terreno, e além de corrigir
pela UPC, jogasse a valorização, ele tiraria dessa operação um lucro fantástico. Então, esse é o caráter d_o
banco, no sentido de preservar o interesse do mutuário.
E essa política de terras, que é algo novo, nós estamos
ainda em desenvolvimento.
Então, primeiro com relação ao mutirão eu considero
um tipo de construção ideal para a classe pobre. Se eu
pudesse, eu generalizaria o mutirão em todo o País._ Essa
é realmente uma experiência notável. Com relação ao
controle de custo, o que eu posso oferecer de novidade
são essas medidas tomadas recentemente. E com relação
ao dado estatístico que o Sr. me pede, com relação à performance do banco nos últimos quatro anos, o que eu tenho a dizer a V. Ex• é o seguinte: nós contratamos de
1964 a março de 1979, um bilhão e cem milhões de
UPCs, equivalente a quatro trilhões de cruzeiros, estou
arredOndando aqui. De abril de 1979 a dezembro de
1982, nós contratamos um bilhão e duzentos milhões de
UPCs, isto é 4.3 trilhões de cruzeiros. Isto tudo em valor
corrigido, valor atual.
O SR. BENEDITO FERREIRA -

Isto na gestão de

v. s•
OSR. JOSÉ LOPES DEOLIVE1RA- Atémorçode
1979, todo o sistema tinha contratado dois milhões de
habitações, eu estou arredondando os números, porque
tem quebrados que não interessam, e nesse período, nós
contratamos outros dois milhões de habitações. Então,
são quatro milhões de habitações contratadas, e já muitas entregues.
No Nordeste do País, até 1979, nós aplicávamos 16%
do volume geral das operações e dos financiamentos do
banco. Hoje nós estamos aplicando 30% Já. Para cada
cruzeiro de FGTS, recolhido no Nordeste, nós estamos
aplicando, lã, três cruzeiros. Eritão está havendo uma redistribuição de renda dentro do País.
Não financiamos- mais hotéis, não financiamos mais
metrôs, não financiamos nada mais que possa fugir do
saneamento, do desenvolvimento urbano e da habitação.
São os trêS pontos básicos.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Verifica-se então,
que o incremento de 16 para 3% de habitação no Nordeste~ Mas, me parece que escapou a V. s~ a minha indagação, quanto ao montante construído, e nesse montante, nesses dois milhões de habitações, se V. St- poderia
nos informar qual o percentual destinado aos segmentos
menos favorecidos da população.

O SR. JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA- O BNH praticamente não financia além de 1.800 UPCs. De modo
que é da classe pobre até a classe média inferior. De
modo que, o número basicamente é todo voltado para a
área social.
Posso dar os _seguintes dados; de um bilhão e duzentos
milhões de UPCs, aplicados nos quatro anos, oitocentos
milhões de UPCs, foram para moradia. E para sanea-mento e desenvolvimento urbano quatrocentos milhões.
Uma informação importante: hoje, no Brasil, existe
mais de três mil, cerca de três mil Municípios atendidos
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com âgua, não esgoto, porque o esgoto tem que ser de·
pois, porque o sistema de esgoto só funciona tendo âgU.a.

O SR. BENEDITO FERREIRA- Perfeito, muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)Concedo a palavra a Senadora Eunice Michiles.

A SR. EUNICE MICHILES- Sr. Presidente da Co·
missão, Sr, Presidente do BN H, em primeiro lugar eu
gostaria de manifestar os meus agradecimentos por ter
aceito vir a essa Comissão, nos trazeildo dados assim- tãO
especificas e que realrriente nos habilitam a uma tarefa
muito difícil, que é chegar ao nosso Estado e repassares·
sas informações àquelas pessoas que confiam em nós e
que buscam, através de nós, as expliciÇõ-es para as riledi·
das que estão sendo tomadas, e que Vem de certo- modo,
gerando muita apreensão~ Eu recolhi do pronunciamen·
to de v. s~ alguma coisa que foi muito importante, foi a
manifestação da sua preocupação, para que neste Ino~
mento de economia cinzenta, esse País entre imediata~
mente de volta aos seus trilhos, sem o que, até aquela
grande conquista social do povo brasileiro, que é a sua
condição de adquirir a sua casa própria, estará compro~
metida. Isto faz com que todos nós passemos até, neste
momento, a invocar poderes superiores, para que, no
mínimo, V. s~, o Ministr"o AndreazZa, o Presidente Figueiredo e toda essa Nação, para que nós não vejamcis,
~~--u~a hora para_outr~, ~ntra_r ~~- C()_J!l_~l!st_~o_to<;la ~~a
difi~~~d~d~-s-ocial, ;;-q~~-o
tem tido uma aÇ-ã~ muito importante cm neutralizar. Porque a grande expectativa de todo mundo é ter a sua casa própria. Haja vísta
que, apesar dos defeitos que se aCusa o BNH, tem seis
mil a esperà. Quer dizer, é ruim, -mas todO mUndo Ctuei-. ·

De modo que se nós observarmos a evolução da
ORTN, elil -sUbiu mais a partir de abril, fOI quando o
problema surgiu na opinião pública. De modo que também nós fomos, vamos dizer assim apanhados, surpreendidos, pela subida rápida da correção. Foi quando
os prevenidos jã extrapolaram embora desconhecendo a
ORTN de maio e de junho, e de julho, extrapolaram o
valor da prestação para julho.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)Concedo palavra ao último oradOr inscrito e também o
último capixaba, Senador José Ignácio.

O SR. JOSÉ IGNÁCIO -

Senador Jutahy Maga-

lhães, Srs. Senadores, Sr. Presidente do BNH, Dr. José
- Lopes de Oliveira.
·---Aliás-a8ofi aqui há mais um capixaba, o Deputado
Federal Stélio Dias, que veio também viver conosco esta
atmosfera, bastante agradável, inclusive essa oportunidade de ouvirrrios de viva voz o esforço que V. s~ está fa. zendo, à testa do BNH, no meio de uma crise multifacetada. Eu aliás, até de certo modo embora me felicite
como capixaba, eu, de alguma maneira, lamento também que nós tenhamos um capixaba vivendo uma dificuldade dessa, no meio de uma crise dessa. Eu realmente
não invejo V, S! Os- esforços que tem feito dão bem a
conta da sua estatura, da dimensão da sua competência
e, eu realmente não o invejo, de certo modo se há alguma
coisa que se conflita comigo é essa felicitação [ntima e
esse lamento, porque eu imagino as horas_de sono que V.
S' tem perdido à testa do BNH, no meio desse cipoal de
crises que o País está vivendo e_c_onvencido de que o es- forço que pode desenvolver e a geração de soluções que
V. s~ pode oferecer é bastante_diminuta. V. S• trabalha
sob efeitos de certo modo e, naquilo que pode produzir
_ de causa, sãq causas apenas que minoram um pouco o
De maneira que me associo >0. V. S•, neste moffiento,
quadro que está aí.
no sentido de que nós tentemos de todas as formas, e de
Eu quase jã não tenho mais nada a perguntar, inclusi~
todos os lados, e de todos os ângulos, fazer alguma coisa,
ve pelo adiantado da hora, mas .com relação ao mutirão,
para que não se comprometa essa maravilhosa aquisição
eu quero _çlizer a V._ S; que lá, no Espífíio Santo, -a
que o povo brasileiro já teve. Mas apenas uma indagação
COHAB está estimulando isso. Em vários municfpios já
até de caráter político.
se tem notícia de~ não sei bem qual a participação das
Quando foi anuncia-ãõ-llm aumento das prestações da
prefeituras -agora mesmo estive no Município" de Cascusa própria de 130%, 136%, houve assim como disse o
telo e lá o Prefeito Municipal me deu conta de que está
Senlldor Chiarelli, um alarido na Nação inteira, uma re~
fazendo, com recursos da COHAB, 100 casas, inicialvolta, enfim uma grande apreensão. Depois, graças à
mente, no sistema de mutirão. Ele yai construindo e decriatividade da sua equipe, se _criarain fórmutãs de ate~
_pois _sort~ia a casa - digamos- 20 casas por mês. E o
nua r um pouco isso. Agora eu pergunto: por que não foi
que é mais interessante é que elas estão saindo por menos
feito isso antes? Por que a coisa fá não veio atenUada?
da metade do custo.
Por que se comprometer, não diríã -Corriprometer, mas
Então, o sistema de mutirão além de estimular a partipor que se arranhou a imagem de todo o sistema? Quer
cipação da comunidade, a criatividade_ da comunidade,
dizer, de repente, toda a Nação começa a pensar que
além de despertar sentimentos comunais, ainda contribui
tudo vai falir, tudo vai ruir, porque dentro de utn ano ou
para baixar enormemente o custo, Eu tenho a impressão
dois ninguém mais suPortará p"ãgar a casa próp-ria. Por
de que, a partir desta visão, parece importante que se
que já não veio isso noS1erin-os em que eifâo hoje, já ate-elasteça mais esse trabalho, mesmo a partir do que já vai
nuados, já abrandados. Porque não se dourou um pouco
sendo feito, mas que se elasteça mais porque há várias
a pílula, porque foi realmente uma coisa mU.itri-difícíl.
conseqüências muito al~m da própria conseqüência maEra só essa a indagação que eu tinha a fazer, e__ muito'
teriaL E a participação da comunidade é Uma delas. Isso
obrigada a V. Ex•.
é uma notícia. Uma pergunta e depois um pleito. A pergunta é a seguinte: V. S• disse que o BNH só finail_cia até
O SR. JOSt LOPES DE OLIVEIRA- Muito o~bri~
-csmnJPCs, mas falando sobre a operação do sisi~ma,
gado à Senadora pelas palavras, e conheço bem a sua
V. S• disse que nos contratos de mútuo entre 3.500 e
preocupação com o assunto. Apenas devo dar a infor5.000 UPCs, é aí que vai haver o problema. Então, a mimação: Nos anos de 1981, 1982, o BNH enfrentou esse
nha pergunta é a seguinte: o sistema financeiro opera
mesmo problema, evidentemente numa escala menor, de
com duas presilhas, o mutuário está entre duas presilhas,
menor intensidade. E nós expedlmõ"S-dllas Cfrculares sena ponta está um contrato de adesão a que cle.adere, clamelhantes, nas duas oportunidades, semelhantes a esta
usulas unilateralmente dispostas, elencadas ali, e o mu·
circular que antecedeu ao i:fec-reto, e cOnsCguimos con~
tuário comparece e, evidentemente com liberdade contornar os problemas dos 72% de 81 e 89% de 82, e vimos
tratual, mas ele pactua Ou não, mas ele não aÚera as elacom essa circular atentos ao problema. Mas até janeiro,
- usulas, então há uma imposição na origem da- pactuação.
fevereiro, os percentuais vinham num nível, que não esEJe pactuou livremente mas num pacto de adesão. Lá na
tavam preocupando o próprio BNH, até aquele momenoutra ponta está uma outra questão que ele sofre- quer
to nós não conhecíamos os percentuais de abril, maio, -- - diZer·- o intervencioJlismo estatal, limitando o salário
junho que ditam a correção de julho, que se apliCa sobre
_ dele, quer dizer, controlando o salário que ele vai receprestação vencida em junho.
ber. Então ele está num pacto de adesão aqui, onde ele
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apresenta uma renda familiar e pactua, e se ele não apresentar naquele límite, teoricamente ele não pactua, nem
se lhe permite pactuar, e do outro lado está a limitação
do seu salário. Quer dizer, então, pelo aspecto moral que
embasa uma medida jurídica, ele teria atê condições de
judicialmente- inclusive contraria até os princfpios gerais do direito - condições até de dizer que não pago.
Eu lastimo que num País se esteja ainda ... eu vejo os Deputados Federais, os Deputados estaduais é evidente que
buscando a justiça, mas eu temo que essa busca funcione
como estímulo para inadimplência cada vez maior e até
me preocupo e me faço perguntas, também, como se vai
solUcionar os -problemas que jâ eStão existíndo, quer diM
zer, as inadimplências aumentando, e como é que se soluciona isso agora, quer dizer, não aquilo que pode vir,
que aí seria a falência do sistema todo, mas, hoje, qual a
solução de__emergência que s_e está tomando?
Então a pergunta minha que, agora, se dividiria em
duas seria: o que é que vai ocorrer, qual o problema que
vai_ haver para os tomadores de empréstimos entre 3.500
e 5.000 UPCs e qual a solução que não foi buscada para
eles? São esses de classe média, média ou mais- uns poucos que estão com os seus apartamentos e que, de repente, não têm condições de pagar; são profissíonais liberais
que, a partir de uma reridâ demonstrada, pactuaram
num pacto de adesão e, de repente, não têm condições
mais, por limitações da economia, e agora não tém condições de pagar a prestação, estão atrasando e_ tal. Então,
essas duas perguntas: qual a solução para esse problema
das 3.500 5.000 UPCs e qual a solUção que, hoje, já vai
sendo encontrada pelo BNH e gestores do sistema todo
para essas -inadimplências que já estão ocorrendo?
O pleito é com relação ao meu Estado, jã que aqui há
tantos capixabas a bancada toda do Senado e um capixaba, o mais novo Deputado Federal, Stélio Dias, para que
v. s• - e para isso eu o procurei, há poucos dias, como
temos procufadó fãffibém o Ministro Mário Andreazza
que; inclusive, despachou na hora o expediente enviado a
V. S• Desde a década de 70 nós vivemos aq·uela situação
que V, S• bem conhece, o Espírito Santo tem se transformado num eldorado do emprego, quer dizer, grandes
projetas lã se implantaram, tudo isso é do conhecimento
demasiado de V. Sf- ARACRUZCELULOS:E, o Porto da ARA CRUZ, as várias usinas de pelotização de Tubarão, a siderúrgica de Tubarão, o Porto de Tubarão, o
Terffiinal de -Exportação de Goiás, Minas, Espírito Santo, então tudo aquilo fez do Espírito Santo - peculiar~
mente, embora a crise até nem houvesse- um eldorado
para o emprego que era buscado ali, a mão-de-obra não
quaiifiCadi: Essa mão-de-obra foi sendo absorvida e,
a&ora, a ARÃCRÜ'Z, o porto, o terminal, Tubarão vão
liberar 15.000 empregos, vão ser, desmobilizados descolados de uma realidade que está alí. E, agora, há outra, a
- co"nStrução ciVil, ísso realmente" nos preocupa. A parTir
de agora, no comeÇo- de agosto, nós vamos ter uma desmobilização violentíssima, porque os últimos prédios a
serem constrUídos, as últimas construções estão sendo
ultimadas, e nós vamos ter uma desmobilização ainda
maior e a frãgillnfra-estrutura nossa - contínua frágil
- centenária que era, está abrigando esses grandes projetas, a situação V. S• sabe bem, é peculiarfssíma, é singularíssima. Quer dizer, no meio da crise nacional, nós
estamos vivendo a nossa crisezinha lá, que existiria mesmo talvez se a economia nacional não estivesse vivendo
os dias que está viVendo.

e

De maneira qUe- esta última colocação vai em forina de
pleito porque RóS- estamos precisando desesperadall).ente; os pro~lemas de combustão social eStão lã pipOcando
e nós estamos realmente assustadfssimos.. A construção
Civif está iã pafando, precisando urgentemente de recursos, vel!~_am de onde vierem. De maneira que esSe é o
pleito nosso, que tenho a c"erteza, será encampado por
toda Bancada, no sentido de que alguma coisa se faça,
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porque nós estamos realmente numa situação de pânico
no Espírito Santo.

O SR. JOSi;;LOPES DE OLlY.E!RA- Muito obrigado, SenadQr. Embora conterrâneo, estou vendo mais
um conterrâneo aqui, e só agora tive o prazer de
conhecê-lo.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO -

Muito-oorigado.

O SR. JOSf: LOPES DE OLIVEIRA - Quer dizer
que não foi a conspiração da qual eu participei .. Foi
uma coincidência, tanto capixaba aqui dentro. Para mim
é uma honra.
Mas, respondendo às suas considerações, realmente o
mutirão, que é uma parte do PROMORAR, que, por
sua vez é um programa do Banco em toda a sua e_xtensão, que abrange todos os mutuários de até 3 salários

mínimos, desde o possuidor de uma renda indefinida,
como biscateiro ãté 3 saláríõs mínimos. Abrange o mutirão, abrange o PROFILURBE, que é o nome da casa~
embrião Ç:m que se constrói-u-ma unidade e depois b com~
prador a desenvolve. Tem o FICAN, que pode ser tarn~
bém sob a forma de mutirão- e aí eu gostaria deres~
pender aos outros Sen_a_dQres - nesse programa o BNH
alua em primeira linha; eles podem atuar diretamente_
com a Prefeitura e coiTf isso ek_e:HmJna todos aqudes
custo e proporciona esse fenômeriO que V. S• apontOu de
uma casa sair pela metade do custo. Ela foi introduzida
na administração do Ministro Mário Andrcazza. No
PRO MORAR, o Banco opera em primeira linha, pode
operar em primeira linha e não operar, conforme a conveniência. Mas ele tem a faculdade de operar em primeira linha, daí o custo. Realmente é um programa excepcional: estimula a criatividade, cria o hábito do trabalho
para a famllia. E. dentro desses programas, nós temos feito o chamado Projeto Operário; criando a formação de
futuros obreiros, ajudantes de pedreiro, pedreiro-mestre,
·enfim, toda aquela especificação--que está dentro da
obra.
Para o problema dos mutuários que se situam na falúi
de 3.500 e 5.000 UPCs- _e eu digo retificando talvez o
meu esclarecimento impróprio - mutuários abaixo de
3.500 UPCs também terão problema. Há um de_creto que
prevê para esses, a opção de uma prestação de 98% córil
adoção da semestralidade ou se preferirem os 9"8%, mantida a validade ou anuidade e entre agora, julho e d~
zembro, ele escolhe o mês da preferência dele, que houver aumento salarial, para pagar o diferencial entre 98%
e 128%_e volta a ter a anualidade a partir de julho do ano
que vem, se a agenda dele permitir essa opção. Do contrário, é 98% com a semestraltdade. Então, como eles tiveram aumento salarial de no mínimo 99% e, acima dis_-_
so, por livre negociação, pressupõe-se que eles terão renda para atender os 98%. Essa é a tónica do decreto.
Com reJação_ao seu pleito, que aliás devo confessar", é
o pleito de todo o País, de que as atividades empresariais
do campo habitacional sejam mantidas, nós estamos,
como todos sabem, vivendo uma crise financeira. Então
temos que pôr engenho e arte em funcionamento para
criar alternativas: nós estamos mobilizando os empresários e estamos, entre outras hipóteses, negociando a assinatura de contratos, desde já, com desembolsos deferidos e garantidos, a partir de certo mês: janeiro, novembro deste ano, ou março do ano que vem, conforme
o porte do empresário, de modo que ele tenha na mão o
contrato de obras para que ele possa levantar dinheiro
em banco, se for o caso dele, ou ele próprio, mais do que
a obra, atê para receber o reembolso do BNH. Isso é
para impedir a- queda violenta no ritmo das obras. Na
maioria dos Estados os empreendimentos habitacionais
do BNH serão entregues até outubro.
Mas nós estamos atendendo aqui - temos alguns
amigos, aqui, que são testemunha disso, que acompanham mais de perto o BNH - porque o orçamento do

BNH, para 1984, não está quase comprometido, devido
ao" rãto de que as obras vão tefminar ainda este ano. Mas
nós vamos ter que fazer um sacrifício, vámos dizer de
uns 6 meses, para depoiS deslanchar de novo, se Deus
quiser.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -Sr. Presidente, José Lopes de Oliveira, pensei que os capix.abas
todos já tivessem falado, mas o Senador João Calmon
lembra aqui que eu também tenho vínculo com capix.aba, tenho um filho que andou invadindo as fronteiraS capix.abas, casando-se com uma delas.
Mas, Sr. Presidente, talvez com essa condição de
me-io-capixaba permita-me que eu lhe faça umas poucas
perguntas apesar do adiantadíssímo da hora, mas serei
breve, sem nenhuma questão expositiva. Farei apertas a
indagação para complementar assuntos que V. Ex• já
tratou praticamente aqui.
O Sr. Antônio Candal, Diretor Financeiro do BNH,
declarou que o Banco trabalha com a hipótese de uma
inflação decfinante e que, se isso não ocorrer, o Sistema
FihártCeiro -de Habitação poderá sofrer novos problemas
no futuro. SÚia razoável, no momento atual, racioCinar
em função do declínio da inflação?

O SR. JOSt LOPES DE OLIVEIRA - O Diretor
Antônio Luiz Candal Fonseca quando fez essa assertiva,
nós estávamos elaborando um esquema que abrangesse
não só o caso deste ano como o caso do ano qu~ vem.
Então ele imaginava que, ao invês de um reajuste de
128%, nós teriamos no máximo um reajuste, em julho do
iilo que vem de 120%. Esse é um esquema um pouco
mais longo que tlós estávamos elaborando para atender
també_m, desde lá, o que poderia acontecer em 84. Como
no Brasil é muito difícil fazer previsões desse tipo, nós
preferimos ficar só com o perfodo relativo ao reajuste
deste ano. De modo que foi essa a razão da_ as_sertiva do
Diretor Candal.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Então,
quanto à minha indagação, embora V. S• já tivesse_ tratado desse assunto, apenas quero fazer uma especulação
rápida, que é sobre a questão daquela nota que saiu no
Jornal do Brasil de domingo último, em que uma pessoa
faria os cálculos de quem fizera a opção pela semestralidade, e a partir de 1"' de julho ele iria pagar mais que
aquele que fizesse opção pelo pagamento dos 130% imediatos.
V. S• já deu a explicação de que isso realmente p~~eriã
ocorrer, mas feito um cálculo de que aquele que fizesse a
opcão pela semestralidade, aplicando a diferença na caderneta de poupança, teria então as vantagens para isso.
Então eu perguntaria a V. S•: se o mutuário que optasse
pela semestralidade teria dinheiro para depositar na caderneta_ de poupança?

O SR. JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA - E§sa realmente me encurralou. Realmente, nós estamos trabalhando sob hipótese. Então eu tomaria como hipótese de
que o mutuário teria como aplicar na caderneta de poupança.

O SR. PR.ESIDENTE (Jutahy Magalhães)_:_ A Lei n'
4.380, de 1964, que institui o Sistema FinancCiio=de Habitação, diz que a poHtica nacional de habitação e planejamento territorial visa a estimular a construção de habitação de interesses social e financiamentos-de aquiSição
da casa própria, especialmente pelas classes da população de menor renda,
Pergunto o seguinte: não teria havido um gigantisrrlo
desenfreado do sistema pelo desvirtuamento de sua finalidade original especial? Tem sido respeitado os limites
de aplicação dos recursos, na forma prevista do art. 12,
da Lei n"' 4.380, ou seja, de no_ mínimo 60% em habitações de valor unitário -inferior a 300- vezes o maior sa-
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!ária mínimo e de no máximo 20% em habitação_de_valor
unitário superiofã- 400 vezes o salário mlnimo mas nunca acima de 500 vezes o salário-família?

O SR. JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA- Bom, Senador, eu posso informar pelo meu feeling,lidando com todos os dados do BNH, posso afirmar que, hoje, o BNH
aplica no campo habitacio-nal praticamente 90% dos seus
investimentos habitaçionais para aqueles que tenham
renda atê 10 salá_rio mínimos. Portanto, a classe de renda
indefinida_ até 10 salários mínimos, sendo que até 5 salários mínimos_ em COHABS e acima disso, até 10, errt
cooperativas e programas semelhantes como: PROEMP,
que ê o Programa de Empresa, e o Programa do Trabalhador Sindicalizado, PROSINDI e O PROASP, que é o
do servidor público. Eu posso afirmar com segurança
que o BNH está exatamente, hoj~, dentro d~ lei que __o
criou. O que há é que ele, realmente, em 18 anos, passou
·a gerir um sistema de treze trilhões de cruzeiros. teria havida uma inchação de recursos, mas não um gigantismo
de necessidades, porque eu tenho 6 milhões na fi{a, pelo
menos já inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Eu fiz
essa indagação porque ontem, se eu não me engano, nós
lemos nos jornais que as imobiliárias estavam agora prevendo a aplicação de recursos maiores cm apartamentos
para as pessoas de alta renda. Então, daí a indagação
que eu faria. O sistema financeiro não estaria também
entrãndo com rec_ursos. para estes apartamentos de mais
alta renda?

O SR. JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA- Eu posso esclarecer para V. Ex• que, entre os agentes do sistema,
existem as caixas econômicas, de um modo geral, que
tem_uma carteira que é extra-sistema financeiro da habitação, qUe é chama~a carteira hipotecária, porque também essas atiVidades dos apartamentos de maior invergadura, de maior luxo, vamos dizer, se for uma classe
mais al_ta., há também necessidade de construção deles,
nós não podemos cercear essa atividade. Mas, deniro do
Sistema Financeiro de Habitação, nós vamos atê 5 mil
UPCs. Essa é uma regra da qual nem o BNH, nem os
agentes têm fugido, porque eles também não podem redescontar as cédulas hipotecárias, se estiverem fora dos
limites. Então para mobilizar o capital deles, eles precisam ficar dentro do limite do BNH.

O SR. PRESIDENTE {Jutahy Magalhães) - A mi~
rlha última Indagação, ãpenas para matar uma curiosidade, porque V. S• fala muito no problema· da tabela price-,
principalmente para os funcionários. Então a minha indagação seria, em que aspecto o problema da tabela price )?ode ser mais ou menos benêfica aos mutuários, porque V. S• falou que, inicialmente, as prestações poderiam
ser reduzidas afê 25%, mas no decorre-r do tempo, essa
_tahela price seria_ mais benéfica do que o sistema atual?
O SR. JOSE LOPES DE OLIVEIRA- Eu vou lhe
dar uma resposta filosófica. A tabela price, ou chamado
sistema francês de amortização, é um sistema bem bolado e foi um francês que o criou. Ele pressupõe que o indivíduo comece sem menos recursos no início da vida e
termine com mais recursos. De forma que, na primeira
fase da amortização, ele resgata mais juros do que capital, e no final, mais capital do que juros.
Mas eu não considero o sistema ideal, o sistema ló_gico. O sistema SAC, Que é o sistema de uma amortização
constante, ele é o inverso, ele pressupõe que o indivíduo
tenha mais dinheiro no infcio da vida e menos dinheiro
no final.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- O Senador Carlos Chiarelli vai concordar muito especialmente
com o problema da lei salarial.
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Mas, Sr. Presidente, cu quero agradecer a presença de
V. S• na nossa Comissão e dizer, mais uma vez, que os
trabalhos das ComisSões i1o Senado propicianl. um debate como nós assistimos-hoje, um debate sem emocionalis~
mos, um debate com parlamentares do Governo e da
Oposição, em que V. S• tCve oportunidade de, francamente, responder às indagações que aqui foram colocadas. V. S• concede ao Senado a oportunidade de, examinando os trabalhos aqui hoje realizados, podermos discutir esse problema dos sistemas financeiros de habi-
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tação. Por isso, eu quero congratular-me com V. S• e
com os Srs. Senadores, que aqui compareceram, pela altura do debate de hoje. E congratular-me com V. S•, especificamiútte;pelo trabalho que vem realizand-o à frente
do BNH.
O SR. JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA- Sr. Presidente, só mais essa palavrinha:
Sr. Senador Jutahy Magalhães, Presidente desta Comissão, Srs. Senadores, eu quero consignar que para
mim,_ para o BNH, para toda a equipe nossa, foi uma
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grande honra e uma oportunidade ímpar esta de prestar
esses esclarecimentos. E quero me colocar à disposição
~empre do ~~nado para qualquer informação, qualquer
debate_que possa contribuir para que nós todos brasileiros encontremos s-olução para os problemas.
Muito agradecido a todos pela atenção. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Nada
mais havendo que tratar está encerrada a nossa reunião.
( L(!l.•anta-se a reunião às 19 horas e 30 minutos.)
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11/83 (nY 72/83, na Casa de origem), que revoga o Decreto-lei n9
865, de 12 de setembro de 1969, restabelecendo a autonomia do Mu-

mcJpiO de Santos.,. no Estado de
São Paulo. (Em regime de urgência). Apreciação adiada por falta de
quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n9
105/81 - Complementar (n9
60/75, na Casa de origem), que altera dispositivo da Lei Complementar n9 1, de 9 _de novem_bro de
1967, que estabelece requisitos
mínimos de população e renda
pública e a forma de consulta prévia às pOpulações locais, para a
criação de novos municípios. Apreciação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei áa Câmara n9
7, de 1983 (n9 80/83, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera
a composição- e a organização interna dos Tribunais Regionais do
Trabalho que menciona, cria cargos, e dá outras providências.

danha Derzi Cardos_o.

Enéas Faria- Pedro Simon - Octavio

O SR. PRESIDENTE (Moacyr palia) - A lista de
presença acusa o ·comparecimento de 27 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteç.ão de Deus iniciamoS nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
l9-Secretário.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 182, DE 1983

Acrescenta parágrafo ao art. 69 da Lei n9 S. 764, de
16 de dezembro de 1971, que define a política nacional de cooperativismo institui o regime jurídico das1
sociedades cooperativas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 O art. 6_9 da_Leí n9 5.764, de 16 de dezembro
de 1971, passa a vigorar acrescido do seguinte parãg"rafo:
39 Ê livre a associação de cooperativas centrais ou federações de cooperativas entre si, independentemente de
suas modalidades, objetos sociais e áreas de ação ou admissão serem iguaiS ou -diferentes.

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrãrio.
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Apreciação adiada por falta de quo~
rum.

-Projeto de Re:sQ_Iução n9
161/81, que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa Agropecuáría Industrial e CoJonizadora

Rio Candeias Lt®., a ârea de
33.000 hectares, no Território de
Rondônia, para a implantação de
projeto de bovinocultuta. Apreclaçio adiada por falta de quorum.
- Projeto _de Resolução nY
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 Estado, com aproximadamente
30.000 (trinta mil) hectares. Apredação adiada por falta de quorum.
-

Requerimento nY I 96/82, soli-

citando nos tennos dos arts. 75,
"A", 76 e 77 do Regimento Interno, a criação de_uma Comissão Especial Interna, composta de 7
membros, para, no_ prazo de 180
dias, realizar estudos sobre reforma
tributária. Apreciação adiada por
falta de quorum.

SENADOR ITAMAR FRANCO
- Projeto de Lei do Senado n~'
280/77 (Tramitando em conjunto -Reflexões sobre o quadro políticom o Projeto de Lei do Senado n~' co do País.
233/79), de autoria do Senador loSENADOR
sê Safney, que institui o voto diStriM V LLER ____:Despacho do Desemtal e dá outras providências. Apre- bargador José Vida!, Presidente do
ciação adiada por falta de quorum.
TRE, de Mato Grosso, no recurso
- Projeto de Lei do SenadQ n"' _do PMDB sobre irregularidades
233 j79 (Tramitando em- conjuntO
havidas no último pleito eleitoral
com O Projeto de Lei do Senado n"' naquele Estado.
280 (77), de autoria do_ Senador
SENADOR MARCO MACIEL
Tarso Outra, que institui o sistema - Impactos sociais causados pela
eleitoral misto_ e dá outras proviinformãtíca.
dências. Apreciação adiada por fal1.5- DESIGNAÇÁO DA ORta de quorum.

1.4- DISCURSOS APÓS A
ORDEM DO-DIÀ
-

SENADOR FÃB/0 LUCENA
Momento político do País.

SENADOR ALM/R PINTOProjeto~dQ Centro Tecnológico da
Aeronáutica- CTA para modificação d_o clima do semi-árído nordestino. Artigo do jorn~Iista Ari
Cunha, do Correio Braziliense, a
propósito da visita do PreSidente
Aureliano Chaves ao Estado do
Ceará.

DEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO

2-ATO DA COMISSÃO DlRETORA
N' 23, de 1983.
3-ATAS DE COMISSÕES
4- MESA DIRETORA
5 - LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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à luz de seus propósitos fundamentais e dos principias
postos· a serviço de tais objetivos".
"Se o movimento cooperativo deseja alcançar
sua máxima posição de relevo, dentro de cada pafs
ou no plano internacional, as diversas instituições
cooperativas devem apoiar:.Se mutuamente, sem qualquer restriçãon (Apud ALFREDO A. ALTHAUS,
"Tratado de Derecho Cooperativo", 2• edição, pgs.
437/438, tradução e grifos nossos).
3. A questão relacionada com a concentração de empresas cooperativas é de excepcional magnitude, sendo
praticamente impossível a admissão da viabilidade do
sistema cooperativista sem a plena integração .das diversas cooperativas. Em 1949, ano da publicação de seu li-

vro "LA RÉVOLUTION COOPÉRATIVE", BERNARD LA VERGNE jâ advertia que
"Pour nos societés comme pour tous les organismes économiques, !e probléme est de se concentrer
ou de périr".

GEORGE LASSERE pondera que
Les secteurs coopêratifs n'échappent pas plus que
les autres à la nécessité d'une forte concentration.
Não é diferente a lição de PAUL LAMBERT:
"La cooperación debe multiplicar también los !azos orgânicos entre las distintas sociedades cooperativas; a este respecto los progressos, aunque pueden
parecer lentos si se los compara con los proyectos ya
antiguos, son innegables. Ademâs, -indican el sentido de la evolución" (La Doctrina Cooperativa, ed.
1975, pg. 279).

ALICIA KAPLAN DE DRIMER e BÉRNARDO DRIMER assim se manifestam sobre a

JUSTIFICAÇÃO
Por proposta da Organização das Cooperativas Brasileiras, o Conselho Nac_ional de Co_operatívismo baixou,
em 20 de outubro de 1981, a Resolução n"' 21, segundo a
qual ficou expresso ser "permitida a associação de Cooperativa singular a outra Cooperativa singular independentement.e de suas modalidades, objetos sociais, atividades e áreas de ação ou_admi.!!s.ão serem iguais ou diferentes".
Posteriormente, a OrganizaÇão das Co_operativas·Brasileiras apresentou a esse colegiado projeto de resolução,
segundo o qual seri:j, ""permitida a associação de Cooperativa Central ou Fedeiação de Cooperativas a outra
Cooperativa Central ou Federação Çç Çoopera.tivas".
Devido às dúvidas surgidas em relação à competência
do Conselho Nacional de CooperativismO ·para baixarresolução nesse sentido, e-x vi do disposto no inciso II do
art. 69 da Lei nQ 5.764/71, solicita:no_s_ã_Organização das
Cooperativas Brasileiras a apresentação deste projeto de
lei, cujas justificações, ·em grande parte; são as mesmas
apresentadas ao Conselho Nacion-ãi de Cooperativismo
pelo citado órgão de representação nacional do cooperativismo brasileiro, que passamoS a transcrever.I. O 22"' Congresso da ALIANÇA COOPERATIVA
INTERNACIONAL, realizado em Bournemouth em
1963, aprovou proposição de THORSTEN ODHE, sob
o título "Integração Económica e Desenvolvimento
Cooperativo", do qual destacamos o·seguinte trecho:
"Coordenar esforços dentro das respectivas
âreas, mediante a criação de organismos conjuntos
das so_ciedades atacadistas nacionais e outras organizações centrais, com a finalidade de aproveitar as
vantagens de mercados maiores, a fim de contrabalançar os efeitos nocivOS das forças monopolísticas e
servir melhor os consumidores e pequenos produtores; encontrar formas apropriadas de organização
para tais organismos de compra e venda conjuntas e
para a criação de empresas de produção que possam
beneficiar-se com -as vantagens da produção em

grande escala'' (Apud ALICIA KAPLAN DE DRIMER E BERNARDO DRIMER,. "Las Cooperativas - Fundamentos - História - Doctrina", pg.
344, tradução e grifos nossos).

2--.-- Ao elevar a integração à hierarquia de Príncípio
coQPerativista fundamental, apro~ando-o sob--a forma
dr:. "as cooperativas, para melhor servir aos interesses de
seus membros e da comunidáde, devem colaborar por
todos os meios com outras cooperativas a nível local, nacional e internacional", a ALIANÇA COOPERATIVA
INTERNACIONAL, em seu congresso realizado em
Viena, em 1966, aprovou a seguinte proposição da respectiva Comissão:
..A idéia de uma maior unidade dentro do movimento cooperativo sob várias designações - coordenação, concentração, integração - estâ ganhando terreno entre os cooperadores que, em sua maioria, estão convencidos de que seus mais sêrios concorren res na atualidade são as grandes organizações
capitalistas, integradas horizontal e verticalmente.
Não há por que supor que essa concorrência irá diminuir; ao contrário, podemos esperar que,
utilizando-se da tecnologia moderna, a empresa capitalista continuará evoluindo rumo ao monopólio
e ao oligopólio, não só nos seus mercados nacionais
como também no plano internacional por meio de
novas unidades multinacionais de~ominadas áreas
de livre comércio ou comunidades econômicas. A
concorrência futura não serâ a dos grandes contra
os pequenos, mas dos poderosos entre eles mesmos.
O movimento cooperativista se encontra potencialmente entre os maiores. Somente necessita concentrar
seu poder em unidades de maior magnitude, aplicando
-perseVerantemente, sem restrições, a partir do plano
local até o lntemaclonal, o princípio da cooperaçio
entre cooperativas para mostrar sua grandeza e
atuar com êxito contra os monopólios".
"Para assim proceder, os cooperadores devem reexaminar periodicamente seus métodos e Instituições,

qu~tão:

.. Expresado em pocas pala bras, puede afirmarse
que los cambias modernos determinan la formación
de unidades económicas cada vez más grandes, tecnificadas_y__ costosas; y que, para arribar a las mismas, se evidencian diversos procesos de. "concentraciólt" ,, "fusión" ,, ."centralización" ~, "cordinación",
etc. (Las Cooperativas - Fundamento - História
- Doctrina, pg. 357).
4. Demonstrada a relevância da integração cooperativísta; Lndeperidentemente do grau em que se encontram
as oo·operativas, sejam singulares, centrais, federações ou
confederações, cumpre-nos verificar se hã conveniência
na ass_ociação entre cooperativas centrais e federações de
cooperativas .

ALICIA KAPLAN DE DRIMER e BERNARDO
DRIMER mostram que
"Cabe asimismo sefialar que, si bien las federadanes, ligas y uniones estân integrãdas principalmente por cooperativas de primer grado y las confederaciones lo están por cooperativas de segundo o
tercer grado, es frecuente que quaiquiera de estas ollganizaciones federativas prevea en su estatuto la po-sible adhesión de personas individuales o de cooperativas de distinto grado, así como de organizacionesde
bien público o de otras entidades públicas ou priva~
das, cuando diversas circunstâncias lo hacen aconcejabfe y sin que se subviertan por ello sus caracteres
esenciales" (op. cit., pg. 345).
5. Havendo possibilidade de associação entre cooperativas centrais e federações de cooperativas, evitar-seão, muitas vezes, inveStimentos de algumas, perda de capacidade ociosa de outras, desperdícios generalizados,
criação de empresas mercantis por duas ou mais centrais
e federações. E essas filiações somente se concretizarão
havendo mútua conveniência, o que acontecerá quando
as respectivas associadas alcançarem beneficias e vantagens na integra-ção.
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6. Nossas leis sobre cooperativismo contém diversas
regras oriundas mais das lucubrações de seus autores do
que da realidade sócio-econômica do País. Todas elas
elaboradas à época- de um cõoperativismo incipiente,
com número reduzidíssiino de cooperativas de segundo
grau. A questão, na atualidade, apresenta-se com outras
características, exigindo-soliiÇâO- voltada para os interes-

ses dos associados de cooperativas, que pretendem boaprestação de serviços por parte das suas respectivas entidades.
7. Pelo Decreto nl' 60.597, de 19 de abril de 1967; que
regulamentou o Decreto-lei n~ 59, de 21 de novembro do
ano anterior, eram características daS cooperativas centrais Q ...míninlo de três co-oi)eáttivas de primeiro grau
para a sua constituição" (ãrt. 7<J, item 3), ao passo que as
federações de cooperativas se caracterizavam pelo
..mínimo de trêS cooperatiVa-s de l<J grau ou centrais, ·
para sua constituição" (art, 99, item 3).
8. As cooperativas centrais ou federações de cooperativas, ao ingressarem no quadro social de oUtrits coo·
perativas congêneres de segundo grau, não quebrarão a
harmonia dos respectivos funcioilamentos. Terão o mes.
mo tratamento que recebem as cooperativas singulares:
adesão voluntâriã, Voto Unitário, se tOi-CSse o critê-rio, ou
voto proporcional de acordo com o que estiver estabelecido nos estatutos; subscrição e integralização de capital,
também nas mesmas proporções, demissão e retirada do
capital realizado conforme estabelecido istatutaCiamen·
te; partiCipação -nas so-óraS e nas perdas em idênticas proporções, etc. O retorno dado às cooperativas singulareS
irâ beneficiai-, afinal, os seuSllsSOCiâdos. No caSo -de cooperativas centrais ou federações, o retor-nõ recebido por
elas irá para suas singulares que, Por sua vez, o destinarão aos seus assoCiados. Assim, os beneficias ãJCãnçadoS
irão sempre Cointemplar os assoCiadoS, pessoas físicas ou
jurídicas.
--9. A integração entre aS coOpc!rativãs -fcii i:1evada à
hierarquia de princípio cooperativo fundilmeiltal pela
ACI e assim vem sendo considerado em todo o mundo.
Esse princfpio cooperativista teve o segUinte enunciado:
..As cooperativas, para melhor servir os interesses de
seus membros e da comunidade, dev~m colaborar por
todos os meios com outras cooperativas a nível local, nacional e internacional". Um dos mais eficientes meios de
colaboração é a filiação de uma às outras.
10. O objeto da filiação é lícito e, ~videntemente, será sempre oportuno e conveniente. As cooperativas centrais e federações, filiando-se uma às outras, irão evitar
capacidades ociosas ou investimentos desnecessários, cujo financiamento se torna ca,da vez mais difícil em decorrência da situação da economia e das finanças do
País. Além do mais, poderão partir para a especialização
de serviços ou atlvidades, investindo mais em pesquisas,
o que gera.lmente só é acessível a empresas de grande
porte.
11. Qual a melhor conseqUência para as cooperativas centrais e federações de co_operativas, suas singulares
e os milhares de associados destas últimas, bem- como
para a coletividade em geral: a não utilização de toda a
capacidade industrial e de comercialização e os investimentos desnecessários, ou o seu melhor e mais racional
aproveitamento, resultante da mútua associação entre
centrais e federaÇões de cooperativas? A resposta é desnecessária, principalmente em nosso País, que dispõe de
minguados recursos na atualidade.
12. Convencidos de estarmos apresentando projeto
de lei de grande interesse para o Pais, qual seja o de melhor aproveitar a capacidade istalada das cooperativas
centrais e federações de cooperativas, evitando que suas
congéneres sejam obrigadas a investimentos dispensãveis
ou à protelação do atendimento aos associados e de facilitar às próprias interessadaS especialização em certas
atividades ou na industrialização e comercialização de
determinados produtos, o que importará, iniludivelmen-

a
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te!,- eni-sensível ecOilomia de gastos e na ?telharia_ da produtividade, apresentamos à consideração dos eminentes
Seilador"es projetO de leí que resolverá problem:;t~ _exiStentes em várioS segmentos do cooperativism.o n-acional.
Sala d3.s S"essões, 5-de agosto de 1983. - Alfredo Campos - Martins Filho.
Legislação citada
. LEI N• 5.704, .DE: 16 DE; DEZE:MBRO
DE: 1971

oefine a Polític3. Nacional de Cooperativismo, institui
o regime jurídico das soicedades cooperativas, e dá outras providências.
Art. 6<J As sociedades cooperativas são consideradas:
I -singulares, as constituídas pelO número mínimo
de 20 (vinte) pessoas físicas, sendo 'excepcíonalinente
permitida a a-dnlissão de pessoas jurídicas que tenham
-por objeto as mesmas ou correlatas atividadeS econdmicas das pessoas físi~as ou_. ·aínda, aqUelas sem fins lucrativos;
I I - cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituídas de, no mínimo, 3 (três) singulares,
podendo, excepcionalmente, admitir associados individuais;
III- confederações de cooperativas, as constituídas,
pelo menos, de 3 (três) federações de cooperativas ou
~operativ~s ~ntrais,_ da __ me~ma ou_de d_iferentes moda~
uêlades.
§ 19 Os associados individuais das cooperativas centrais e federações de cooperativas Serão inscritos no Li~
vro de Matrícula da sociedade e classificados em grupos
visando à transformação, no futuro, em cooperativas
singulares, que a elas se filiarão.
§ 29 A exceção estabelecida no item II, inftne docaput deste artigo não se aplica às centrais e federações que
ex~tçam atividades de crédito.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social
~PROJETO

DE LEI DO SENADO N• 183, DE 1983

Revoga o art. 49 da Le_i n9 6.994, de 25 de maio de
1982.
O CongrésSo NaCional decreta:

Art. 19 Fica revogado o art. 49 dª Lei n9 6.994, de 25
de maio de -1982.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justlficaçio

A Lei n9 6.994, de 25 de maio de -1982, ao regular o
processo de fixação da valor das anuidades devidas às
eritidades incumbÍdas, por lei, da fiscalização do exercício de profissões liberais, inclui, no elenco de seus dispositivos, preceito extravagante e contrãrio aos interesses
das respectivas categorias profissionais. Assim, o art. 49
do projeto prescreve que, no final do exercício, as entidades recolherão ao Ministério do Trabalho, em conta especiaf, 70% do saldo disponível, a fifi de sef empregado
em program-a de -fOfm"ação -profissional na ârea correspondente à origem do recurso, consoante disciplinamento a ser estabelecido em regulamento. Ora, o Decreto n9
88.147~ de 8 de marçO de 1983- que regulamenta a Lei
ni ~."9"94, de 1982- estabelece que o referido saldo disponível, no valo_r legalmente indi_cado (70%) será utilizado em programas de formação profissional, diretamente
pelo Ministério do Trabalho ou mediante convênios,

com entidades públicas ou privadas, conforme portaria
do Ministério do Trabalho.
E evidente que, além de configurar intervenção indébi~
f.a nos assuntos da administração financeira dessas entidades de direito público, a medida consubstanciada no
art. 49 da Lei n9 6.994, de 1982, não encontra respaldo no
objetivo que se deseja para órgãos dessa natureza, aos
quais devem ser reservados amplos atributos de ação
profissional, seja no que tange à fiscalização propriamente dita, senão, também, no que respeita à execução
de programa de vária ordem, objetivando outros campos
de interesse das categorias vinculadas. Nesse particular,
o Ministério do Trabalho só poderia atuar como elemento estranho aos específicos reclamos das categorias vinculadas, abrigado assim, por força dessa incompatibili, dade, ao recurso do repasse, mediante convênios com
outras entidades nem sempre afeitas aos problemas per~
manentemente enfrentados pelas entidades fiscalizadoras. Ademais, a lei jã estabelece a norma cautelar de submeter à autorização do Ministro do Trabalho qualquer
aplicação de recursos que não sejam diretamente relacionados com a fiscalização do exercício profissional (art. 39
da Lei n' 6.994/82).
·
Diga-se, ainda, que a utilização de saldos disponlveis,
por entidades que possuem caracterlsticas autárquicas, ê
prática recomendável, pois completa o processo de execução orçamentária, implementando a execução de projetas que se desdobram em várias etapas.
Assim sendo, não vemos razão para que sejam desviados recursos dessas entidades, quando ê evidente a sua
maior identificação com as necessidades das categorias
filiadas.
Sala das Sessões, 5 de agosto _de 1983. - Gastão
Müller.
LEG!SLAÇÀO CITADA

LEI N• 6.994 -

DE 26 DE; MAIO DE 1982

DisPõe sobre a fixação do valor das anuidades e ta-,(as- devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício
profissional, e dá outras providências.

Art. 49 No final do exercício, as entidades a 'JUe se
rC::fere o artigo· J9 desta Lei i"ecolherão ao Ministêrio do
Tfabalho, em conta especial, 70% (setenta por cento) do
saldo disponível, para ser aplicado (vetado) em progra~
ma de formação profissional (vetado) na área correspondente à origem do recurso, em forma a ser disciplinada
por regulamento.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa) -Os projetas
lidos serão publicados e reme-ydos às Comissões competentes.
SÕbre a mesa, comunicãçào que vai ser lida pelo Sr. 19Secretário.
É lida a seguinte

Em 5 de agosto de 1983

Senhor Presidente;
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, -de
aco_rdo_corn o disposto no art. 43, alínea ''a", do Regimento _interno, que me ausentarei do País a partir do dia
6 de agosto do corrente ano, por breve período, em caráter particular. Atenciosas Saudações, Marcond.es Gadelha.
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -.A cpmu:n_i-

cação lida vai à publicação.

Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José FrageltL
S. Ex• declina da palavra.

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Humberto
Lucena, como Líder do PMDB.

O SR HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.- Sr. Presidente,
Srs. Senadores~
Hoje venho a esta tribuna para comentar a visita ·que o
Senhor Presidente Aureiiano Chaves fez ao Recife, comparecendo, com todos os Srs. Ministros, à reunião da
SUDENE, na tarde de ontem.
Sr. l>residente, Srs. Senadores, por um dever de educação polffica, devo dizer que fui surpreendido, como
Líder do PMDB, ao receber um convite de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, através do Ceri~
monial do_ Palácio do _Planalto, para que comparecesse
ao Recife, a fim de assistir ãquela reunião.
Se saliento este fato é porque é inusitado. De 64 até
hoje, jamais qualquer dos que assumiram a Presidência
da República teve qualquer gesto_de cortesia para com ·as
lideranças de partidos de Oposição.
Antes, porém, lembro, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que, como todos sab~m. o problema do Nordeste tem
dois aspectos o estrutural e o conjuntural.
No que tange ao aspecto estrutural, infelizmente, atê
hoje, pouco ·se fez na Região, no sentido de fortalecer a
sua economia, no sentido de diminuir a defasagem entre
a sofrida Região Nordestina e o CentrowSul. Pelo Contrário, essa diferença vem aumentando anualmente, o
que significa que até. hoje os planos ali executados se não
fracassaram totahnente, pelo menos não atingiram os
objetivos colimados.
E bem verdade que tivemos um esforço inaudito, no
que concerne ao aspecto estrutural da problemática nordestina, do Gover_no Juscelino Kubitschek de Oliveira, o
grande idealizador e criador da SUDENE, órgão de planejamento instalado na cidade do Recife, subordinado
diretamente à Presidência da República, com a missão
precípua de coordenar os órgãos regionais, por conseguinte, a execução- de planos-diretores visando o desenvolvimento da Região.
A S U D EN E veio tendo como suporte financeiro - os
recursos oriundos dos incentiVoS- fiscais, isto é, da dew
duçào do Imposto sobre a Renda na declaração das pessoas jurídicas.
Sr. Presidente, S-rs. Senadores, não podemos dizer que
nos seus primeiros tempos, a partir das administrações
de Celso Furtado, do General Euler Bentes Monteiro e
de outros superintendentes, não houve um esforço inicf:if
versando a iniciar na Região um processo de industrialização que pudesse fazer com que fosse absorvida, num
volume razoável, a sua mão-de-obra disponível, já que a
Região Nordestína, como também sabem os Srs. Sena~
dores, é a de mais alta densidade demográfiCa do Brasil.
Além da industrialização, a SUDENE também resolveu fazer um esforço para recuperação da economia rural, aprovando dezenas de projetas agropecuãrios ou
agroindustriais.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no exato momento em que se começava a criar essa nova condição estrutural para a economia regional, eis que os recursos decorrentes dos incentivos fiscais, sobretudo a partir de 64,
e mais acentuadamente a partir da primeira gestão do
Ministro Delfim Netto no Ministério da Fazenda, começaram a ser desviados criminosamente da região.
Lembro-me bem que quando foram instituídos os in~n
tivos fiscaiS para o Nordeste, eles vieram em conseqüência da célebre Instrução nq 204, do Presidente Jânio Quadros, que extinguiu o chamado câmbio de custo, que servira de instrum~nto para promover a industrialização do
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aceleradamente, sobretudo nos cinco _anos de
Govern:o" Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como diziã, houve desw
vío de recursos. E com exceção dos recursos que foram
alocados à região Norte, à SUDAM, que também precisava, como precisa, de um suporte financeiro mais adequado para promover o desenvolvimento da Amazônia e
ctiar condições para ocupar aquela imensa área do território na:cionaJ fora os incentivos destinados a empreendimentos turísticos, à EMBRATUR, houve grande equfw
vaca ao se destinar recursos deduzidos do imposto _de
renda para o reflorestamento. Todos nós sabemos das
denúncias que freqUentemente têm havido de fraudes
nesse setor. Falaram-me de cartas-consultas que são
aprovadas pelo IBDF sem que sequer a pessoa possua
um trato de terra. Mas, através de privilégio político,
consegue a decisão favorável do IBDF, com compromisso de que em seguida o titular da carta adquirirá um de-terminado pedaço de terra para implantar o seu projeto.
Então, sr: Presidente, Srs. Senadores, sob o aspecto
estrUtural, como a SUDENE foi esvaziada com o desvio
dós' recursos' advindes dos incentivos flscais e como deixou de ser subordíoada diretamente ao_ Preside)lte_ daRepública para _se ~iluir na est_rutura do_ Ministério do InteriOr, dentro do qual passou a ser apenas màis Uma repartiÇiõ-quilse de caráter burOcrático, a SUDENE, hoje, o
que é? A SUDENE quase que passou a ser aquilo que
era anteriormente, o Departamento Naçional de Obras
Contra as Secas, hoje subsiste _na es:trUl!J.ra administrativa do País decorativamente. Atualmente, a SUDENE
Jimfta-se a atender o problema da' seca sob o aspecto
emergencial: não só supervisió"nãr o alistamento dos flagelados, em cada Estadç nordestino, como assegurar o
abastecímento de água através- de jãmantas- e carrospipas às cidades que porventura estejam sem condições
de atenderem as suas populações.
O Sr. ·Aimir Pinto- -Permitewme V. Ex" um aparte,
nobre Senador?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Antes de conceder
o aparte a V. Ex,., eu vou o_uvir o nobre Senador Fábio
Lucena, que já me havia solicitado antes~
Ó Sr. Flí:blo Lucena- Nobre Líder Humberto Luc_ena, é a propósito do desvio de _tecursos a que aludiu V.
Ex• Eu chamaria a atenção dos Srs. Senadores do Nordeste para o que publica hoje um dos boletins mais informados de Brasflia, o DF Repórter: "No próximo dia 12
todos os Governadores pedessistas do N ardeste viajarão
aos Estados Unidos para visitarem o Presidente Figueiredo em Cleveland e conhecer técnicas de il;-rigaçào em
Estados onde há seca, como o Arizona e Califórnia."
Ora, nobre Senador Humberto Lucena, a q.ue conta de
recursos correrá essa excursão aos Estadps Unidos?
Quantas pessoas comporão essa comitiva? Só pode ser
por conta dos recursos destinados a combater a misêria
do Nordeste. Eu faria um apelo aos Senadores nordestinos para que impedissem essa viagem de dez Governado~
res, acompanhados de comitiva composta por não sei
quantas pessoas, aos Estados Unidos, a pretexto de visitarem o Presidente da República. Isso é um escárnio, isso
é: uma afronta contra os 30 milhões de nordestinos..

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a
V. Ex", nobre Senador Fábio Lucena. Eu ouvi essa noti-

cia e a li na imprensa escrita, mas lhe confesso que não
sei qual a origem dos recursos que vão custear essa viagem. Realmente, tem razão V. Ex• se forem recursos
públicos, daqueles Estados nordestinos, será, na verdade, uma atitude injustificável e até revoltante, porque todosi sabemos das dificuldades imensas a que chegaram
todos os Estados nordestinos. O meu, por exemp10 1 a Paraíba, está praticamente insolvente; está ~:~-trasado no pagamento dos vencimentos do funciorialismo em mais de
um mês, deve nove Quinzenas de ICM aos municípios e
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não paga em-dia os _s~rviços de ~uas dívidas, que é, menSãlffiente, I bilhão e 500 mHhões de ciuzeüos,-porque
não tem rCcurS-os- para tanto.
Daí porque eu acolho a intervenção de V. Ex•, e espe-ro que os Senhores nordestinos com assento nesta Casa
possam nos esclarecer melhor a respeito do assunto levantado por V. Ex"
Concedo-O aparte ao nobre Senador Almir Pinto.
O Sr. Almir Pinto - Nobre Senador, eu mesmo iria
reportar-me à questão da viagem dos governadores nor~
destinos a Cleveland, porque acredito que o convite tenha sido feito pelo Governo americano. Ia também
abofdar exãtainente a questão do IBDF. V. Ex• se referiu ao-fato de que algumas pessoas que possuem retalhos
de túra têm piojetos, digamos assim, inexisterites, fantasmas apr~vados. Eu ...

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Projetas, não

cartas~consultas.

O Sr. Almir Pinto - Não cartas-consultas, é um pro~
jeto. Eu fie~ devendo a V. Ex" esse favor, porque há 2
anos, nObre S~nador, que eu luto junto ao IBDF. Já fui
peSsoalmente lá. Não falei com Presid~nte, porque S. Ex•
estava viajando, mas falei com o Presidente eventual,
que era o se.cretá_rio, o chefe de gabinete. Fiz, pela segunda vez, o meu Pedido e sempre obtive aquela, resposta,
chapa;. "Infelizmente, a carta-consulta do recomendado
de V. Ex•, que ê a Cajuferrer, que faz o plantio do caju e
V. Ex" sabe que é aproveitado para tudo, principalmente
a castanha, que hoje é uma das maiores rendas do meu
Estado na pauta de exportação - a resposta, repito rião pode ser atendido, porque não tem dinheiro para
novas cartas-consultas por não poder iniciarwse projetas
novos. Eu, então, vou pedir a V. Ex" depois o nome de
quem tenha sido mais feliz nesses pedidos, para que eu
me aproxime dele, e assim conseguir a aprovação lá para
o meu parente e amigo da lavras da Mangabeira, no Cearã.

O SR. HtJMBERTO LUCENA- V. Ex", realmente,
nobre Senador Aimir .einto, apesar de ser um Senador
assíduo na tribuna e fidelísSiino ·ao seu ParÜdo, e que
tem aqui colaborado, permanentemente com o Governo,
não está recebendo tratamento adequado por parte do
õficialismo, porqUe eu sei de muitos correligiOnàrios de
V. Ex", inclusive no meu Estado que têm conseguido volumosos recursos do IBDF muitos dos quais, hoje, se encOntram em situação financeira muito próspera, graças
aos chamados projetas de reflorestamento.
Mas, toquei nesse aspecto apenas para salientar que,
no desvio dos recursos decorrentes dos incentivos fiscais
que eram destinados ao Nordeste, o que me parecem
mais desastrosos foi justamente aquele que beneficiou os
projetas de reflorestamento. Acho que era política não
tem dado o resultado adequado para o Brasil. Pelo que
sei, o que há são pequenos projetas, sobretudo na Região Ceriti"o-Sui, de empresas que, em vez de carrearem
os recursos do imposto de renda a pagar para o Nordeste
ou para a Amazônia, preferem fazer um projeto próprio
de refloreStamento dentro das suas propriedades. O resultado desses projetas não tem, a meu ver, correspondido" às expectativas~ do Governo.
Portanto, creio que, nós que lutamos permanentemente pela devolução à Região dos recursos que lhe foram tirados, devemos insistir para recompór o percentual de
incentivos fiscais que foram instituídos para promover o
desenvolvimento da Região Nordestina, com exceção,
com eu disse, da parte destinada à Amazônia e, também
da parte destinada ao fomento ao turismo, através da
EM:BRATUR, que tem realmente realizado um bom trabalho por todo Brasil, indistintamente.

O Sr. Passos Pôrto- Permite.-me V. Ex• um aparte?
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Pois não,

nobr~

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Humberto Lucena, estou ouvindo com atenção o discurso de V, Ex..'
Em parte V. Ex• tem razão e, em parte, não. V. Ex-' tem

razão, creio, na hora em que acha que os recursos oriundos do 34/18 foram redivididos e redistribuídos,1nch.isive para outras regiões do País e não tiveram a apfkaçâó
devido pela doutrina que se estabeleceu no Brasil de que
a Região Nordestina era região carente. Mas, nesta redistribuição, se houve uma coisa acertada, foram esses

recursos destinado ao reflorestamenTo-do Brasil. Sabe V.
Ex~ que somos um País devastado de recursos natUrais,
sobretudo, de florestas. A Floresta Atlântica, por exemplo, desapareceu. Procurou-se, ao longo dos anos, através do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, uma forma de se incentivar o reflorestamento do País
e não havia. A forma esCOlhida foi a doS incentivos qrie,
ao longo desses anos, sobretudo a partir de 1960 tem
sido um instrumento, no Brasil, que tem proporcionado
o desenvolvimento de _determinados setores de atividades
em nosso Pais. Se houve corrupção em alguns destes projetas, eles em absoluto não empanftm os seus objetivos.
Sabe V. Ex• muito bem que, POr exemplo, o Estado de
Minas Gerais - o nobi-e Senador Itamar Franco e.Stã
aqui presente e sabe disso -foi um dos graõ.des bene!lciários desses incentivos. Realmente, fizeram o reflorestamento em áreas que não eram destinada a nenhuma
cultura. Deram ajuda àquele Estado, sobretudo, às usinas siderúrgicas. No Nordeste, o nobre Senador Almir
Pinto sabe que se deu urna grande destinação desses recursos na produção, por exemplo, da cultura do caju.
O SR. HUMBERTO LUCENA - No meu Estado.
desconheço. A devastação foi total e continua, sempre.

O Sr. Passos Pôrto- Mas, todos os projetas do IBDF
são cercados de uma série de exigências; hã, inicialment~.
essa carta-consulta, hã uma fiscalização pelas delegacias.
Eu lhe confesso com sinceridade que apesar desses desvios, o resultado da aplicação daqueles recuros destinados ·ao fomento, ao reflorestamento no Brasil deve ter
sido bem fecundo. Mas eu gostaria também de destacar
no seu discurso um assunto, que deve vir a debater aqui
no Senado, que deve ser a reavaliação desSa política de
incentivos de isenções fiscialS. Eu não creio qU:e ísso tenha
dado o êxito que se podia esperar. Foi um instrumento
criado, há poucos anos no Brasil, que eu não creio que
tenha surgido os efeitos desejados, porque são recursos
desviados do erário público para se entregar à iniciatiVa
privada com objetivos dei incentivãr um determinadO
projeto. Esses projetas geralmente recebem recursos subsidiadOs, mas a venda desses produtos são por preço de
mercado ...
(O Sr. Presidente fazendo soar as campainhas.)

O Sr. Passos Pôrto- Só um momento, Sr. Presidente.
Então, o que ocorre é que são beneficiários os donos do
projeto e não a sociedade brasileira, como um todo. Vou
declarar a V. Ex• que eu gostaria de ver um debate sobre
esse assunto, porque sou contra a política de subsídios
que se estabeleceu no Brasil por uma série de coisas e só
vieram para tirar recursos públicos que poderiam ter
uma destinação melhor e mais reprodutiva. Nós temos
um exemplo na industrialização de Minas Gerais e de
outros Estados, inclusive do_ Nordeste, que não surtiu o
efeito que seria desejado, tendo em-vísta que -sãO recursos
do povo brasileiro que nós-desviamos e entregamos a entidades particulares para fins reprodutivos, ctijos resultados só vêm para determinadas pessoas e não para o povo
brasileiro.
O SR. HUMBERtO LUCENA- Em primeiro lugar,
nobre Senador Passos Pôrto, eu diria a V. Ex' que para

que V. Ex• me convença sobre os resultados positivos da
política de réflorestamento,_ V. Ex• teria que trazer aqui
dados muito concretos. Eu lhe confesso, sou, até o presente momento, um descrente.

O Sr. Passos Pôrto- Eu me comprometo com V.

Ex• ...
O SR. HUMBERTO LUCENA - As informações
que eu tenho colidem inteiramente com as que V. Ex•
traz no seu aparte.
Quanto ao problema dos recursos derivados de incentivos fiscais, nós_ não temos senão que apelar para eles no
qu-e tange a incrementar o desenvolvimento-nordestino, e
por quê'? V. Ex•, diz que é contra o subsídio. Mas como é
que se'construiu a industrialização do Centro-Sul, nobre
Senador? Com o ·subsídio, e um subsídio cambial Sabe
V. Ex• que, até o Governo do Presidente Jânio Quadros,
havia o direito de importar-se equipamentos, máquinas e
sobressalentes destinados à industrialização do CeiLtro-Sul atraVés -do chamado câmbio favorecido.
~o Sr. Passos Pôrto- Mas era uma política de substituição de importações.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Substituição de
importações, mas subsidiada. Quem é que pagava a diferença do câmbio? Era o Goverrio.
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mais órgãos federais sediados na região, para evitar jus~
tamente a fraude, isto é, o desvio na aplicação dos incentivos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como afirmei de início,
temos, por outro lado, o aspecto conjuntural. E é isto
que quero frizar. A reunião de ontem, naSUDENE, não
trouxe nada de novo. O Presidente João Figueiredo havia anunciado pela televisão a idéia de um ProjetoNordeste, que foi, ontem, rriais uma vez, enfatizado, em
discurso, pelo Sr. Ministro Mário Andreazza na reunião
da SUDENE, mas esse Projeto-Nordeste não chegou
atê hoje. Como disse um dia destes, aqui, num aparte ao
pronunciamento do nobre Senador Almir Pinto, bastava
que tivéssemos reservado cinco bilhões de dólares dos
empréstimos contraídos pelo Brasil no exterior, para termos custeado o chamado Projeto-Nordeste. E, hoje,
teríamos resolVido naquela região o problema do semiárido, com os sistemas da grande, da média e da pequena
irrigação. Infelizmente, nada disso aconteceu e nem vai
acontecer, o qu~ parece, pelo menos no atual governo_.
O que é que nós vimos ontem na SUDENE'? O VicePresidente Aureliano Chaves, no exercício da Presidência da República, anunciou no Conselho Deliberativo a
liberação de recursos da ordem deJ40 bHhões de cruzeiros, para:
i"'- Programa de alimentação e nUtrição;
Financiamentos a pequena e média empre-

2'~-

O Sr. Passos Pôrto- Mas era de uma forma genérica.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ora, se o CentroSul foi beneficiado pelo câmbio de custo e ·quando esse
câmbio de custo poderia beneficiar também o Nordeste
Joi eixdnto pela Instrução n"' 204, a única maneira que se
encontrou, através da imagínação criadora do grande
Deputado Gileno di Carli, de Pernambuco, foi justamente instituir um incentivo fiscal através da dedução do imposto de renda das pessoas jurfdicas.
O que estou querendo acentuar aqui, neste instante,
quan-do me refiro ao aspecto _estrutural_da economia nordestina, que tem sido desprezado por inteiro, é justamente que isso tem acontecido em decorrência do desvio desses recursos, dificultando investirrieritos mã.ciços na Região, a fim de que a sua economia .possa realmente prosperar.
O Sr. Almir Pinto -

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Peço a V. Ex• que
seja breve pois o Sr. Presidente já me adverte para o tempo.
O Sr. Almir Pinto- E justamente o que eu estava falando: Chamo a atenção de V. Ex• porque, quis apenas
aproveitar uma palavra de V. Ex•- incremento. Para o
N ordJ!$te não está havendo esse incremento para o reflorestamento, porque com a resposta que me veio lá do
IBDF, de não atender a novas cartas-consultas, está
muito dificil realizarmos o sonho desejado de reflorestar
o Nordeste, por ser enorme o nllmero de projetas antigos
favorecendo o Centro-Sul. Isto eu disse ao Presidente do
IBDF, na Comissão à qual S. Ex• compareceu, que não
entendia porque dos 100% que o IBD F dCstinava ao reflorestamento, 93% haviam sido aplicados no Centro-Sul
e 7% em todo o N ardeste. Então, como se vê, hã um volume enorme de cartas-consultas atendidas. Se o dinheiro não der para novas cartas, somente ficará incrementa-do pelo IBDF o Centro-Sul. Esta que ê ã. grande verda,de.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a
V. Ex•, nobre Senador Almir Pinto. Mas, para que esses
recursos a que se refere o Sr. Senador Passos Pôrto tenham uma aplicação adequada e tragam resultados em
relação não só à economia regional mas à economia de
toâo O Pãís, o que se faz necessário ê uma fiscalização
contínua, permanente, vigilante da SUDENE e dos de-

sas;
3"'- Desenvolvimento de áreas semi--áridas;
49- Melhoria de estradas vicina"is;
5"'- Regularização fundiária;
6"' - Reequipamento de transportes urbanos.
O Sr. AJmir Pinto - Faltou o mais importante, que é
reservar uma importância, ..X", de dois ou três bilhões,
para o CTA implantar o MOCLIMA no Nordeste.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Perfeitamente,
Exelência Ora, Sr -Presidente, Srs. Senadores, todos esses são recursos para a COõ.juntura criada com a prolongada estiagem em que se encontra a Região, desde 1979.
Mas, em nadã. esses recursos significam para a ~edifi
cação estrutural da economia noidestina. Em nada, absolutamente nada.
Aliás, eu gostaria, nesta hora em que falo sobre o Nordeste, de dizer que, hã poucos dias, estive no meu Estado, a Paraíba, percorri o sertão, desloquei-me até-Catolé
do Rocha, cidade sede de uma microrregião, que sempre
foi mais preservada nOs allos de seca. Encontrei ali uma
situação de total calamidade, encontrei o Prefeito, José
Otávio Máia, cuidando com a SUDENE de resolver o
problema de abastecimento de água, inclusive, do centro
urbano.
E que, Sr. Presidente, Srs. Seriadores, o reservatório
d'água daquela cidade, do alto sertão da Parafba secou
inteiramente, e está hoje reduzida a 30%, graças ao abastecimento feito atravês de jamantas alugadas pela SUDENE, que levam água de60 km de distância, da cidade
de Pombal para atender a Catolé do Rocha.
Portanto, a situação conjuntural do Nordeste é gravíssima. Mas não será apenas com recursos destinados a resolver problemas de ordem conjuntural que nós havemos
de redimir o Nordeste.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-Eu quero assim, insisto, significar neste instante, como
nordestino e como Líder do PMDB, a minha perplexidade diante do fato do Senhor Presidente da República ter
se deslocado, com todo o ministério, para o Recife, para
a SUDENE, afunde cinunciar medidas que pouco significam para a- reorganização da economia nordestina.
Melhor seria que Sua Excelência tivesse verificado,
por exemplo, como eu fiz em Catolé do Rocha, em cantata com_os gerentes respectivos, junto ao Banco doBrasil, ao Banco do Nordeste, ao Projeto Sertanejo, que os
vârios proJetos que foram criados pelo Governo Federal,
L
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para serem financíã.üOs-alravê-s dos estabelecimentos de
crêdito oficial, não têm recurSos -parã atender aos pequenos e médios proprietários da região.
Eu cheguei, por- eXeinpTo, em Catolé do Rocha_ e verifiquei que hã uma s·érie de Siglas: o PROTERRA, O POLONORDESTE, o Projeto Sertanejo, o PROHIDRICO, e o PROV ARZEAS. Siglas nós ternos demais, cada

uma com seu custo administrativo, com seu

~scritório,

com seus engenheiros, com seus funcionários. Mas não
há dinheiro para financiar essés projetas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em relação ao semi-árido, e aí volto ao aspectO estfil~
tural, para terminar- este pronunciamentO, eu--indagaria,

neste momento, antes de outras obrqs maiores, como,
por e1templo, o desvio das águas do São Francisc_o, do
Tocantins, que implicam em recursos mais-volumosos, o
que é que o Govemõ deveria fazer? Deveria finanéiãr, de
uma maneira constante e fértil o Projeto Sertanejo, que
foi criado graças à iniCiã.iivã do Senador José Lins, quando Superintendente da SUDENE. O que é o Projeto Sertanejo? f: justamente uma filosofia de ação que o Governo fi1tou através da SUDENE., para criar em cada pi:-opriedade uma infra-estrutura de resistência à seca. Prevê
que em cada propriedade se descubra uma maneira de
encontrar um ponto d'água, seja um poço, seja um açude, seja uma cacimba, para desenvolver ali pequenos e
médios projetas de irriga_ç_ã_o, conforme o tamanho da
propriedade. E no que tange à média propriedade, exige
mais para ela ser atendida, teria que o proprietário reservar 20% de suas ~erras. para efeito de redistribuição entre
os trabalhadores que ali marejam, que ali trabalham.
Mas infelizmente este projeto foi criado, está ar, existe,
mas não há dinheiro para financiá-lo. Só no alto sertão
da Paraíba há dezenas ou centenas de proprietários- que
estão esperando os recursos do Banco d.o Brasil, do_~an
co do N ardeste, para o financiamento do Projeto Sertanejo.
Em conclusão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e n~o só
estranhei o fato de Q PrJ;;_sidente da República ter-se deslocado com todo o Minist{rrio para Recife, para fazer o
anúncio de medidas que não vão resolver o problema regional, como sobretudo me decepcion~i com_~ua "Excelência. Eu esperava, realmente, que outr\i fosse a solução
encontrada pelo Governo Federal para o proi!_le!!!_~ nQrdestino, sobretudo após aquela aparição tão emocionada
do Presidente Figueiredo n-a televisão, antes de_ Via]~t a
Cleveland, após uma viagem que fez à regíão nordestina,
quando viu de perto o drama da seca e dos OageladQs.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Carlos All;terto- l_'eço a palavra como Líder,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Carlos Alberto, como Líder.

O SR. CARLOS ALJI.ERTO (PDS ,.... RN,.. ,Çqmo
Líder, pronuncia o_ seguinte discurso. Sem r_~vísão do
orador.) -Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Sabemos perfeitamente da preocupação que reside no
Senador Humberto Lucena, que aqui ocupou a tribu-na
como Líder da Oposição e como nordestino. E nós, que
também pertecemos ao Nordeste e que ocupamos a Liderança do Goveroo neste momento, gostaríamos de coM
locar no debate o Governo Fed~ral que ontem se fez presente no Nordeste, muito especialmente em Pernambuco. Para lá o Governo não se deslocou para adotar medidas que venham a mudar a estrutura política do Nordeste. O_ Governo que tem à frente hoje Sua Excelência o
Presidente Aureliano -Chaves, se deslocou para o Nordeste com 12 Ministros, atendendo os anseios daqueles
que governam o Nordeste e que estão passando por dificuldades neste momento, tivessem as suas reivindicações
atendidas pelo Governo. E na verdade o Presidente Au-
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O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Carlos Alberto,
todos nós louvamos, aplaudimos a ida do Presidente Au·
reliano Chaves ao Nordeste, sobretudo porque diz V.
Ex• que ele não foi em busca de solução para problemas
estruturais, ao que me parece não disse V. Ex• que ele foi
socorrer.

reliano Chaves_, político hábil, um homem sensível aos
problemas e aos anseios do povo, compareceu ao NorÇleste pa-ra sentir de perto as dificuldades e os dramas que
no momento passam os nordestinos. Para lã o Governo
não foi deslocado para tomar medidas estruturais, para
mudanças radicais, mas é evidente, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que a presença do Sr. Aureliano Chaves oo
Nordeste tem por demais um alto significado: e a preM
sença do Chefe Maior da Nação, para sentir de perto a
situação -do nordestino.
Se o Sul foi atacado pelas cheia~ e- o Nordeste atacado
pela seca, é evidente que o Governo que esteve no Sul,
túnbém preocupado com a situã.ção de desespe:ro, a situação de miséria, a situação de pobreza, {á esteve. Toda
-"e qualquer medida que o Governo tivesse que adotarcomo ilôotou --. tinham que ser medidas emergenciais,
porque no momento o nofcfestino passa por uma cris~ e
toda posição que na verdade deveria ser adotada o foi.
O Governo liberou ontem f 40 bilhões de cruzeiros
para atender emergencialmente às dificuldades por que
passam os nordestinos: a escassez d'água, ã. sitUação climática, a adversidade do tempo. Esta seca que calcina as
nossas lavouras, mata rebanhos é a seca que faz também
com que o homem do campo seja jogado para a cidade.
Esta seca que calcina as lavouras êa niesma: que faz com
que o homem passe fome. E o Governo preocupado lá
esteve, para que irmãos nossos do Nordeste não venham
a morrer de fome, para que o nordestino não venha a
morrer de sede.
- Medidas estruturais? Aguardar qualquer mudança radical em termos de política estruturai para o Nordeste?
Não! O Nordeste hoje está como o Sul, demão estendida
e pedindo socorro. Da mesma maneira que o Sul hoje es~á pedindo socorro ao Governo, e que existe hoje, jâ, um
laço fraterno de amizade, de disposição de todos os governantes do sul, em bUsca de trazer para o Sul as condições para amenizar o sofrimento daquele povo, existe
llóje no Nordeste.- Se hoje o Governador do :PMDB do
Paraná um Governador do PDS do Rio Grande do Sul
e um à_overnador do PDS de Santa Catarina, -se uneffi
para discutir a problemática, as dificuldades, as situações difíceis por que passam aqueles Estados é evidente ·que os Governadores do Nordeste unidos, buscando novos caminhos ou caminhos que possam dar peJo
menos perspectivas para aquele povo, fez com que o governante maior em exercício comparecesse ao Nor.deste.
E nós não podemos jamais, Sr. Presidente, numa hora
como esta, deixar de enaltecer esta posiçã-o positiva de
um Governo que, sentindo as dificuldades_, lá se fez presente.
Quanto às medidas que possam ser adotadas, nós as
_esperamos, e nós esperamos que a palavra seja cumpri---~da. Nós esperamos que mudanças sejam feitas, nós esperamos por uma política que possa permitir realmente o
desenvolvimento do Nordeste. Nós esperamos que na
·--verdade o Presiden.te em exercício Aureliano Chaves
possa dar uma contribuição para o Nordeste. E já hoje o
Presidente Aureliano Chaves se faz pr~ente no Ceará
para assistir de perto a situação do Estado çio Ceará.
Bom é que o Senhor Presidente da República pudesse visitai- a todos os Estados, pudesse sentir o drama de cada
Estado. Mas nós sabemos que o problema do Ceará é o
problema do Rio Grande do Norte; nós sabemos que o
problema de Pernambuco é o problema de Alagoas,
cQmo sabemos também que o problema do Ceará é a
_problemática de tod8. a nossa região e evidentemente que
o Presidente Aureliano Chaves haverá de vir para
Brasília com o perfil daquela região sofrida.
Sr. Presidente, quero com isso dizer que o Governo esM
tá atento a nossa_ situação à situação por 'que passa o
Nordeste.
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. CARLOS ALBERTO -Mas é sempre salutar
ter a participa cão de V. Ex~ aqui no Senado Federal,
quando participamos de um debate por demais democrã. tico.
Senador Fábio Lucena, quando eu falei da presença
do Presidente Aureliano Chaves, no Nordeste, enaltecendo a sua presença, eu me colOquei evidentemente
como homem político, que da mesma maneira que ele foi
ao Sul do País para sentir de perto, ver a situação de caw
lamidade dos nossos irmãos do Sul, ele também, como
chefe do Poder, foi ao Nordeste. Agora, concordo também com V. Ex~. é bem verdade que muitas já fóram as
promessas, muitas posições paliativas _o_u_ projetas de
ef:_eitO e sem a continuidade para dar realment~ con.diç9es
ao Nordeste. Nós ent<;;ndemos que o Nordeste_ tem ml!ito
e _em muitas ve~;es ele sofre pelo paternalismo, em muitas
vezes o N ardeste sofre pela situação de calamidade.

O SR. CARLOS ALBERTO - Concedo o aparte a
V.-Ex•, nobre Senador Fábio Lucena.

O Sr. Fábio _Lucena - V. Ex~ pode informar por que
reduziram _o orçamento dQ DNOCS?

O SR. CARLOS ALBERTO --:- O çomparecimento
do Presidente Aureliano Chaves não é para mudança estrutural, atê porque o mandato dele, V. Ex• o sabe, é
temporário.

O Sr. Fábio Lucena- Mas V. Ex• afirmou isso. Eu
perguntaria a V. ex' e à História até quando Chefes de
Estado têm que ir ao Nordeste para sentir o problema
noidestino? Nobre Senador, o Imperador D. Pedro II há
mais de um século esteve no Nordeste e doou jóias da coroa para a solução do problema nordestino. O Marechal
Deodoro era do_ Nordeste; Floriano, seu sucessor, era
das Alagoas; lá esteve Getúlio Vargas em 1941 e pronunM
ciou o célebre discurso de Fortaleza, quando disse que o
Ceará era a Capital do N ardeste. Lá estiveram todos os _
Presidentes pós-revolucionários que se seguiram ao Movimento de 1964. O Presidente Médici, em 1970, em julho, no dia 8- V. Ex• pode conferir- no dia 8 de julho
- de 1970, quando lançou o PIN - Programa de Inte·
g:ração Nacional - em que ele desviou 30% dos incenti·
vos fiscais do Nordeste para a construção da malograda
estrada Transamazônica, retirando seiva do Nordeste
para jogar no lamaçal, nos pântanos, nos igapós da
Amazônia. O Presidente Médici disse com muita propriedade;_ ''Não queriam que eu viesse, me aconselharam
para não vir; em vim e senti, o doravante o Nordeste não
será o mesrrio". Lã já- esteve o Presidente Geisel, o Presidente Figueiredo. E todos dizem, desde D. Pedro II, eu
não sei se lá estiveram os Regentes, não sei se lá esteve o
Príncipe Regente antes da Independência, mas sei que lá
esteve Pedro Alvares Cabral e disto tenho certeza, porque a História nos ensina. Atê quando, Excelência, é preciso que Chefes de Estado, Presidentes da República
compareçam ao Nordeste para sentir o que toda a Naçã_o
já sente, sobretudo quando V. Ex• diz que ele lá foi para
impedir que os seus irmãos, os nossos irmãQs nordesti~
nos não morram de fome nem de sede, quando nós sabemos que eles estão morrendo precisamente é de fome e
de sede? Até quando, Excelência? E a pergunta que a
Nação faz ao Governo. Até quando? Vamos esperar o
terceiro milênio, quarto milêniO, e o problema do Nor~
peste não será resolvido? Não, Excelência! Hoje o Nor~
deste tem quase a metade da representação do Senado: O
Nordeste tem 27 Senadores: Acho que esta é a hora de
essa representação maciça do Nordesteimpor ao Gover~
no soluções compatíveis com as necessidades da proble-mática nordestina. Perdoe-me por haver me prolongado
no aparte.
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O SR. ALBERTO -

Eu vou chegar lá.

O Sr. Fábio Lucena- Por que o DNOCS teve o orçamento de 83, reduzido em relação à 82 em 60%? Isto é
ajudar o Nordeste? Isto ê Governo interessado?
O SR. CARLOS ALBERTO - Eu quero dizer a V.
Ex' que é exatamente istO qUe acontece com o Nordeste.
O Nordeste, muitas vezes, Sofre por conta das pressões
do Centro-Sul. E as medidas paliativas que são tomadas
não dão para resolver a situação do Nordeste, mas nós
não podemos jamais criticar o- Presidente Aureliano
Chaves porque foi ao Nordeste...
O SR. Fábio IAicena - Mas nós estamos elogiando,
Ex•, estamos enaltecendo a ida do Presidente, ninguém
estã criticando. Nós estamos enaltecendo a ida do Presidente.
O SR. CARLOS ALBERTO - •. .- sentir o drama do
mos o problema agora
Nordeste, para resolver pel
que é emergencial.
O Sr. Fábio Lucena - Estamos enaltecendo a ida do
Presidente,
O SR. CARLOS ALBERTO - Não, o Senador
Humberto Lucena não enalteceu, ele criticou a Presença
do Presidente lá em Pernambuco,
O Sr. Fábio Lucena- Não. Pelo que eu entendi o Se~
nador Humberto Lucena criticou aspectos isolados das
medidas propostas pelo Governo no Nordeste.
O SR. CARLOS ALBERTO-" A sítuação ~V. EX• é
do Norte- é de miserabilidade. Nós estamos de mão estendida, ..
O-Sr. Fábio Lucena- Eu quero apenas lembrar a V.
Ex• que o Norte é uma conseqUência 'do Nordeste.
O SR. CARLOS ALBERTO - ... e iOclá- e qualquer
ajuda hoje para -o Nordeste é importante. Não sei Se
amanhã teremos que tomar atitudes violentas e radicais
para que realmente possamos ter uma mudança estrutural, aí são outros quinhentos, mas, no- moriterito; a ajuda
do Governo, a presença de Aureliano Chaves, o Presidente da República, é por demais importante, J:;xf.
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CARLOS ALBERTO Senador Humberto Lucena.

Com. muitO praZer,

O Sr. Humberto Lucena- Para que V. Ex• não distorça as minhas palavras. Em nenhum momento critiquei a viagem do Presidente para socorrer o Nordeste.
Até porque, nobre Senador Carlos Alberto, nós estamos
no 59 ano de seca e, portanto, o problema da calamidade
nordestina não é de hoje. As enchentes do sul foram re-centes e elas poderão durar 20, 3Q dias. Há 5 anos que
nós estamos em seca e, por conseguinte., o pedido de ajuda ao Nordeste vem de vários anos.
O que estranhei foi que o Presidente da Repüblica se
deslocasse de_ Brasília, com tod_o o seu ministériO, para
uma reunião da SUDENE, para anunciar medidas puramente conjunturais e liberar recursos que ele poderia li~
berar daqui mesmo. Ir ao Nordeste, depois daquele discurso do Presidente João Figueiredo na televisão, que se
comprometeu com o Projeto Nordeste, para não anunciar nada de mais significativo do ponto de vista de mudanças estruturais na região, tenha paciência, nobre Senador. Foi esse o ponto que eu quis salientar. Longe de
mim criticar o Presidente Aureliano pelo socorro ao
N ardeste. Socorro, aliás, que vem serido dadO hâCinco
anos, repito. Sabe V. Ex'- que foram gastos nesses quatro

anos de seca, incluindo agora os 145 bilhões, quase 500
bilhões de cruzeiros, e se nós formos fazer um levantamento do_ que ficou, não encontraremos Dada. Esta é que
é a verdade nobre Senador. Esse dinheiro é gasto a fundo
perdido, sem nenhuma contrapartida no plano económico. Antigamente, tivemos, por exemplo, o Governo Epitácio Pessoa que fez obras de emergência, mas construiu
açudes, o Governo de Getúlio Vargas com o MiD.istro
José Américo, que construiu a grande açudagem do Nordeste e o Governo Juscelino Kubitschek que construiu
inclusive Orós, no Ceará. Mas hoje,-nesses4 anos ou 5 de
seca que- estãO ãí, gastos 400 bilhões de cruzeiros, eu quero que V. Ex• me aponte aqui qual foi a obra que ficou
em qualquer Estado_nordestino.
O SR. CARLOS ALBERTO - Ex'- eu j>odefia di.ler,
inclusive que no meu Estado, hoje temos i_naugurada a
Barragem Armarido Ribeiro.
O Sr. Humberto Lucena emergência.

Mas não com verba de

O SR. CARLOS ALBERTO - Mas, com verba do
Govern_o. Que aprova. Não interes.sa:_
O Sr. Humberto Lucena - Estou me referindo às verDas de emergêriCfa. -Essa barragem foi construída coin
~r~a~ ~~amentárias noimai~.

O SR. CARLOS ASLBERTO - As verbas de emergência essas foram colocadas para as Frentes de Emergência.
O Sr. Humberto Lucena- Mas não ficou nada, nobre
Senador, pelo menos até hoje!
- ---0-SR. CARLOS ALBERTO -E elas ficaram naS pequenas propriedades.
o·-Sr~ -HumbertO- LUcena- Se o Governo Federal, fizer UJ:?a inspeção lá, não encontrará nada vezes _nada.

O SR. CARLOS ALBERTO - ~ bem verdade que as
Frentes de Trabalho poderiam ser melhor aproveitadas,
estas frentes sim poderiam. O Programa de EmergênCia
das Frentes de Emergência poderiam ser melhores, o dinheiro apl~cado poderia ser bem melhor. Mas, a verdade
é que nós" estamos ·hoje com o Nordeste passando por
uma situação de--dificuldades e lião podemos esperar por
programas. A situação tem que ser emer$encial e tem
que ser logo, tem que ser já. _Como relamente fez ontem o
Presidente Aureliano Chaves.

o Sf:HunibertO LU:ceni.- Nobre Senador, há quanto
tempo desde 64, que todos os governos que.se sucederam
prometeram redimir o NordeSte? Há poucO tempO, o Senador Fábio Lucena, deu o seu aparte lembrando a postura do Presidente Médici. O Presidente Geisel fez amesma coisa. E até agora nada, só se lembram do N ardeste
para o socorro da emergência.
O SR. CARLOS ALBERTO qui, Ex'

Mas, isso eu disse a-

_O Sr. Hum))erto Lucena :-Mas, a questão é essa. Nós
não podemos estar tecendo encômios desmesurados ao
Presidente da ~ep11blica, quando Sua Excelência cumpre
uma siiiiPies __obrigação de solidarie"dade humana. O que
nós queremos, nós do Nordeste, e V. Ex' deve se alinhar
nessa frente, é resolver realmente, de uma vez por toda, o
problema estrutural da economia nordestina,

O SR. CARLOS ALBERTO - Claro. E nós acatamos o aparte do Senador Fábio Lucena. Entendemos
que é preciso que se promova, mais que depressa, uma
~udança na polífica do Nordeste e que se possa fazor
realmente,· com efeitos positivos, projetes não mirabolantes, mas projetes que possam, então, dar condições ao
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Nordeste. O que acontece é que o Nordeste sempre é tratado com muito paternalismo. Nas horas de dificuldades
o Nordeste aparece; nas horas de extrema dificuldade, de
calamidade o Nordeste aparece. Agora, é preciso também que se promova uma política eficaz de mudança radical para o Nordeste e nós concordamos.
O Sr. Passos Pôrto -

Permite V,

Ex~

um aparte?

O SR. CARLOS ALBERTO - Concedo o aparte ao
nobre Senador Passos Pôrto.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Lembro ao
nobre orador que _o seu tempo já _se encontra esgotado.
O Sr. Passos Pôrto- Sr. Presidente, peço licença a V.
Ex• para vir ao debate também, em abono às palavras do
nobre Senador Carlos Alberto, para lhe dizer que não foram só os recursos deslo_cados e anunciados pelo Senhor
Presidente da República, ontem, que valeram na reunião
do Recife~ Foi tambêm OdisCurso-pronunciado Pelo Sr.
MiniStro Mário Andreazza no qual S. Ex• reconhece e
constata que 90% das Frçnte·s de Trabalho, de emergência são compostas por homens sem terra e -de que o
problema nordestino vai ser atacado pelo Governo nas
duas frentes básicas, o que tem que ser feito sob pena de
s~rmos o_brigados a reconhec~r que o que aqui yem sendo afirmado e reafirmado, durante estes últimos anos,
pelo nobre Senador Fá~io Lucena é verdade: de que
nunca serão solucionados os problemas do Nordeste se
apenas nos valermos desses créditos de emergência, sem
antes darmos solução aos problemas estruturais. O Sr.
Ministro Mário Andreazza anunciou, ontem, a transposição de recursos e a captação de recursos hídricos, que é
fundamental para a região, usando-se o rio SãO Fr~ncis
co e o rio Parnaíba, e o problema fundiário, também
fundamental, na solução_ do problema social do nordestino. De modo_que acredito que a reunião de ontem foi coroada de êxito, porque o Governo atacou não só o
problema emergencial, liberando recursos para imediata
aplicação, como também reconheceu - isso é fundamental, porque não vinha reconhecendo - que não se
resolveria o problema do Nordeste com a construção de
centros culturais em capitais, com a construção de palácios muito bonitoS e osten-tatórios, sem se jogar os recursos que para lã têm ido a todos os anos nos problemas
básicos para a solução do problema estrutural da economia nordestina. Sugeriria que todos. lessem o discurso do
Sr. Ministro Mário Andreazza, -porque ele está carregado de niuita- verdade e seriedade na solução do proJ?lema
do Nordeste brasileiro.
O Sr. CARLOS ALBERTO - Agradeço a participação de V. Ex• E no que diz respeito ao IBDF, ~que se
referiu o nobre Senador Humberto Lucena, gostaria de
dizer a S. Ex• que há dois anos que o Governo não vem
aprovando uma só carta consulta para a constituição de
novas empresas reflorestadoras.
Gostaria ainda de transmitir ao nobre Senador Humberto Lucena que se no ano que passou nós tivemos a aProvação de 430 mil hectares para o reflorestamento no
País, este ano o_GOvefno concedeu apeflas 200 mil hectares -vejam V. Ex•s que houve uma redução significativa - numa comprovação de que o Governo quer fortalece_r as refloresta~oras já existentes e que pretende dar
continuidade aos programas de reflorestamento em andamento, mas, repito, nerihuma nova reflOrestadora recebeu um só hectare de terra, utimamente. Esta é uma
comprovação incosteste de que o Governo está atento,
de que vai, realmente, dar prosseguimento aos seus projeto_s de reflÓrestameiito, nias darldO, acima de tudo, apoio às reflorestadoras com projetas em execução.
Era esta a nossa palavra, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está finda-a
hora do Expediente.
Passa~se à

ORDEM DO DIA
Não M "quorum" para deliberação.
Em razão disso, deixãln de ser submetidas à consideração do Plenário todas as matêrias da pauta de hojeProjetas de Lei da Câmara n"'s 11/83, 105/81Corhplementar e 7/83, Projetas de Resoh.Lçà_o g':'s.
161/81 e 74/83, Riquerimerito il~> 196/82 e projetaS -de
Lei do Senado n"'s 280/77 e 233/79- itens 1 a 8, vez que
dependem de votação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, por cessão do
Senador Alfredo Campos.
O SR. FÁBIO LUCENA. (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. se-m reVisão do orador.)- Si. Presidente, Srs. SeiiadOres:-Pode parecer estranho que um representante do Norte, do Amazonas, aqui no Corigresso Nacional, vez por
outra cometa a ousadia de se imisCuir em- Pfóblemas nordestinos.
Mas não, Sr. Presidente. Longe de ser ousadia, isto é
uma obrigação decorrente do próprio processo histórico
de penetração da Amazônia e de sua ocupação. E nós, os
amazônidas, antes de estudarmos a nossa históría, somos forçados, somos coagidos a estudar duas histórias: a
história da penetração portuguesa e a história do povoamento da Região Amazónica, que foi efetUado, essencialmente, pelos nordestinos e, em particular, pelos cearenses.
Celso Furtado, na sua História Económica do Brasil,
estima em 500 mil o número de nordestinos que se transladaram para a Amazónia durante a fase da economia da
borracha. E, hoje, na Amazônia inteira ci biótipõ amazónico é constituído com a participação do sangue nordestino. Lá, eles morreram em situação pior, muito mais
dramática e :PUngente -do que os que morrem hoje nos
cerrados, na caatinga ou atê mesmo nos bairros das
grandes cidades do Nordeste, com Recife e como Fortaleza.
Faz alguns dias estive na Capital do Ceará, terra de
meus avós, de lá expulsos na grande seca de 1877, em
busca da sobrevivência, da subsistência, na Região Amazónica, ri.O interiOr do Estado do Amazonas.
Portanto, Sr. Presidente,--é meu dever, é minha obrigação interferir nos debates a respeito do Nordeste, porque a Amazônia inteira ê uma dádiva da fibra e da raça
do homem nordestino. Assim como todo povo que domina a foz de um rio, domina o rio inteiro, assim os nordestinos, penetrando pela foz: do rio-mar, ocuparam pelo
povoamento, pelo sacrifício, pelo holocausto, toda aquela imensa região que tem -Com ·o Nordeste um vínculo
não apenas sentimental mas um liame, sobretudo do,
consangi.iíneo.
O assunto que me traz -à tribuna. todavia, não é est~,
Sr. Presidente.
No dia 30 de junho, véspera do recesso constitucional
do Congresso, eu fui o último orador a ocupar esta ti"ibu~
na e afirmei que, com o recessó do Congresso --istO
publicado no Diário do Congresso Nacional - a equipe
econôm1cã. do GOv~:fno se serviria daquelas fériaS forÇa~
das, tão bem combatidas pelo eminente Senador Itamar
Franco, se serviria para impor à Nação com ou sem_ o
Presidente Figueiredo, situações de emergência que acarretariam graves cõhseqilências para a estrutura ecõi:Lôfni·
ca e s_ocial desta República. Disse mais, que o Senhor
Vice-Presidente Aureliano Chaves não teria força nem
poderes, como poderes não tio.ba, nem força o possui o
Presidente titular, General João Figueiredo, para deter
ess:J voracidade acipitrrna, que; caraCteriza a fome e a

sede.das_aves de J.apina, desses Ministros que, enqüistados no p-odei-, à revelia do povo, estão levandO a Nação a
esta situação hoje tão bem _configurada pelo Jornal do_
Brasil, quando diz:
"A tecnocracia em Brasília faz duas constatações
consoladoras: primeira somando os índices pluviomêtricos do Sul aos do Nordeste, e dividind_o por
dois, chega-se à conclusão de que impera um clima
perfeito e equilibrado do País. Se quando não há enchentes, o BrasH é que está afundando."

O que aconteceu no reCeSso~ -sr. Presidente? Como advertira, u·ma vez mais, o Ministro do Planejamento abu~
saria e debocharia da autOridade do Presiderite que· ãssumiu o luga~:de Chefe de Estado IiOOTiciado, Como o fizera
Pa vez precePente em que o Sr. Aureliano Chaves assumiu a Presidência e o Sr. Delfim Netto desapareceu do
País. Daquela vez, ele comunicou ao Presidente em
exercício a sua viagem, a sua vi~egiatura, a sua via~s~cra
profana de entrega, de alienação da soberania e dos_bens
da Nação, aos tentáculos do capital estrangeiro e das
grandes empresas JnultínãcióhãiS deStruidoras da_nossa
riqueza e devastadoras da vida do nosso povo.
Que fez o Ministro? No dia 8 de julho, ele desapareceu
do _País, a imprensa inteira o procUrou. Aqui eStá o Jornal de Brasília, do dia 9, descrevendo os lances Pitorescos
da desaparição do Ministro, do incrível homem que desaparec_e, Deixou o seu carro na rampa do Palácio do
Planalto, e o seu motorista dizia que o Ministro estava
em audiência com o Presidente Aureliano Chaves; os
seus secretários do Ministério do Planefamento itão sabiam do paradeiro do Ministro; o Sr. Efnane Galvêas,
Ministro da Fazenda, indagado afirmou qüe o Mlnistro
Delfim Netto fora a_ Lon_dres_, cpntratar um empréstimO
pâra a-SUNAMAM. E o que aconteceu, em verdade? O
Ministro foi a Londres, esteve em Bonn, em Paris e nos
Estados Unidos para pedir um weaver um socorro à
agência do FMI, responsável por aquela instituição na
América Latina. Socorro financeíro para ccibrfr jU-nto ao
Banco Internacional de Compensações, o BIS, o pagamento de 400 milhões de dólares, inadimplentes pelo
Brasil junto_à_quela instituição. E, cinicamente, retorna o
Ministro ao Brasil, sem dar qualquer satisfação, a não
ser a satisfação do deboche que já se constitui no emblema dessa malfadada tróica económica quC está afundando o nosso País, a não ser a explicação do deboche de
que fora ao exterior tratar de assunto relacionado com
os interesses nacionais.
Como. Sr. Presidente? Que inteiesSeS nacionais São esses1 A Constituição Federal a_tribui ao Conselho de Se~
- -gurança Nacioilal, cOmposto de todos os Ministros de
Estado, do Vice-Presidente e do Presidente da República, o dever de estabelecer os objetivo_!i na.;_ionªis permanentes. São homens que não foram eleitos pelo povo.
Imagine, Sr. Presidente, quem tem o poder constitucional de ftxar os chamados objetivos nacionais permanentes ..
Numa democrãcia, esta competência é dos representantes do povo. No Brasil, até a Constituição de 46. esta
competência era do Congresso Nacional, com a assistência do _Conselho de Segurança Nacional. Por isto, eu
afirmo que, ao invés de haverem implantado no Brasil
uma democracia, em verdade o que foi implantado foi
uma democlastia, neologismo de origem grega, que significa a destruição do povo, assim como a icoiiciclastia
significativa a destruição dos (dolos.
Sr. Presidente, agora, a pressão não é mais contra o
_ GOYerno, porque não foi o- GOverno Que- abdicou da sobeninia, Uma vez que o Governo não possui soberania.
Qualquer um dos que tenham freqí.lentado as escolas
jurídicas sabe que a soberania é uni bem do Estado e não
do Governo. Não cabe ao Governo abd.icar daquilo que
não ·lhe pertence.
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Soberania, Sr. Presidente, instituto abstrato como o
amor ou como a saudade, por exemplo, só pode ser abdicada por aquele que a detém e por aquele que a possui.
ilmi Nação adulta, Uma nação civilizada, uma nação
já envelhecida, porque da idade dos Estados Unidos da
América, embora uma nação que tem um povo jovem,
não iria jamais abdicar da sua própria soberania.
E que interesses nacionais são estes, Sr. Presidente?
"FMI pára, caso haja moratória. Se o Governo brasileiro resolver declarar a moratória, suspendendo temporariamente os pagamentos ao exterior, as atuais negociações com o Fundo
Monetário Internacional (FMI) só continuarão se
houver uma autorização específica" do diretorgerente daquele organismo em Washington, Jacque
de Laorisiere, pois até agora esta questão não foi colocada em nenhum momento durànte as discussões
com a_comissão técnica que está em Brasília."
Condiciona o FMI a continuidade dessas negociações

à aprovação, pelo Congresso Nacional, do decreto editado em pleno recesso, em plena escuridão da representação popular - Decreto-lei n9 2.045, que retirou dos
trabalhadores 30% no reajustamento dos setis salários,
·que alterou essencialmente a política salada! em vigor no
País. S6 se o_ Congresso aprovar esse decreto-lei é que o
FMI se dignará a reiniciar as negociações c_om o Gover~
no brasileiro,
-Antes .i presSão era cOntra o Governo. Agora é contra
o Congresso. Imaginem, nobres Senadores, um organismo internacional tem a veleidade, tem o topete, tem a petulância de tentar pressionar o Congresso Nacional, para
qrre o Congresso Nacional aprove esse crime cometido
pelo GOYefno-Aureliano Chaves, através do Decreto-lei
nl' 2.045, contra os trabalhadores! Esse órgão internacional apátrida tem o topete e a desfaçatez de tentar pressionar a Casa- dos Representantes do povo brasileiro!
Quero ver, Sr. Presidente, a Nação quer ver, se a Câmara dos Deputados, se o Senado da Repóblica vão cair
de joelhos aos pés do FMI, imitando a conduta vergonhosa desse triúnvírato que, após haver abdicado daquito que não lhes pertence, agora quer transferir a abdicação, a genuflexão vergonhosa ao Congresso Nacional.
Tenho certeza de que a Câmara dos Deputados reagirá, tenho certeza que este Senado Federal, por suas bancadas, em nome da honra do povo brasileiro, não imitará O comportamento de Delfim, Langoni e Galvêas,
ajoelhando-se aos pés do Fundo Monetário Internacional.
O Sr. Alfredo Campos - Permite v_. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Com muita honra, nobre
Senador Alfredo Campos.
O Sr. Alrredo Campos- Nobre Senador Fábio Lucena, esc_uto com muita atenção este discurso que V. Ex•
faz hoje nesta Casa. Não é por menos que a Bancada do
PMDB apoiou a idéia do Senador Itamar Franco, de que
esta Casa do Congresso Nacional não tivesse recesso e
funcionasse durante o mês de julho. Em minhas mãos tenho um recorte do Jornal do Brasil do dia 26 de julho,
período em que este Senado estava em recesso, no qual
estampa talveZ a mais grave denúncia dos últimos 10
anos, e _que talvez tenha passado despercebida pela classe
política. Leío, prezado Senador:-

"Vinte grandes empresas do Estado de São Paulo
são devedoras do BADESP- Banco de DesenvolViménto do Estado de São Paulo e ~ncontram-~e i·
nadimplentes."
Então, não é Só o Grupo Matarazzo que se encontra i~
nadimplente.
"Em conjunto, elas representam 80% dos em·
préstiinos concedidos pelo Banco; segundo inror-
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rnou seu Presidente, Roberto Gusmào, ao mostrar
que a crise do Grupo Matarazzó -não é uma situação
isolada."

der, porque não pode alterar este or~mento, não pode_
riein sequer emendá-lo, pode transferir rubricas orçainentádãs. Ocorre indagai Se esse crédito súptementar
não se destina a desviar recursos do orçamento fiscal
para o orçam_enfo mOnetário, Isto é muito SériO,- porque
ambos os orçãmentos p-rovêem do povo brasileiro, do
trabalhador brasileiro, só que neste exato momento o
orçamento fiscal está sendo confeccionado, está sendo
feito para efeito de encaminhamento até 30 de setembro
a:o COngresso Nacional para ser aprovado, para ser éatitnbãdo.
1:: preciso ·saber se esse crédito suplemeritar não vai
deslocar desses recursos ditos destinados a auxiliar o
Nordeste, recursos para cobrir o calote que as ORTNs
estão d?JldO no Sistema Financeiro Nacional. As
ORTNs, sabem V. Ex•s. dependem do orçamento monetário, e o orçamento monetário, defasado por mil motivos, é feito a bel-prazer pela Secretaria do Planejamento.
Toda vez que o orçamento monetârio ê afundado, é ar~
romb<:~do, é fendido, toda vez que isso acontece, logo o
orçamento monetário se socorre do orçamento fiscal, onerando cada vez mais o sofrimento do povo brasileiro,
·principalmente daqueles que proporcionalmente mais
pagam impostos, especialmente os iillpostos dirétos, que
são as classes assalariadas.
No fim, Sr. Presidente, quem vai financiar esse calote é
o próprio povo· brasileiro. Esse crédito suplementar, que
eu denuncio ao Senado Federal, denuncio à Nação brasileira, não se destina a auxiliar os nordestinos, destina-se
exclusivamente, ou quase exclusivamente, ou absolutamente exclusivo, a cobrir o calote que o orçamento monetário está dando, está desfechando sobre a economia
nacional.

Mais à frente continua o Presidente do BADESP a de..

nunciar:
"A inacümplência em pequenas firmas é inferior
a 1%."
Enquanto isso, nas grandes firmas a -ínUdlmplência é
total. l% é a inadimplênda nas pequenas ftrmas, às quais
o Banco do Desenvolvimento do Estado de São Paulo só
emprestou 20% do seu capital de empréstimo, enquanto
que 20 grandes empresas açambarcam 80% do capital do
Banco. Repito: 20 empresas devem a esse Banco 80%, e
todas as pequenas, as micro e as médias _empresas, juntas, devem 20%~ A inadimpléncia nas 20 grandes empresas é total, nas pequenas, micro e médias empresas é de
I%. Os grandes, os ricos, os fortes, os magnatas deste
País que fazem parte deste sistema de governo que temos
por aqui, que é a plutocracia, o governo de rico para rico, consomem 80% do capital desta Nação e geram, no
dizer do Governador Franco Montoro, 30% dos empregos, enquanto as pequenas, as micro e médias empresas
geram 70% dos_emprcgos. Nobre Senador Fábio Lucena,
a denúncia de V. Ex~ nesta tarde é mUito giáve,-é muito
importante, e constantemente V. Ex' as tem feito nesta
Casa. Por íSso-, parabenizo V.-Ex'. dizendo que é necessário colocar uin basta mi ritUil política econôniica ·ao
Brasil, para que possamos trabalhar e viver em paz.
O SR. FÁBIO LUCENA- O aparte de V. Ex• muito
honrou meu pálido pronunciamento (Não apoiado!),
nobre Senador por Minas Gerais. Os ilúm-eros d"as ínadimplêncías; que deVem sei entendia3.S Como concorda-tas, cOmo falências, que é o últírrio estãgio da insolvência
absoluta, e são o retrato da sitUaçãO iiãCIOtlaf; porqi.te,-se
em São Paulo, o Estado mais rico e poderoso da Federação, 20 grandes empresas devem 80%, e o restante, todas as demais .empresas devem 20%, no restante do País,
no Nordeste, por exemplo, e na Amazônia, a situação é
bem pior, porque nesses Estados ditos menores não há
esse potencial econômico tão avantajado que há em São
Paulo. No entanto, São Paulo vem sendo insistentemerite acusado de beneficiário do endividamento externo. Já
ouvi neste Senado acu52ção- di qUC õ maior beneficiário
dos empréstimos-Estados é São Paulo. São Paulo ostenta quase I milhão de desempregados atualmente, 800 mil
dos quais são flagelados, for<.~gidos-dO No"rdeste, acredito não mais em paus-de-ani.ra, mas em outros meios de
locomoção mais humilhantes e mais degradantes.
Mas, a titulo de medida âe salvação-pública, de medida emergencial, de providência, de socorro, -o Presidente
da República manda ao Congresso Nacional um projetO
em que pede autorização para a abertura de crédito suplementar no valor de 2,4 trilhões de cruzeiros, a título
do excesso de arrecadação do Tesouro Nacional.
Ora, alega o Presidente da República em sua justificativa que 1,8 trilhões destes recursos se destinam à assistência da região nordestina. Até ai está muTto bem, está
muito certo, porque se o Governo não resolver O problema nordestino definitivamente, ele não resolverá nunca
o problema brasileiro.
-
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O Sr. Carlos Alberto -

Orçamento do Estado. _

_o SR-.-FÁBIO LUCENA·- Orçamento Fiscal dosEstados.
O Sr. Carlos Alberto - Então, _estão solicitando agora, através do pacto feito, autorização para 80%. Veja só,
80%. Eu não acredito ...

O SR._ fÁBIO LUCENA- E é pouco.
O Sr. Carlos Alberto- Eu não acredito que nenhum
GOvernador da Oposição vá fa.zer desvio desse dinheiro,
como também ...
O SR. FÁBIO LUCENA- Ex', por favor, é desvio de
finalidade.
-O Sr. Carlos Alberto- Desvio de finalidades, mesmo.
Quando falo em desvio, V. Ex• falou em desvio. Desvio
de finalidades. Não acredito que nenhum desvio seja cometido por qualquer governante, como também acredito
muito que o Governo Federal vá saber aplicar o dinheiPermita-me discordar de V. Ex~, porque não acredito,
sob hipótese nenhuma, que o Governo do Estado de São
Paulo vá fazer mã aplicação, como também nem o Go·
vemo do Estado do Ria. Se todos, se a Nação, se o País,
hoje, vive pedindo dinheiro emprestado, é dada a situação de dificuldades que atravessamos. Mas todos
também estão atravessando. Todos os Estados aí estão
pedindo, implorando e o Governo atendendo e V. Ex• é
testemunha quejâ, na semana passada, aqui estiveram os
três Governadores d1.1 Oposição e foram os primeiros a
receber a atenção do Governo FederaL Esta é a cOlocação que faço para-V, Ex~

ro:

O Sr. Carlos_ Alberto- Permite-me V. Ex• um aparte?
0 SR. FÁBIO LliC'ENA ~ouço com muita honra o
nobre Senador Carlos Alberto.

~

O Sr. Carlos Alberto - Senador Fábio Lucena, na
verdade é empolgante ouvir V. Ex~. até pela maneira
como se conduz na tribuna do Senado Federal. V. Ext é
muito eloqüente, c, com a facilidade de expressão que
sempre teve ...
O SR. FÁBIO LtiC'ENA- Eu aprendi muito com V.
quando ouvia os seus discursos na Câmara dos Deputados. V. Ex•, pontificando na época na tribuna da O·
posiÇão, me ensinou muito.
Ex~

O Sr. Carlos Alberto- Não acredito que V. E.x• tenha
aprendido comigo, até~porque chegamos aqui ao mesmo
tempo, e aqui estamos vivendo um novo tempo. V, Ex•,
em Manaus, como vereador, e este seu humilde companheiro como Deputado Federal. Acho que V. Ex• coloca
o-problem<r da autorizaçUo do crédito suplementar de
maneir a muito radical.

o sR. FÁBIO I. li CENA- Não, Excelência, faço afirmativas claras. F~ço uma denúnica.
O Sr. Cãrlo!i Albt•rto- NãO é a Nação, não é o Governo federal tão-somente que está_buscando crédito suplementares._üs Governos estaduais, todos eles aí estão,

---0-SR. FÃBfO-LÜC'ENA- V. Ex~ me permita. Vamos ao diàlogo.
Mas ocorre que é preciso saber se as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, que o GoVerno" lança em
_---Sr. ('arlos Albt.•rto- Agora, esteve em Brasí\ia,o Go·
milhões de unidades em circulação no mercado financei- vernador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro
ro deste País não estão dando calote no orçamento fiscal
e o Governador de Minas Gerais. PossO adiantar a V.
da Nação, porque este é o úniCo Pais do mundo que tem
Ex~ que o orçamento monetário de cada Estado, que tem
três ou quatro orçamentos: tem o fiscal, tem o moneãutorizaçilo para lançar no mercado até 30% de ORTNs
tário, tem o invisível, tem--o secreto~ que é O do SNI, por
-posso dizer a V. Ex• que aquela reunião de governa·
exemplo. Nem o Congresso Nacional tem poder constidores que houve aqui em BrasJ1ia ...
tucional de controlar o orçamento fiscal que, como sao" SR. FÂBIO LtlCENA- Em primeiro lugar, os Esbem V. Ex's, é aquele em que a despesa é fiXãâi e a reCeitados não têm orçamento monetário.
ta é estimada. Nem o Congresso Nacional tem esse po-

O SR. FÁBIO Lli CENA- Nobre Senador, eu quero
deixar, mais uma vez, suficientemente clara a colocação
que faço. Alega-se que o crédito suplementar se destina a
ritender à Região-Nordestina em cerca de 1,8 trilhões de
cruzeiros. E eu alego que es-se crédíto suplementar vai
subtrair do Nordeste parcela substancial desses recursos,
à conta de excesso de arrecadação, para cobrir o calote
d_<J,S ORTNs não resgat;.~das pelo Governo Federal. É a
minha afirmativa: a má uplicaçãci con-siste exal.amente
nisto, em dizer que se vai aplicar no Nordeste, quando
vai cobrír o cato te do orçamento monetário do Governo
Federal.
O Sr. Carlos Alberto -

Eu não acredito!

O SR. FÁBIO LUCENA- Quanto a V.
ditar ..

Ex~

não acre-

O Sr. Carlos Alberto- Eu já não digo os GovernadoreS da Oposição, até porque eu não tenho advinhào no
bolso ...
O SR. FÁBIO LUCENA- Quanto a V, Ex• não acre·
ditar, o problema de crença é muito subjctivo. Hã, por exemplo, Senadores :.1qui que crêem no demónio. eu, por
exemplo, não creio. Mas não me inclua V. Ex•Acho que
V. Ex~ só crê num demõiiio, naquele criidopeto próprio
Deus, o Lúcifer, como eu também.
O SR. ITAMAR FRANCOaparte?

Pe~mite-me

V. gx•

U_!!l

O SR. FÁBIO LUCENA- Com todo o prazer, nobre_
Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco -V. Ex~ fala no problema orçamentário brasileiro e, inclusive, na segunda-feira, vamos
tentar mostrar ao Senado da República, jã que fazemos
parte da Comissão de Orçãm~nto, da importância de se
uni!i"car o orçamento nacional, naquilo que V. Ex•
lembrou, que h<'! um orçamento fiscal, o único examina-
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do pelo Congresso Nacional, hã o-orçamento das empresas estatais e hã o orçamento determinado pelo Conselho
Monetário Nacional. Quando V. Ex• fala nesse crédito
suplementar e é contestado, cavalheirescamente, pelo
nobre Líder do Governo,vejo que V. Ex• tem razão, Senador Fábio Lucena._ Agora, ainda agora, são retirados,
veja V. Ex•, ?00 bilhões de cruzeiros da G_aí~a Econômica Federal e do Servíço Nacional da Habitãção, através

do BNH, para favorecer a exportação brasileira. Essa-eXportação brasileira, como V. Ex• sabe, as vezes é destinada apenas aos grandes conglomerados ...

O SR. FÁBIO LUCENA- E controlada pelas multinacionais.
O Sr. Itamar Franco -Isso é o que ia dizer, excelência. Então, a V. Ex• assiste inteira razão quando V. Ex'
coloca, neste momento, pelo menos sob suspeição. E V.
Ex• vai mais alêm, na sua assertiva, porque isto, no momento, acontece. Duzentos bilhões são retirados da Caixa Económica e do Banco Nacional da Habitação. Há
mais ainda, nobre Senador Fábio Lucena, vda a gue
ponto chegou este Pa_ís sem o controle congressual: mais
de três bilhões de_ cruzeiros que foram retirados, este
ano, do orçamento fiscal, aprovado pelo CongreSso Nacional, que não tem meios de fisc_a}izar, e foram destinados ao Conselho Monetário Nacional, çSSe Conselho
todo-poderoso da Nação. Era este o aparte que desejava
dar a V. Ex'.
O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço o aparte de V.
Ex', nobre Senador Itamar Franco. O bojo do seu aparte
traz uma minúcia interessantissiina, da maior-imPcirtan:
cia. O Governo retira recursos da Caixa-Econôm1ca, do
BNH, para financiar exporlãÇões, isto é, para subsidiar
exportações controladas por empresas multinacionais e
retira os subsídios, por exemplo, do trigo, do plantador,
do produtor e do exportador. Fica demonstrado, mais
uma vez, que o sistema alienatório do interc;:sse naci_o_pal
está em pleno vigor em nosso País. Mas, o FMI ataca e
diz que se o Congresso não aprovar o decreto salarial,
não haverá negociação.
Pergunto se o Congresso do México, aliás, o Mé?d-co é
uma democracia igual à democracia brasileira, não há
nenhuma diferença, se Q _Corigresso mexicano- ãprov-bu
as exigências do FMI. Se o Congresso polonês, no seu
petitório, de maratória, aprovou a exigência do FMI. E
uma informação estarrecedora, que nela só acreditei porque publicada por um dos jornais de maior responsabilidade deste País, em sua edição de 24 de julho, O Estado
de S. Paulo. Quando da grande crise rrl_exicana, em agosto do ano passado, que coincidiu com a grande crise brasileira, com a diferença de que as autoridades mexicanas
comunicaram logo à Nação que iriam recorrer ao FMI, e
as autoridades brasileiras sonegaiariÇiO.cli.iSlve aO Congresso Nacional: não apenas sonegaram, negaram-na,
afirmando, sistemãtica e enfaticamente, quejaniã1s iriani
ao FMI,- no auge daquela crise, agosto, setembro, do
ano passado, ambos os países deviam, aproximadamente, 90 bilhões de dólares a banqueiros no exterior. Vejam
a diferença ·entre o MéXico e o Brasil no que se refere a
empréstimos de curto prazo. O M~ico devia. a__ curto
prazo 24 bilhões de dólares, e o Brasil 8 bilhões de dólares, quer dizer, apenas um terço. ~or que que o México,
devendo três vezes mais a curt-º prazo, se impôs às autoridades financeiras internacionaiS,- é- O Brasil, devendo
três vezes menos, Srs. Senadores, teve que se ajoelhar,
teve que fazer aquele desfile de pires na mão, lá nos Estados Unidos, perante cerca de 500, 600 banqueiros?
E mais: até o fini deste ano, para cobrir os empréstimos a curto prazo, o Brasil, nestes 6 meses, nestes 5 meses, nestes 4 meses e 26 dias, terá que obter novo empréstimo Jumbo entre 3 e 4 bilhões de cruzeiros, e não apenas
de um bilhão e duzentos milhões.de cruzeiros, c9_nio ãndam mentirosamente eSpalhando país afora e país adentro, ...
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O Sr. Almir Pinto -

De dólares.

O SR. FÁBIO LUCENA -

De dólares. Obrigado,

nobre Senador.
... de dólares, 3 a 4 bilhões, e não apenas um bilhão e
duzentos milhões de dólares, como andam assoalhando
inveridicamente, vale dizer, mentirosamente, as autoridades monetârias e financeiras deste País.
Antes, os vilões eram os outros, porque as autoridades
moneiãfias brasileiras diziam,- asScialhavám iricessa.ntemente que a Situação -do- País era- um verdadeiro Eden.
Eis, eis OqUe OS Ministros da área econômica dizíaniaos
banqueiros europeus: ..A inflação vai cair." Isto em
a.gosto do ano passado, quando a inOação não tinha
atingido a casa dos 70%. E hoje os jornais publicam que,
desde. que a Fundação Getúlio Vargas, em 1940 ou 1942,
deu início ao cálculo do índice inflacionário mensal, hoje, 40 anos depois, a inflaçãO de ago~to supera os 13%,
atingindo os maiores patamares da negreS:ada história da
inOã.ção em nosso País.
Sr. PresidenJe e Srs. Senadores, só há uma solução
para tudo isto: é o Governo reconhecer que já cumpriu
com o seu dever. Bem ou mal, não vou discutir. S o Governo, pelo Presidente da República, dizer à Nação que
já cumpriu c6ffi o dever e que, ao invés de ter implantado
uma democracia no País, o que implantou, repito, foi
uma democlastia; dizer que cumpriu o dever e entregar o
poder à sociedade, convocando eleições diretas para presidente da República, selo- Coi-senso, sem. diSsenso,
.eleições garantidas pelas Forças Armadas.
Eu dizía aqui, no -diii 30 de junho, que iriam tentar in-compatibilizar os Ministros militares com a sociedade. E
aí está o Sr. César Cais, Ministro das Minas e Energia,
incompatibilizando o Sr. Ministro do Exército com asociedade brasileira, lançando o Ministro do Exército contra os chamados candidatos presidenciáveis, como se o
Sr. Ministro do Exército, mHitar honrado e probo por
todos os títulos, tivesse obrigação de apoiar este ou
aquele candidato que ainda não foi nem sequer escolhido
em convenção.
Só há, pois, esta situação: a devolução do poder aos civis, 8.tfaVés- de eleições livres, garantidas pelas Forças Armadas; eleições para Presidente da República agora e já,
porque não é o Congresso que não pode mais esperar, é a
Nação que está farta, é a Nação que nãQêJacó, há pouco lembrado aqui em um soneto de camões pelo eminente Senador Luiz Cavalcante. Jacó, que esperou sete anos,
mais sete e mais sete para se casar com Raquel, serrana
bela, como se o Brasil tivesse que esperar sete vezes sete,
como se o Brasil fosse uma serrana bela, para Consolidar
esse matrimónio espúrio com esses monst_ros da política
econômica que estão afundando o nosso País na desgraça.

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Co_m
Senador.

tOdO prazer,

nobre

O Sr. Luiz Cavalcante- Em primeiro lugar, muito
honrado, muito agradecido com a menção ao meu~lloine,
que V. Ex• acaba di: fazer. Mas V. Ex• referiu-se, há pouco, ao índice de inOaçãO de julho, hoje pUblicado nos jornais: I 3,3%. Pois bem, Ex• este foi um ca.lculozinho que
eu fiz, logo após ler este índice nos jornais da mãnhã:
com esses 13,3% de julho a inflação, no Governo do Presidente Figueiredo, chegou a 2320%. A título de comparação, a maior inflação registrada no Brasil, num período presidencial, foi no Governo Geisel, de cinco anos,
que foi 420% em números redondos. Então, já que V. Ex•
aludiu à minha citação de Camões, eu termino este meu
aparte também me valendo de um verso de Camões,
aquele em que ele diz.;....Jamais louvarei o capitão que
não cuidou''. Eu, também, jamais louvarei os capitães
-que não cuidaram da economia do Brasil. Muito obrigado a V. Ex•.
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O SR. FÁBIO LUCENA- Muito honrado com a lúcida e sempre oportuna intervenção de V. Ex', nobre Senador Lulz Cavalcante.
Para concluir, Sr. Presidente, peço permissão ao Senado para ler uma oração, a oração contra a crise, publicada no Correio Braziliense, ediçãO do dia lO de julho, página 28, secção.. "Cartas do Leitor", pelo Leitor José
Freitas, residente na SQN 303, Bl. C, Apt9 205, Brasflia.

"ORAÇÁO CONTRA A CRISE
~·sephor, atendei minha prece, eu vos peçO, Cõrii~
preendei minha situação financeira e não deixai cair
sobre mim o desânimo, ciando-me forças para su~
pói"tar o peso da inflação. Sei que serâ dificil, mas se
um milagre acontecer, a tranqUilidade poderá retornar não só para rnim, como para o meu semelhante.
Eu vos suplico, fazei com que a situação
econôrriico-fT!l-anceira do_ País retorne aos patama~
res suportáveis, concedendo-me,- assim, melhores
condições de vida.
Tiuminai os· governantes da Pátria, principalmente os ministros da ãrea econõmicá.. Fazei com que o
FMI entenda esta crise e atenda aos pedidos de empréstimos dos quatro grandes projetas em andamento, nem que para isto me seja imposto um sacrifício ainda maior."

Coitado! No mesmo dia, o Presidente Aureliano Chaves editava o Decreto n9 2.045, que usurpava desse leitor
30% do reajuste dos seus vencimentos, a partir de 19 de
agosto. E continuo:
"Senhor, eu vos imploro, eliminai de mim o fantasma que me assombra, só em pensar que os preços
de hoje não foram os de ontem e nem serão os de
amanhã.
Livrai-me dos fndices que me atormentam, da desindexação que não entendo, do expurgo que me
ameaça, da correção monetária que aumenta a prestação da casas própria e curiosamente diminui os
rendimentos da poupança, do_ INPC; que expurgado diminui meu salário, e do BNH que não me_!ieixa dormir.
Senhor, se for para meu bem-estar, livrai-me
também das siglas ORTN, UPC, LTN, CIP, CMN,
PIS, PASEP, INAMPS, que confundem, burocratizam e m~. "robotizam".
Enfim, senhor, concedei-me paciência e resignação para resistir, com as forças que ainda me restam, ao peso desta prolongada e devoradora crise.
criada contra minha vontade e que ameaça tirar de
mim e de meu semelhante o "pão nosso de cada
dia"."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta ê uma oração de
toda a Nação brasileira.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Almir Pinto.

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DlSCUliSO QUE. ENTREGUE À REVlSÀO DO ORA·
DOR, SERÁ PUBLICADA POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. 1TAMAR FRANCO (PMDB - MG. Pronuncia o se&Uinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores, ilão sei se peço a V. Ex• a
suspensão da sessão, se tento dizer algumas palavras ao
Senado__ da República, ou se deixo, nesta sexta-feira, o
problema nordestino dar os seus fluidos pela Câmara Al..
ta. Acho que seria abusar demais, como representante de
Minas Gerais, neste instante, se dissesse alguma coisa.
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De qualquer forma, Sr. Presidente, ainda ontem eu
ouvia o Senador Luiz Cavalcante, quando o Senador Jo-

sé Fragelli falava em greve no Congresso Nacional, e S.
Ex' referiu que nós outros, que aqui estamos, ê que esta-

mos furando a greve. Creio, Senador Luiz Cavalcante,
que neste instante os piquetes grevistas do Senador José
Fragelli jâ estão funcionando, porque êste é o Senado da
República nesta sexta-feira.
O Sr. Almir Pinto- Quero dizer a V. Ex• que é uma
grande honra para o Senado ouvir o único sutista do

Brasil Central Oriental, que é Minas Gerais, porque o
resto é tudo nortista, nortista e nordestino, Amazonas,
Rio Grande do Norte Cearã e Alagoas.
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, que eu
não sei se o Senador Aúnir Pinto; com esta sua intervenção, pede que eu continue ou não falando.
O Sr. Aimir Pinto- Não, Ex•, nós queremos ouvi-lo
com a maior atenção, porque ouvindo Minas Gerais estamos ouvindo o Brasil.
O SR. ITAMAR FRANCO - Vou tentar, Sr. Presidente, em primeiro lugar, aillda que ligeiramente, d3.r
uma explicação dizendo que na terça-feira pretendo, da
tribuna do Senado, se me fãr pernlitido, mostrar a inviabilidade daquilo com que hoje se tenta mistificar a
Nação, por parte de alguns elementos do PDS, e também, hoje, por incr1vel que pareça, por setores do meu
partido e setores influentes do PMDB, particularmente
de elementos de São Paulo, o que surpreende ainda mais
a nós outros. Vamos provar isso na terça-feira. Eu dizia
isso há pouco ao Senador Fábio Lucena.
Refiro-me ao problema da moratória. E incrível que
homens .do Governo apenas no sentido da falácia, falem
na moratória, esquecendo que este Governo, - repito,
vamos demonstrar isso na próxima terça-feira - este
Governo, que eles representam nesta Casa, foí que assinou um contrato, que, ética e juridicamente, o Governo
não pode romper. E fez bem ontem S~ Ex' o Sr. Ministro
da Fazenda, ao se referir a um ilustre Senador do seu
Partido- o Ministro Galvêas também pertence ao PDS
-quando dizia que S. Ex' não entendia nada ou não deveri-a entender nada.
Esta é uma verdade, Sr. Presiderite, o homem do Governo não pode pedir a moratória e o homem do PMDB,
particularmente de meu partido, não há como pinçar a
moratória de um contrato que atenta contra a soberania
nacional, que atenta contra o povo brasileiro, em que há
cláusulas muito mais gravosas que a simples moratória.
Vamos demonstrar, se nos for permitido, com dois ou
três SenadOres, mostrando exatamente que se tenta enganar a opinião pública, já não diria por parte dos- homens
do Governo, mas particularmente pelos homens do
PMDB.
Sr. Senador Fábio Lucena, se -se analisarem os contratos que o BrasiJ tem assinado no campo internacionale V. Ex' falou num deles agora- duas projeçôes políticas nós vamos tirar, que invalidam totalmente: a primeira é a tese do consenso e a outra é o problema da moratória.
Sr. Presidente, ao que parece nem o meu Partido se
deu ao luxo de examinar, mesmo os seus famosos economistas, aquilo que o Brasil assinou através do Sr. Ministm da Fazenda e do Presidente do Banco CentraL
Sr. Presidente, o assunto que me traz à tribuna, hoje,
convida-me à reflexão. O Senador Nelson Carneiro costuma buscar um personagem que ele chama de Agapito
Durão. Vou buscar nessa pequena reflexão que farei,
como disse, ao Senado da República, neste fmal de
sexta-feira, o que ouvi agora de um homem de Minas
Gerais, que carinhosamente chamamos de_ "Zé da Goiaba", a quem conhed há alguns anos, numa fazenda encravada entre minha cidade de Juiz de Fora e um outro
Município de Minas Gerais, ã Mi.Hiicfpio de Matias Barbosa, quando do batizado da minha segunda filha.

Em Minas Gerais, Sr. Presidente, quando se- fãla em
batizado - e hú inclusive um livro de um grande escritor
mineiro, escritor Juiz-forano, "Tal Dia é o Batizado"as conversas se-fÔrmam em torno das moças casadouras,
se formam em torno de aspectos conspirativos e, sobret~d9_• aquela conversa amena dos l_!lineir'?s.
O Sr. Fâbio Lucena- Permite V.
O SR. ITAMAR FRANCO 11obre Senador Fábio Lucena.

Ex~

um aparte'?

Com muitO prazer,

O Sr. Fábio Lucena- Apenas sobre b_atizado, pararecordar que a sigla, o acordo estabelecido entre os inconfidentes é que o Dia da Inconfidência seria declarado no
Dia do Batizado.
O SR. ITAMAR FRANCO - E verdade, Sr. Presidente. E é por isso que temos um livro de um escritor
Juiz-fonmo que di:t;: "Tal Dia é o Bati~ado".
Eu conheci esse José Goiaba, e há poucos dias, conversando com ele, fizemos algumas reflexões que, hoje,
eu trago aos Anais do Senado, lembrando antes de mais
nada, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que tentamos- e
o Senador Fábio Lucena recordou agora há pouco da
tribuna, e ontem eu fui mal compreendido pelo Senador
Carlos Alberto -:-sim, fazer com _que o Congresso não
entrasse em recesso._Nós temos tentado desde que chegamos a esta Casa. e já lá se vão 8 longos anos, diminuir o
período de recesso do Congresso Nacional e, particularmente, agora em julho, quando V. Ex•, Senador Fábio
Lucena descreveu o mês trágico que essa Nação viveu no
mês de julho, não só com a doença do Senhor Presidente
da __República, não só com acordos que se processam no
campo internacional, danosos à própria soberania brasileira, mas na crise social que aí está latente.
Sr. Presidentç "nada melhor nos dias de hoje"- e me
dizia o nosso Zé Goiaba, e me recordava isso- "quere-- __lermos certo!> autores". E como estamos numa cruzada
internacional, busquemos não os nossos escritores, mas
busquemos Edgar Allan Poe, que é considerado um escritor maldito. Poe escreveu sobre mentes febris, inquietas, o dUplo de cada homem, o duplo de cada homem,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, boje tão comum nos nos- sos dias, tão comum no nosso Brasil. Ê por isso que busco aqui o grande escritor americano Edgar Allan Poe.
Aqui também me permito recordar um pensamento
francês, também francês face ã internacionalízação da
_nossa economia. Podia buscar um ditado, um provérbio
nosso, mas prefiro buscar um pensamento francês que
diz, entre outras coisas, o seguinte, Sr. Presidente.
Permita-me a Casa a esnobação francesa para em seguida traduzi-lo_ "Quand ii n'y a plus q'un moment à vivreil
n 'y a plus rien a dessimuler". Quem tem apenas um momento de vida, não tem maís nada a dissimular.
Não tem mais nada a dissimular, Sr. Presidente. E este
é o exemplo que estamos vendo de alguns homens púbHcos do Brasil nesta hora, em que a verdade biológica qUe
é nossa, de todos eles, mas para alguns se aproxima velozmente, esses homens não têm mais o que esconder, o
_qu-e dissimular perante a Nação brasileira. E por isso que
o homem de Minas, esse homem do interior que acabei
de dizer, Sr. Preidente, faço constar de nossos Anais, José Goiaba, que é por índole _desconfiado, quando vê se
reunirem para prosear ou comer, ou para visitarem velhas ruínas de algum colégio, velhcis compadres, antigos
demandistas, coronéis de fazenda, posseiros, políticos
qu'e estão negando aquilo_ que prometeram nas praças
públicas, herdeiros e sucessores; é porque na certa, Sr.
Presidente, debaixo desse angu tem carne ou- quem sabe? - muito osso.
No último mês, mês que nós queríamos que o Congresso Nacional entrasse em férias- como eu disse, em
férias escolares - essas rodas de prosa ·se-sucederam,
intensificaram-se, ãndaiam à solta, mas sempre nos bastidores dos gabinetes ou nas frases, eu estou buscando
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um novo conce-ito Para o ,;PI" ou estou buscando asolução para a quadratura do circulo.
__ De público, não se falava de sucessão presidenclal.
Nos concha vos, o assunto era só este; s~_cessão, é claro,
nunca direta; a indireta.. de acordo com o grupo representativo desses homens, através do consenso, através da
conciliação do colégio eleitoral. Agora, Sr. Presidente,
mais do meu Partido do que dos próprios homens do
Gov_erno, inventa-se __ um entendimento nacional, que é
uma forma malandra de mudar a denominação do consenso. Tudo, Sr. Presidente, sem a participação do povo,
porque esse- e eu pude sentir na minha cidade, numa
pequena cidade do interior de Minas-, quando a gente
anda na rua e conhece todo mundo, quando a gente conversa com todo mundo, a descrença do povo para com o
Congresso Nacional, para com os políticos, para com os_
governadOres, Particularmente com os governadores da
Oposição. Isso eu encontrei, Sr. Presidente, nas ruas de
Juiz de Fora, na minha querida cidade; a descrença do
homem. E quando o pessimismo grassa, não apenas naquele meu recanto, mas em todo o meu Estado e neste
Brasil. Esse pessimismo, Sr. Presidente, grassa por toda
esta Nação, onde o próprio Governo perdeu a sua credibilidade.
Há uma coisa que não se pode negar ao Presidente
Juscelino Kubistschek. Ele pode ter tido os seus err_ps, as
suas falhas, mas ninguém poderá negar que ele deu a esta
Nação um sentido de otimismo, mostrou que o Brasil
poderia ser a grande Nação que nós todos sonhamos.
Para esses homens, Sr. Presidente, e para o próprio Congresso, pouco importava a crise nacional, a depressão, o
desemprego, a inflação, a dívida externa, os acordos com
o Fundo Monetário Int~rnacional e os bancos estrangeiros. Pouco importavam para alguns, Sr. Presidente, as
_ calamidades das enchentes do Sul, ou esta seca nordestina, sobre a qual nós ouvimos aqui, hoje, esse choro centenário dos representantes nordestinos, choro centenário, Sr. Presidente, ou os pacotes econômicos, arrochando o povo, sob a égide do Conselho de Segurança
Nacional. Pouco importou a própria doença do Senhor
P(esidente da República e não se buscou, efetivamente,
saída para a crise; só se lembram do povo para penalizálo, através de pacotes.
Não se respeitou, Sr. Presidente- e a assertiva é minha e sob a minha responsabilidade - principalmente
entre os seus correligionários, a operação do Presidente
Figueiredo. Aqui, ontem, escutava o Senador Alexandre
Costa, fazendo um protesto educado, quando dizia ao
preclaro membro da Mesa Diretora, a homenagem que
ele pedia para o Senador Henrique de_ La Rocque. E o
Senador Alexandre Costa lembrava que vamos ter, agora, praticamente um ::100 de falecimento do companheiro
Henrique de La Rocque, e ele, no seu desabafo disse:
"Morreu, ninguém_ ni::tis se re-corda, ninguêm mais se
lembra."
Eu busco a ilação, Sr. Presidente, para dizer que muitas pessoas pensaram o mesmo em re_lação ao Presidente
Figueiredo. Muita gente pensou que o Presidente Figueiredo não voltaria mais ao Palácio do Planalto, que o Presidente Figueiredo já era uma carta fora do baralho, e é,
talvez, por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que lã, a
seu lado - o que muita gente estranha e muita gente se
pergunta -está o Ministro do Serviço Nacional de Informações. Por quê? N9s nos questionamos a nós mesmos se a presença do Ministro do Serviço Nacional de
Informações, com as suas ramificações aqui no Brasil,
não é exatamente para dizer que S. Ex' ainda éc o Presidente da República, o Gen. João Baptista Figueiredo
ainda não é, como gostariam alguns, uma carta fora do

baralho.
Sr. Presidente, eu aqui não defendo, por exemplo, a
reeleição do Senhor Presidente da República, não estou
de acordo com a proposta do Ministro César Cais. Sou
um instransigente defensor das eleições diretas, mas acho
muito mais limpa a tese da reeleição, porque ela é clara,
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porque a·queles que a defendem sabem o que querem e
dizem o que querem, que é a permanência do General Figueiredo, como pretende agora, num outro meio, um
ilustre Deputado do PDT. Ela é mais clara e é mais limpa que a daqueles que falam em consenso, inclusive no
meu Partido, porque atrás desse consenso, ninguém sabe
nesta Naç-J.o o que virá. t por isso-que, antologicamente,
o Deputado Magalhães Pinto diz;_ "na hora em que se
colocar um nome acaba o consenso". Atrás do consenso
estão motivos espúrios, está a ânsia de poder, eStâ a
dança das odaliscas, procurando o poder neste País, sem
a participação popular, do País que quer ser a grande
Nação do século XXI. Mas só há de ser a grande a
Nação do século XXI se ela for uma_ Nação democrática,
se ela respeitar o primado direito,-se ela respeitar as leis,
particularmente e primordialmente se ela permitir ao
povo participação definitiva na ordem política, na ordem social e na ordem econômica,
Essas figuras, Sr. Presidente, por demais conhecidas
da Nação, estavam e_estão tão desinibidas, tão desembaraçadas em suas andanças, encontros e intermiiiâveis
bate-papos políticos na ausência do Presidente brasileiro.
O novo sol era dou_rado, ainda que momentaneamente. E mudou o que, Sr. Presidente? Mudou a estrutura de
poder nesta Nação? Alterou-se profundamente com a
saída do Presidente Fígueiredo o poder que existe aqui
no Brasil? Ainda ontem mostrávamos que não. O Senado da Repúblic3 está discutiildo a autonomia de Santos,
quando o Presidente da República em exercício, o admirável Aureliano Chaves, mineiro dos mais ilustres, baixa
um decreto-lei, quando S. Ex~, parlamentar que foi, liberal que é, dentro das tradições mais caras do nosso Estado, poderia pedir à sua Bancada aqui nesta Casa, apenas
num simples levantar do Líder da Maioria, para que o
Senado da República aprovasse esse projeto, e sua Excelência, em menos de 48 horas, poderia estar sancionando
este projeto de iei ouriundo da Câmara dos Deputados,
satisfazendo ao Partido Trabalhista Brasileiro, mas, paricularmente, satisfazendo o Congresso Naciqnal_,
Portanto, Sr. Presidente, a estrutura de poder desta
Nação não sofreu alteração. Mas é preciso rompê-la e
rompê-la democraticamente. Nós não queremos rompêla através da subversão e nem das armas que não temos;
mas queremos rompê-Ia através das eleições diretas,
como lembrava, há pouco, o Senador Fábio Lucena.
A situação foi tão grave-;-sr. Presidente, que eu, coffiO
representante das Minas GeraiS, já no exercício do meu
segundo mandato, pela responsabilidade da m"inha reeleição, uma responsabilidade muito maiOr, não só pela
importância do Estado de Minas Gerais, mãS])Orque da
leva de 1974, do MDB, só dois, lamentavelmente, regres-samos a esta Casa o Senador Roberto Saturnino hoje
Líder do PDT e eu, Sr. Presidente, telegrafei ao Presidente Nilo Coelho, dizendo dos boatos que sentia no meu
Estado e da importância do Congresso Nacional ser convocado extraordinariamente, ·
Infelizmente, Sr. Presidente, a resposta que recebi,
educada, do Presidente do Congresso Nacional, dizia
que o seu Partido não considerava importante convoCa-r
o Congresso Nacional no mês de julho. Aí está, Sr: Presidente, o que ouvimos! OUvimos a(é de mentes claras, de
mentes esclarecidas, que havia se dado nesta Nação um
golpe branco, que o Presidente Figueiredo havia ido à
Cleveland apenas para se submeter - e àquela altura se
dizia isto - a um eXãine_C_ciiTiquiiro e que Sua Excelência não voltaria mais a ocupar o-Governo do -BrasiL E o
que se viu durante alguns dias foi a Nação em suspense,
o sistema fiilanCeiro ·na eXpectativa do qUe podi:ria acontecer.
Agora, Sr. Presidente, perguntamos nós, usando a expressão de um outro notável poeta mineirO: "E agora Josê? E agora?"
O Presidente, segundo os médicos, está bem de saúde,
e se está bem de saúde, se os médicos consideram o Se-

nhor Presidente da República apto, Sua Excelência precisa assumir o Governo desta Nação, mesmo porque, no
nosso entendimento, Srs. Senadores, ao sobrevoar Território brasileiro, o Presidente Figueiredo assume automaticamente o _comando da Nação, porque através do Decreto Legislativo n"' 18 de 1983, o Congresso aprovou o
seguinte:
"Fica o Presidente da República autorizado a
ausentar-se do País no mês de julho vindouro pelo
tempo que se fizer necessário, a fim de submeter-se a
revisão médica .em clínica especializada, na Cidade
de Clevelailâ, noS Estados Unidos da América,"
O que não podemos continuar a assistir, Srs. Senadores, é ao fato de termos dois Presidentes da República,
um olhando as enchentes do Sul ou essa seca nordestina,
e outro, lá de Cleveland, comandando esta Nação.
A Nação brasileira não pode continuar a assistir à
duaHdade de comando, porque é verdade que o Presi- d_ente em exercício pode exercitar seu cargo, para verificar as enchentes no Sul do País, ou verificar a seca rio
Nordeste, mas S. Ex• o Presidente Auretiano Chaves não
pode interferir na o-rdem económica e injusta que aí está,
Sr. Presidente. E por que não pode? Vamos demonstrar
isto na terça-feira,
Acordos foram assinados em nome da Nação e se a
Nação não os cumprir ela será levada aos tribunais internacionais,- não no foro brasileiro, mas no foi'o de Nova
Iorque, ou no foro de Londres. E por isso, Sr. Presidente, que a grande Imprensa nacional não defende as
eleições diretas, e as nossas frases, o noss-o pensamento,
de nós outros que defendemos com vigor e com o coração as eleições diretas pouco espaço têm na Imprensa,
Se aqui estivéssemos, neste instante, defendendo a tese
do consenso, a tese espúria e malandra -como eu disse
- do entendimento nacional - e dizia, outro dia, um
nobre representante da Oposição, grande representante
da Oposição:."ltamar, eu agora tenho grandes espaços
na Imprensa nacional, na televisão, no rádio, estou impressionado com isso" ... E eu disse~. "fulano, será que
você tem meditado sobre as suas teses, suas conceituações que, de repente, mudaram? Será que não é por
isso que você tem hoje essa projeÇão na Imprensa, porque você defende uma coisa que nós da Oposição não
podemos defender, porque queremos, que seja através
das bases, através do povo, que o Brasil encontre o seu
destino?"
O Sr. Carlos Alberto- V. Ex• me concede um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer, Senador Carlos Alberto.
O Sr. Carlos Alberto - Senador Itamar Franco, eu,
aqui representando a Liderança do Governo, na verdade
entendo e entendi as apreensões vividas, há alguns dias
atrás, por algumas aves agourentas. Mas, nós que conhe-cemos hoje de perto ci Presidente João Figueiredo, que
temos consciência da sua personalidade e sabemos, acima de tudo, do seu fortalecimento junto a todos aqueles
que fazem o Partido de sustentação, que é o PDS, bem
como aqueles que estão no Palácio do Planalto dando
também a contribuição para que ele possa continuar
conduzindo esta Nação para uma Nação verdadeiramente democrática, jamais colocamos no nosso tabuleiro das discussões a ausência do Presidente João Figueiredo com pessimismos. Acho que V. Ex~ deve ter prestado
grandes e relevantes serviços a esta Nação, a Minas Gerais, porque retornou. E quem retorna é porque alguma
coisa fez. Mas, permita-me, companheiro de Senado,
discordar quando coloca a tese do consenso como uma_
tese malandra. Eu não entendo ass_im. Entendo que o
consenso, que hoje se defende, ê a união _de tod_os para a
busca de uma safda, é a união de todos os segmentos da
sociedade para que possamos encontrar os caminhos no-
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vos para a Nação. E discordo também quando V, Ex•
prega a eleição dir_eta como um falor primordial para
que possamos mudar o visual deste País. Hoje, V. Ex•
sabe_ perfeitamente que vários governantes foram eleitos
pela vontade popular. E nós temos em nosso gabinete
pesquisas oficiais de opinião pública, de institutos respeitáveis desta Nação, segundo as quais estes mesmos homens que foram eleitos pelo povo se, hoje, tivesse uma
eleição, eles não seriam, jamais, eleitos novamente, Veja
o quadro! Dai, eu dizer que não é tão importante a
eleição di reta para que nós possamos resolver os problemas do País. Eu não acredito! A Nação continua e vai
continuar entendendo, como nós entendemos, que nós
precisamos de patriotas, nós precisamos, na verdade,
acreditar no futuro: Precisamos participar desta União,
precisamos participar deste consenso, consenso que eu
conclamo V. Ex.~ para também dele participar para que
possrimciS-enconfr3r a saída, mesmo entendendo que V.
Ex~ discorde, Mas não é o caso do Governo do Estado
de V. Ex~. que também foi eleito pelo povo, o Governador Tancredo Neves, porque ele, hoje, também é um dos
advogados deste consenso. Nós entendemos que s-omente com a união de todos, todos desarmados, sem radicalismos, nem de um lado e nem do outro, iremos encontrar esta saída. Sim, na hora em que o PMDB se desarmar, na hora em que o PDTsedesarmar, na hora em que
o PT se desarmar, na hora em que todos os Partidos políticos estiverem desarmados para, democraticamente, deba!erem e dialogarem. Discordo de V. Ex• Peço que me
desculpe participar do seu _discurso_ discordando, mas
este é a· nosso apárte,
O SR. ITAMAR FRANCO - EVidentemente, seria
exigir muito de V, Ex•, é um refrigéri"o à nossa mente receber o apoio de V. Ex• às nossas teses; seria muito esperar. Mas contínuo dizendo, Senador Carlos Alberto, um
homem que retornou ao Senado da República novamente pelo Estado de Minas Gerais, e V. Ex• o diz muito
bem, não é fácil retornar, particularmente num Estado
como o nosso, de setecentos e vinte e dois municípios.
Continuo dizendo em alto e bom som: o consenso, ou o
hoje chamado, inclusive por parte de elementos do
PMDB, de enten_dimento nacional, é uma tese malandra.
E uma tese que afasta o povo e vai afastar o povo maís
uma vez _das grandes decisões nacionais. E quando V.
Ex• cita o nome do ilustre Governador de Minas Gerãis,
talvez até como uma provocação, pois V. Ex• sabe que
hoje a bússola do _Governador de Minas Gerais apOntã
para um norte e o meu norte é outro ...

O Sr. Carlos Alberto -

Eu não sabia, Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas é verdade, Ex•,
nesse ponto, eu concordo com V. Ex•, e o nobre Senaâor
não C~?ncordou comigo. Eu acredito sim, Ex•, s_e alguns
homens, hoje, que estão no Governo de alguns Estados,
disputassem as eleições, não seriam realmente eleitos. E
sabe por que, Senador Carlos Alberto? Porque exatamente estão negando aquilo que prometeram em praça
pública,_ Há um Governador de Oposição que foi eleito
porque defendia teses oposicionistas, pelo menos no meu
Estado. Não sei no estado, por exemplo, do Senador Fábio Lucena, mas no meu eu posso garantir foi eleito porque defendia teses de Oposição. Veja, Senador Carlos
Alberto, que em nenhum comício do meu Estado,- e eu
fui a quase todos, fnclusive as vezes em comíCio independente do Governador de Minas GeraiS-- em nenhum
comício, quando se defendia eleições diretas, havia o
"mas", Ex~ o "mas" surgiu após a posse; o "mas" surgiu
com o açodamento, com aquele sonho de noite de verão
de subirem a rampa do Palácio do Planalto, sem o voto
_popular, através de conchavas, através do con~nso,
através do entendimento nacional, através do pacto das
elites. Antes, no meu Estado, falava-se apenas nas
eleições diretas. Não havia tese consensual, não havia

~
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tese_ do impedimento naciorial, não hã-vi8." esse Sonho

de

noite de verão, Senador Carlos Alberto. E ii t: que não
entendo como é que o PMDB pode acreditar que um ho~
mem da Oposição, com o colégio eleitoral em que V.
Ex's têm maioria- o colégio é lei&ítirilo,--é verdade, ilias
V. Ex•s têm maioria, como é que podein escolher e poderão escolher um homem da Oposição para chegar a Presidente da República? Talvez, quem sabe esses homens
joguem na crise, nas suas tertúlias que nunca chegãm ao
conhecimento da Nação, eles possam- permita-me novamente a expressão- malandramente, buscar um consenso em que se misturem os votos do PDS e os votos do
PMDB e o povo continuará afastado das decisões nacionais.

O Sr. Fábio Lucena -

Permite V. Exf um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer,
ouço V. Ex'-, Sr. Senador Fábio Lucena.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, em primeiro
lugar, quanto a que nos devamos desarmar, nós sempre
estiveinos desarmados. Ocorre que o Governo é bravo,
muito bravo, no desarmamento do_s desarmados, recordando o Patrono desta Casa, o Grande RUi Barbosa. Em
segundo lugar, entendi a exPlicação que V. Ex• deu arespeito da duplicidade de PfeSiàe:õ.te da República que haverá no Brasil, porque a Constituição é clara; o Presidente saiu do País não !icenciad_Q do exercício das suas
funções e sim com permissão do Congf"es:io Nàdonitl,
para ir ao exterior, tal qual Sua Excelência fosse fazer
uma visita à França, à Inglaterra, qualquer pafs estrangeiro. Tão logo retornasse ao País, teria que reassumir
imediatamente as suas funções. Esta é norma constitucional. Se o Senbor Presidente da República, General Figueiredo, voltar ao Brasil e, por um minuto sequer, depois de estar no país, rião for investido na Presidência,
Sua Excelênda terã que pedir licença ao Congresso Nacional para se afastar das suas funções. Isto é da Constituição. Mas V. Ex' citou Drummond e perguntou "E
agora, José"? Mas Drummond fez a pergunta porque
"havia uma pedra no meio do caminho". Então, se o General Figueiredo não reassumir a Presidência, nos termos da Constituição, na hora em que desembarcar no
Aeroporto de Brasília, hã uma pedra no meio do caminho. Esta pedra, seguramente, não ·está nos Partidos de
OposiÇão.
- - ---O Sr. Carlos Alberto - Mas estamos debatendo em
torno de suposições. O Presidente airidã eStá-lá eni C.:leveland, lá nos Estados Unidos ...

O Sr. Fábio Lucena -

Fatos concretos.

O Sr. Carlos Alberto- Não, nós estamos fazendo suposições, jogando no terreno das suposições; o Presidente está lá nos Estados Unidos. O Presidente vai voltar.
Evidentemente que haverá, se, realmente...
O Sr. Fábio Lucena - São fatos e se Sua Excelência
não reassumir no dia do retorno, haverá dois Presidentes, o que é um absurdo, uma monstruosidade constitucional!
O Sr. Carlos Alberto- Mas, isso no terreno das hipóteses. V. Ex' está falando na. hipótese de o Presidente não
assumir. É uma hipótese.
O Sr. Fábio Lucena- O Senador ltamar Frarlco ê engenheiro, estudou Matemática e sabe que só se chega a
uma tese através de uma hipótese. Eu não-Sou maternátíco, mas os matemáticos sabi::m disso.
O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Fábio
Lucena, assiste razão às preocupacões de V. Ex' E por
quê? Ê por isso que perguntamos e questionamos. Hoje,
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hã uma--dualidad~ de poder nesta Nação, mas não se
rompeu a estrutura do poder, esta estrutura de poder que
nós outros queremos, através das eleíções diretas, qUe
_entendemos gue só poderâ ser rompida através das
eleições diretas.
Eu queria, então, buscar a pedrinha que diz V. Ex•
Permita-me V. Ex• colocar o diminutivo aí, na -velha frase, eu colocaria uma pedrinha para não assustar muito o
Senador Carlos Alberto. Quando V. Ex' falou em pedra,
realmente o Senador Carlos Alberto imaginou, por certo, a<flleies rochedos que S. Ex• estava acostumado a ver,
e nós outros de Minas Gerais nãO temos rochedo para
apreciar.

9 Sr. Carlos Alberto- Primeiro, não há pedra no caminho. Não há nenhuma pedra no caminho.
O SR. ITAMAR FRANCO- Mas v:Ex•; Senador
Fábio Lucena, me permite, já, Sr. Presidente, na conclusão Quase desse meu desencanto de tertúlia, nessa sextafeira, dizer que parece que V. Ex• adivinhou quase que o
final do meu discurso. Que se acautele o própi'iô Presidente Figueiredo, digo eu aqui. E_que o Vice-Presidente
.da República, que não pode exercer efetivamente a sua
ação "Presidencial, porque S. Ex• é apenas um substituto,
é um eventual substituto.
O Sr. Carlos Alberto- Parece que o desencanto de V.
ê muito mais com o Governo de Minas Gerais do
-que-com-o-Governo Federal, porque V. Ex• até que concorda, hoje, com alguns políticos da Oposição, com a
tese de reeleição do Presidente João Figueiredo.
-Ex~

O SR.. ITAMAR FRANCO- Eu já sabiã-cjlle V. Ex•
ia dizer isso. Em absoluto. V. Ex• conbece o meu pensa- menta. V. Ex' é um homem que pertenceu à Câmara dos
Deputados, V. Ex• sabe que eu só retornei ao Senado daRepública porque defendia as eleições diretas·.
O Sr. Carlos Alberto sencanto de V. Ex•

Eu estou me referindo ao de-

- O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• vai me permitir
só o seguinte. É que se eu, nas praças públicas de Minas
GeraiS, tivesse defendido teses espúrias, como hoje defendem, eu por certo, SenadOr Carlos Alberto ...
O Sr. Carlos Alberto- V. Ex• fala de inaUtenticidade.
O SR. ITAMAR FRANCO -

Inautenticidade, não.

--v. -EX• não precisa ter medo do jogO de palavras. Eu sei
. onde V. Ex• quer chegar, e eu realmente discordo - e
não me.canso d~ dizer aqui, que eu não tenho nenhum
problema pessoal com S. Ex• o Sr. Governador do meu
Estado. Mas discordo, flagrantemente, politicamente, de
S. Ex•.
_Não vejo autOridade no Governo de Minas Gerais, Senador Carlos Alberto, para combater, por exemplo, a ordem econômica injusta que nós combatemos aqui, colno
falava, há pouco, o Senador Fábio Fonseca, e falo eu, e
-vou I<il<ir na terça-feira, quando o núcleo ...
O Sr. Carlos Alberto- V. Ex' me permite? Há um ditado no Nordeste que diz o seguinte: "mate o homem,
_mas. não mude o nome''. Fábio Lucena. V. Ex~ está falando Fábio Fonseca...
O SR. ITAMAR FRANCO - Aliás, quis corrigir,
ina.S, evidentemente, peço desculpas. O Parlamentar é
Fábio Lucena, mas S. Ex~ tem Fonseca.
Veja V Ex.•, Senador Carlos Alberto, que o núcleo ho~
je, econômico e financeiro de Minas Gerais, é fruto do
mesmo autoritarismo que combatemos naciorialmente.
Mas eu não gostaria de s"er o debatedor aqui do Gover_Qador de MiÇ~as. Qu~ Deus o guarde, lá, no Palácio das
Mangabeiras, e que S. Ex' possa dar a Minas ..
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O Sr. C;lrlos Alberto- Quer dizer que S. Ex• está precisando da proteção de Deus~
O SR. ITAMAR FRANCO - Que Deus o guarde, repito, e que S. Ex• possa dar a Minas o Governo que foi
prometido nos comícios e nas praças públicas. Mas repito, senador, qúe se acautele" o próprio Presidente Figueiredo. Que o Vice-Presidente não vá no canto das sereias,
porque os conspiradores de causas elitistas, na minha ó~
tiCa; não querem nem um nem outro.
O que eles pretendem, Srs. Senadores, é exatamente
manter o regime que aí está, a estrutura do poder que ai
está, mas não com os homens do Presidente Figueiredo,
não como Os hOmens Ou com o próprio Presidente Aureliano, mas com aqueles que possam representar realmen~
te uma economia internacionalizada e, cada vez mais,
afastar o povo das suas grandes decisões.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão MLiller.

O SR. GASTÃO MüLLER (PMDB- MT. Pronun~
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado-

res·

Faz algurit tempo, antes do recesso, que o~pei esta
Tribuna e, na oportunidade, li uma carta aberta do Sr.
Padre Raimundo Pombo, ao Senhor Presidente da República e, na qual, ele denuncia a corrupção e a fraude
que dominou a eleição de 15 de novenlbro do ano passado em Mato Grosso, resultando, como é público e no~
tório, a posse de um Governador. "entre aspas" produto
gerado pela corrupção e pela fraude, bem como de um
Senador nas mesmas condições.
Na ocasião, alguém afirmava, em parte ao meu pronunciamento, que aquela carta, nada mais era, do que o
eterno choro dos vencidos, dos derrotados. Nós de Mato
Grosso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, especialmente do
PMDB, se estamos lamentando o ocorrido, a aparente
vitória do atual Governador, entres aspas, produto gerado pela corrupção e pela fraude, é por estarmos certos de
que a verdade eleitoral, em Mato Grosso, foi desavergonhadamente adulterada.
Recorreu-se ao Tribunal Regional Eleitoral e os recursos foram todos julgados intempestivos e principalmente
preclusos. Houve até um fato curioso, num dos julgamentos, ou seja, um dos julgadores, reconhecia que tinha
havido fraude mas, estribou-se na preclusão para não
dar provimento ao recurso.
O PMDB de Mato Grosso recorreu da decisão e, neste
momento, há um fato histórico, para os Anais da vida
política eleitoral do nosso Estado, isto é, um despacho
do Exm9 Sr. Desembargador José Vida!, Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral, admitindo o recurso. Nesse
despacho, Sr. Presidente, Srs. Senadores, publicado no
Diário da Justiça de 4 de julho do corrente ano (página
2), o Sr. Presidente do TRE, homem independente, pro~
bo e, acima de tudo, imune a todo tipo de pressão, exarou um despacho, como já disse, que é um atestado
público e insuspeíto para todos nós que afiririàmos ter
sido a eleição de IS de novembro uma farsa em Mato
Grosso.
Aconteça o que acontecer, com o recurso no Tribunal
Superior Eleitoral, nós estamos certos_ de que o atual Governador, entre aspas, produto gerado pela corrupção e
pela fraude, bem como o último Senador empossado da
bancada de Mato Grosso, não representam de fato a legitimidade das aspirações da maioria do povo mato·
groSsense.
leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que todos
tomem conhecimento da integra do despacho do digno
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, documento
vivo e ímpai:ciar-que marcará indelevelmente, a história
da política eleitoral em Mato Grosso.
"O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, inconformado com a decisão, proferida por cin-
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co votos a zero (unânime), no Recurso previsto no
artigo 265, do CE, interpõe Recurso Especial para o
Tribunal Superíor, com funda-mento no incisõ I, letra a, do artigo -276, do CE.
No recurso, dãoMse, como violados expressamente os artigos 4~', 59 e 223_ e seus parágrafos 1"' e 39,
259, parágrafo único do 226 e 270, todos do CódigO
Eleitoral e aínda_o artigo 147, da Constituição da
República.
O Tribunal recorrido baseou-se na preclusão
para desprover o recurso. Acatou a preliminar o
douto relator no que foi seguido pelos demais jUIZespresentes ao julgamento, porque a Reclamação:
a) deu entrada ao Cartórh Eleitoral após a

conclusão dos trabalhos da apuração;
b) a implignaçãcrda qua(ifiCação dos eleitores,
tidos como menores, portadores de falsos títulos, já
se esvaíra, na forma do arifgo 45, parágrafo -6<?~ -doCódigo Eleitoral, por ocasiãO da publicação dos
editais;
c) na forma do artigo 149, ocorreu a preclusão,
de vez que não houve impugnação perante a mesa
receptora, quanto às irregularidades na VOlaçãó;- e
d) baseado no "régio parecer do ilibado Procurador Regional Eleitoral".
O Recurso Especial deve ser admitido, uma vez
que a decisão foi proferida contra expressa disposição de leL
Em primeiro lugar, a Reclamação deu entrada ao
Cartório EleitOr-al, no dia 27 de novembro de l982"e
o encerramento dos trabalhos das três juntas apu-radoras foi proi'i-õgãdo por cinco dias, conforme decisão do TRE, de 26-ll-82, a pedido do Juiz Eleitoral
da t• Zona (documentos de Os. 4670 a 4673 dO:
TRE).
Em segundo lugar, a preclusão não ocorreu
quanto à impugriS.ção da qualificaçâá dos eleitores,
tidos como menores, de vez que a certidão fornecida
pelo Chefe da I• Z_ona Eleitoral afirma cat_e_goricamente qu~. "inexistem nos arquiVos deste Cartório
Eleitoral os editafs solicitados ... mesmo por que jamais foram feitos tais editais".
Assim, a decisão foi proferida contra expressa
disposição dos artigos 223, 171 e 149 do Código
Eleitoral.

Além do mais, é bom para a Justiça Eleitoral que o
Tribunal Superior examine estes autos que denunciam
fatos gravíssimos a desprestigiar e macular a Justiça
especializada deste Estado e que a preclusão em nada
melhora a sua imagem, pelo contrário, deixa sempre
a dúvida que o mais alto Tribunal Eleitoral irá dissipar.
Pelo exposto, admito_ o recurso e conseqüentemente determino a abertura de vista aos _recQrric:los,
Partido Democrático Sueia_l e Justiça Eleitoral.
Publíque-se.
Cuiabá, !9 de julho de 1983.
Desembargador José Vida!, President~."
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Co_nce.do a
palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PDS - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Acaba de realizar-se em Belém/Pará, o XI SemináriO,
organizado pela AssociaçãO das Empresas Estaduais de
Processamento de__ Dados (ABEP), entidade que,
reconheça-se, desde 1977, tem contribuído para o estudo
e análise de assuntos relacionados com a informática, em
particular nos diversos níveis da administração pública.
Nesse Seminário, o ternário contemplou, acertadamente, com ênfase especial, as questões relacionadas
com os impactos sociais da informátiCa pelas repercus-
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sões que o desenvolvimento desse conhecimento vem
provocando.
A revolução da informática, assim como ocOrre_u com
a revolução industrial, é irreversível e se deve saudá-la
como uma conquista alvissareira e capaz de prOmover o
progresso e desenvolvimento dgs povos. porém, além de
aprofundar conhecímentos sobre a melhor forma de proceder para possibilitar sua mais adequada evolução no
País, é necessário, pari pas.w, também buscar que a utilização desse conhecimento possa, cãda vez mais, contribuir para um rápido e justo projeto de construção nacional.
-- -Ê sabido que um país se faz gra~de, forte e soberano
na medida em que é capaz de antecipar-se às transformações -e- -comãndar o processo_ de mudanças, viSando
melhor orientá-lo no sentido do atendimento dos interesses nacionaiS ..
Se fatores diVersos nos colocam entre questões urgentes e críticas, _não devemos esquecer ser necessário também fris:ir áiir em fUnção de-problemaS fnaiol-es da nacionalidade. Enfim, mesmo em face da atual crise não
pod~mosnÕs retrair diante das questões que determinarão os nossos próXimos passós. ~á que- permanecer o
discernimento de estarem a nosso favor as enormes potencialidades do País e a capacidade de seu povo.Mais do que nunca é hora de pensar, livre, serena e
responsavelmente, as dificuldades brasileiras como um
problema que é nosso.
_ Por isso, com relação a esse, bem assim a outros assuntos, piecisa-se estabelecer um deb-ate amplo, com o
que se obterão, mais rapidamente, as melhores soluções.
E o que, a nosso ver, está sendo feito com respeito ao
campo da informática, se bem, reconheça-se, que o posicionamento oficial brasileiro, se às vezes provoca divergências nas queStões acessórias, obtém consens-o nos delineamentos básicos estabelecidos pela política governamental do setor.
A partir da revolução industrial, as nações começam,
assim pareCe, a se classificar entre as que conhecem as
tecnologiás de produção e as que, no máximo, conhecem
as tecnologias de processos, geralmente cedidas pelas
primeiras.
Essa transferência, quando ocorre, é feita, via de conseqüência, sob o confrole da tecnologia de modo a ga~
rantir a harmonia de conhecimento.
Com a informática - essa nova e fundamental atividade -, o processo descrito tende a se acelerar em favor
das sociedades mais afluentes que contam inclusive com
maior facilidade de gerenciamento à distância e de manter em seus territórios o acervo de conhecimentos tecnológicos.
Correto será afirma-r-se, pois, que o grail-de problen:ta
para os países em desenvolvimento, face ao enorme progresso nesses campos, será reduzir a dependência tecno-lógica. Analisando o mundo de nossos dias e perquirln.:.
do tendências futuras não se chega a outra conclusão.
--·o Bi"ãsil jamais poderá deixar de considerar a contribuiÇãO da informática deri:tre Os aVançOs -teCnofógiCos recentes, pois jâ se Observa que a -socfedadC iildusirial, com
todos os seus valores e contradições, começa a ceder terreno à sociedade pós-industrial ou, como prevêem alguns, a sociedade informatizada, tal o domínio da informática no comando desse conjunto de transformações
que se vão processando no mundo, e em ritmo vertiginoso. l::justarii.eilte 6se ritmO "que riOs deve impelir a tentar
entender agora os rumos _e tendê-nciãs desse processo de
mudanças.
·
Se a revolução industrial ~ornou disp~nfveis instrumerltos Parã. aumentãr a capacidade física dO homenl, a
revolução da informatização, por SUá Vei:, dota-lhe de
conhecimentos e instrumentos que permitem am-pliar a
sua capacidade intelectual. E - destaque-se - o extraordinário avanço -da microefetrÓnica -está permitindo
elevar expressivamente a capacidade de tratamento massificado da informação - processamento; trãnsporte e

e
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armazenamento. Daí, resulta que se poderá contar com
dispOsitivos e conhecimentos capazes de afet:ú um elenco de atividades humanas incomensuravelmente mais
ãmplo.
fsto torna po~sível o surgimento de atividades não experimenfadas, provocando - há de se esperar- novas
demandas profissionais e oportunidades de trabalho.
Impõe-se, portanto, que sejamos previdentes e saibamOS cOnsiderar as potencialidades e restrições da nova
era, quando já se torna possível antever alguns dos seus
delineamentos.
Os impactos decorrentes das mudanças tecnológicas
em curso serão mais significativos, estoU convencido, do
ponto de vista social.
Há, inegavelmente, o risco de substituição do trabalho
humano em larga escala. A polémica quanto ao acréscímo ou redução de empregos está longe de ser superada.
E eviderÍte que -á ínformáticâ Coittribui para desenvolver a base in-dustrial, melhorar o meio ambiente, aperfeiçoar as condições de trabalho, e, até, ampliar as horas
d~_ lazer. Devemos, contudo, ter sempre presente a necesR
sidade de garantir o direito ao trabalho a todo o cidadão.
Particularmente, quando se sabe que, face à aguda crise
económic:a que ~travessarrioS, as taxas de desemprego já
estão sensivelmente elevadas, mesmo nas chamadas sociedades afluentes- Estados Unidos, Europa e Japão.
Para países como _o Brasil, é imPortante- atentar~se
_ q_ua_~to à necessidade, -Ilão só de manter empregos, mas,
igualmente, de gerar, por ano, milhares de novas oportunidades de ocupação, incorporando novos contingentes
de mão-de-obra que chegam_ao mercado de trabalho.
·se a éaracterística da nova era é que o surgimento de
oportunidades de trabalho venha a ocorrer, como se afir~
ma, principalmente em áreas mais qualificadas, o ideal
será que se possam gerar os empregos de que se necessita
e,- simultaneamente, graças ao aparte tecnológiCo dessa
revolução, Contribuir-se :Para estabelecer condições de
coO.strUir o- pt:ogresso mais rápido do País.
Atenção especial deve ser conferida às admissíveis mu_- danças na localização internacional dos invesfíõleritos,
porquanto a .utilização do recurso de mão-de-obra bara~
ta pasSa a depender da evolução do uso dos robôs. E,
vale obServar, se- tais máquinas tinham, até bem pouco,
custos elevados, experimentam, no momento, acelerada
queda de preços, tornando-se cada vez mais ~cessíveis.
I=tá; -assim, que se equacionar medidas que ensejem ·a
readaptação profissional dos atingidos peJas modifi.
cações tecnológicas, certamente causadoras de precoce e
inusitada obsoles.cência profissional.
Por outra parte, as próprias atividades cientificas caracter(sticas da noya exa proporcionarão, como já foi dito, o surgimento de atividades ainda não experimenta·
das, tornando possíveis novas demandas profissionais e
oportunidades de trabalho.
TaJvez que isso venha a provocar o aparecimento de
uma nova ordem social, na -quaf a equação básica deva
ser assegurar a todos o emprego e, de igual sorte, certamente, maior disponibilidade de tempo para dedicar-se
ao lazer e ao futuro.
De resto, o País sempre poderá promover a criação de
empregos no setor de serviços, notadamente em atividades voltadas para os campos de saúde, educação e afins,
atendendo, aliás, proposta da OrganiZação Internacional
do Trabalho (OIT) sobre o assunto.
Outro exemplo de questão social que merece destaque
é a área de educação- nosso maior e mais premente desafio "'""': ~C?ja enquanto USUária, seja no seu p-ape1 fundame~tal de propiciar aos cidadãos coexistência proveitosa
com a nova tecnologia.
Enquanto uSuária, é de se considerãr as potencialidades e instrl!mentos já detectáveis, como a possibilidade
de- tornar disponíVel a educãção a- camadas crescentew
mente maiores da população, eliminando barreiras entre
o homem do cainpo e o da cidade, ampliando a eficiência

Agosto de 1983

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(~eção II)

e reduzindo, substancialmente, custos, graças, inclusive,
à utilização da telemática.
--

Nada mais havt:ndo a Lralar, vou t:ncerrar a presente
sessão, designando para a sessão ordinária de segundafeira a. seguinte

Será também possível pensar-se na adoção da autoinstrução, empregando para tanto- técnicas assistidas por
computador, cabendo aos professores papéis de monitOria e assistência aos estudantes:
Enquanto preparadora para a nova tecnologia, por
outro lado, a educação deve ser orientada no sentido de
propiciar a substituição do ensino_uniformizado por modalidades que garantam o desenvolvimento da capacidade do cidadão para enfrentar novas sitUações; e, bem assim, mudar a êrifase ora conferfda ao ensino exclusivamente nos períodos de juventude para um processo permanente e sistemático. Tudo isto sem esquecer, obviamente, a necessidade de assegurar possibilidades de reciclagem para todos, particularmente os que sofreram obsolescência profissional.

ORDEM DO DIA

Revoga o Decreto-lei n9 865, de 12 de setembro de
- r969; re-stabelecendo a autonomia do municípiO de Santos, no Estado de São Paulo, tendo
PARECERES, sob n9 642, de 1983 e orais, favoráveis,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça
-de Segurança Nacional; e
-de Municípios
(Dependendo da votação do Recurso interposto pelo
Senador Itamar Franco à declaração de prejudicialidade
da proposição art. 369, a, do Regimento Interno.)
2

E sempre oportuno lembrar que, ao lado de dotar a
Nação de pessoas instruídas e de provê-la de especialistas, será impostergável também preparar pessoas com
formação em humanidades, mesmo os de habilitação
técnica. Pois, o humanismo, ao lado de tornar a vida
mais rica e mais feliz, :idVerte Karl Deutsch,. "deve ser
ensinado para a compreensão da ciêriciã",. "0 fosso entre os dois tipos de conhecimento", completa. "pode
provocar malefícios ao País".

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 105, de 1981 - Complementar (n9 60(75, na casa
de origem), que altera dispositivo da Lei Complementar
n9 I, de 9 de novembro de l 967, que estabelece requisitos
mínimos de população e renda pública e a forma de consulta prévia às populações locais, para a criação de novos municípios tendo
PARECER, sob n9 1.362, de 1981, da Comissão
-de Constitu.fçilo e Justiça, favorável ao Projeto, com
emendas de n_9s I e 2-CCJ, que apresenta.

Por fim, outro aspecto a corisiderar diz respeito à elevada potencialidade de registro e recuperação de informações a serem proporcionadas pelas novas mâquinas e
redes de comunicação. Seu uso, contudo, deve obedecer
ao princípio de preservação da privacidade do cidadão.
Pois, a difusão de equipamentos e, mormente, sua utilização poderão causar graves danos ao cidadão,
configurando-se mesmo uma violação de seus direitos e
garantias, assegurados, via- de regra, nas constituições
das nações democráticas (vide art. 153, caput, da Constituição do Brasil). Tudo isso requer providências com vistas a garantir que o acesso aos arquivos e seu manUseio
se façam com observância do direito de sigilo sobre informações de natureza reservada.
Tais exemplos já seriam suficierites; acredito, para indicar a profundidade de algumas das questões sociais
suscitadas pela revolução da ihformática. Daí ser indispensável a constante reflexão crítica- sobre o assunto,
necessitando-se, para tanto, estimular e ampliar a participação de todos no assunto.

Em face dessas razões, é que repetimos ser conveniente
um amplo debate sobre o tema. E acreditamos serem encontros como o que a ABEP vem de organizar com a
presença de técnicos, especialistas, autoridades governa·mentais e políticos - oportunidade para uma valiosa
contribuição ao tema. Eventos dessa natureza, Sr. Presidente, propiciam, também, uma cada vez maior consolidação da consciência nacional s·obre o assunto e oferecem inestimável colaboração ao Congresso Nacional na
sua tarefa de definir, com a participação do Poder Executivo, através de lei, uma clara e abrail-gente política
para o setor, em todos os seus aspectos -cientificas,
tecnológicos, económicos, mormente induStriais, j)Olfticos e sociais.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!}
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Não há mais
oradores inscritos.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n"' 280, -de 1977, de autoria do Senador José Sarney, que institui o voto distrital e dá outras providências,
-terido PARECER, sob n~? 182, de 1983, da Comissão
-de Constitufçilo e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, nos termos
de substitutivo que oferec_e, _com voto vencido dos Senadores Pedro Simon, José lgnácio e Alfredo Campos.
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 718, de
1983 do Senador Humberto Lucena, de adiamento da
discussão, nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno.)

8
_ (Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n"' 280/77)

5
__

7
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n' 233/79)

3

e

Enfim, como afirmou, certa feita, o grande pensador
Arnold Toynbee,, "quanto maior for nosSo poder de
transformar o mundo que nos cerca, maior será nossa
angústia se falharmos no desempenho dessa tarefa que
sabemos estar ao nosso alcance". (A Sociedade do Futuro.)

6

Votação, em turno único, do Requerimento n9 196, de
I982, de autoria dO senãdor Murilo Badaró, solicitando,
nos termOs dos arts. 75, "A'', 76 e 77 do Regimento ln~
terno, a criação de uma Comissão Especial Interna, composta de 7 membros, para, no prazo de 180 dias, realizar
estudos sobre reforma tributária.
(Dependendo de parecer orai, da Comissão de Finanças, a ser proferido em plenãrio - art. 76, § 2'1, do
Regimento Interno).

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n9 7, de 1983 (n9 80(83, na casa de origem), de ini·crafiva do Senhor Presidente da República, que altera a
composição e a organizaçã-o interna dos Tribunais Regionais do Trabalho que menciona, cria cargos, e dã oufras providências, tendo
PARECER, sob n"' 619, de 1983, da Comissão
~de Redaçio, oferecendo a redação do vencido.

-- Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
161, de 1981 (apresentado pela Comissão de Legislação
Social como conclusão de seu Parecer n"' 993, de 1981,
com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montai-o, vOtO vencido do Senador Humberto Lucena), que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa
Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias
Ltda., a área de 33.000 hectares, no Território de Rondônia, para a implantação de projeto de bovinocultura,
tendo
PARECERES, sob n9s 994 e 995, de 1981, das ComisSões:
_ ---:de_ Cons_tituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Leite Chaves.

Será através de um tal procedimento que se poderá
discernir quanto aos melhores camlnhos-ã.lternativos à
consecução dos objetivos nacionais de desenvolvimento._
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
74, de 1983 (apresentado pela ComissãO de Legislação
Social como conclusão de seu Parecer n'~ 561, de 1983,
que autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar à
empresa Maisa-Moju Agroindustrial S.A., uma área de
terras devolutas do Estado 1 com aprox:imadamente
30.000- ha (trinta mil hectares), tendo
PARECE-RES, sob n9s 562 e 563, de 1983, das ComiSsões:
-de Constituição e Justiça, pela constituclonalidade e
j~ridicidade, com emenda que apresenta de n"' l·CCJ; e
-de Agricultura, favorável.

Discussão, em primeíro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 233, ·de 1979, de autoria do Senador Tarso
Dutra, que institui o sistema eleitoral misto e dá outras
pi-oVidênciis, tendo
PARECER, sob n9 182, de 1983, da Comissão
-de Constituiçilo e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e; c]Uanto ao mérito, favOrável, nos termos
de substitutivo que ofeTeCe, Com voto vencido dos Senadores Pedro Simon, JoSé -Ignácio e Alfredo _Campos.
(Dependendo da votação do Requerimento n~? 718, de
1983 do Senador Humberto Lucena, de adiamento da
discussão, nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno.)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encerrada a sessão.
(Le~'Clnta-se

a sessão às 17 horas e 50 minutos.)

ATO DA COMISSÃO DIRETORA

n"' 23, de 1983
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de
suas atribuições regimentais e tendo em vista o que consta nos Processos n9s 001150839 e 003781836, Resolve
tornar sem efeito o enquadramento do servidor Genilson
do Es-ptrito Santo Jamar, na Categoria FUncional de
Agente de Transporte Legislativo, Classe C, Referência
NM -24, Código SF-TP-N M -120 I, do Grupo Serviços de
Transporte Oficial e Portaria do Quadro Permanente do
Senador- Federal, constante dO Ato n9 6, de 1983, publicado no DCN, Seção 11, de 2-2-1983 e republicado em 84-1983, permanecendo na Categoria Funcional de Agente Administrativo, Classe B, Referência NM-23, Código
SF-SA-NM-801, do GrtJpO Serviços Auxiliares, do
Quandro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 30 de junho de 1983.- Nilo Coelho.
Presidente do Senado Federal;- Moacyr Dalla;- Hen·
rique Santillo;_ Milton Cabral.

i:) IA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

3198 Sábado 6

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
8• Reunião (Ordinária),
Realizada em 18 de maio de 1983.
As dez horas e trinta minutos do dia dezoito de maio
de mil novecentos e oítenta 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 Saldanha Derzi, Amaral
Peixoto, Martins Filho, Man:o Maciel, Pedro Simon,
João Calmon, Itamar Franco, Roberto Campos e Octávio Cardoso, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores. Registrando-se, ainda, a presença do Senhor Senador Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal, do Senhor Senador Aloysio Chaves, Líder do PDS; e dos Senhores Senadores Marcelo Miranda, Carlos Lyra e Fer~
nando Henrique Cardoso.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Dinarte Mariz, Virgílio Távora, Enéas
Faria e Severo Gomes.
Havendo número regimental, o Senhor Pr~idente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião anterior, que é dada por aprovada. Prosseguindo, Sua Exelência comunica que a presente "reunião,
tem por finalidade, ouvir o Senhor JVIjnistro de Estado
das Relações Exteriores, Saraiva Gtierteiro, que comparece à Comissão, atendendo convite sugerido pelo Senhor Senador Itamar Franco, para fazer urna exposição
acerca da posição da Chancelaria Nacional no problema
da reordenação econômica mundial; tema discutido na
quinta reunião- Ministerial dO -"Grupo dos 77", realizada
em Buenos Aires. Bem como, sobre demais assuntos ligados à sua pasta, que Sua Excelênc:iajulga~ necessário.
Esclarecendo, que tão logo seja encerrada a exposição,
será franquiada a palavra aos Senhores Senadores, para
indagações ao Senhor Ministro. Dessa for_!Tl_a, concede a
palavra à Sua Excelência, para que inicie a sua fala. Encerrada a exposição, usam da palavra us Senhores Senadores Itamar Franç_o, Roberto Campos e Marco Maciel,
que fazem íilterpelações ao Senhor Ministro; ~ ainda, o
Senhor Senador Pedro Simon, que salíentando a importância do evento, sugere que debates deste nível, sejam
mais freqüêntes na Comis_são. A seguir_:, o-senh9t_:_Presidente agradece ao Senhor Ministro pela COlaboração
prestada, em atender_ a__o convite JQrmulado,
congratulando-se com Sua_ Excelência e com a Comis__
são, pelo alto nível dos debates.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente
da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente, indo a publicação juntamente com o apanhamento taquigráfico da exposição,
por determinação dç: Sua_ Excelência.

ANEXO Ã ATA DA 8' REUNIA O DA COMISSAO DE RELAÇOES EXTERIORES: REALIZADA EM 18 DE MAIO DE I983, ÀS IO:iO HORAS,REFERENTE À EXPOSIÇÃO DQ SENHOR_MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIORES,_ SARAIVA GUERREIRO, QUE SE
PUBLICA

DEVIDAMENTE

AUTORIZADO

PELO SENHOR PRESIDENTE.
PRESIDENTE: SENADOR LUIZ VIANA
I•-VIC&PRESIDENTE: SENADOR SALDANHA DERZI
2•-VICE-PRES!DENTE: SENADOR AMARAL
PEIXOTO
INTEGRA DO APANHADO TAQUIGRAFICO
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Havendo número ~regimental, declaro aberta a reunião.
Temos hoje a satisfação de ouvil:_mos, nesta Comissão,
o Ministro Saraiva Guerreiro, convocado, aliás, sugeri-

do, até porque não chegou a ser uma convocação, tanto
S. Ex'-, em várias oportunidades em_ que temos tido qualquer conta to no Ministério, se prontifica a Comparecer à
Comissão para explicar qualquer problema, enfim, para
se mostrar o mais aberto possível à Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. S. _Ex'- far~ a exposição que julgar adequada e, em seguida, será franquiada
a palavra para os Sis. Senadores fazerem as perguntas e
as indagações que julgarem úteis para o maior conheci~
menta dos assuntos em debate.
Dou a palavra ao Ministro Saraiva GUerreiro.
-

-

O SR. SARAIVA GUERREIRO- Exm? Sr. Senador, Presidente da Comissão de Relações Exteriores do
Senado Federal, Exm~' Srs. Senadores:E para mim uma grande satisfação estar aqui hoje,
como estarei sempre pronto a vir. Pediria permissão ao
Presidente da Comissão para fazer uma referêncfã de or·
dem pessoal, inicialmente, porque eu me habituei muito,
durante anos, não só como Ministro, mas -CQmO
S~cretário-Geral também e em vãrias ocasiões em qUe
ainda, em anos relatívamente longínquos, na Assembléia
Geral das Nações Unidas, eu me habituei à con_vivência
com um ilustre membro do Senado Federal e desta Co·
missão, o Senador Tarso Outra, e não posso deixar que
neste primeiro momento em que venho, estando ele au·
sente, de usar a oportunidade para expressar, ante à Comissão, o meu sentimento de falta e o meu sentimento de
admiração que tinha por um homem de grande dignidade e de grande significação em termos de vida parlamentar brasileira.
Queria, ainda, Sr. Presidente, agradecer o convite que
V. Ex• me endereçou para vir aqui, quando voltei da
Reunião dos 77, em Buenos Aires, e que se originou de
uma solicitaçãO do Senador Hamar Fran~o. a quem quero agradecer esta oportunidade e o interesse que S. Ex•
demonstrou, sugerindo que eu viesse aqui, para essa explicação.
Pelo que me lembro, havia uma manifestação de interesse-por parte do Senador Itamar Franco, particulaJ;~
mente no que se referia àquelas conferências a que, recentemente, eu havia comparecido, a Reunião dos 77,
em Buenos Aires, antes dela, a Reunião de Cartagena, na
relação entre este tipo de trabalho multilateral e a si~
t!,lilção econômica geral e as suas incidências no que se
refere ao Brasil, e havia também uma menção de interesse pelos- assuntos da Amércia Central, a situação na
--- América Central.
Então, eu me permitiria, de uma forma muito sintética, não quero tomar muito o tempo dos Srs. Senadores, e
creio que sobre estes pontos eu posso fazer- se permite
- uma exposição que, talvez, não creio que contenha, a
exposição, novidades maiores para os Srs. Senadores,
mas talvez dê uma maior precisão à atitude que toma·
mos nessas reuniões, embora elas sejam conheCidas em
suas linhas gerais pelos Srs. Senadores.
Acredito que comentários tenham havido, e às vezes
até manifestação da imprensa, de que há freqiíentemente
urna decepção, e faz~se uma certa confusão entre o curto
prazo e o longo prazo em matêria das negociações eco~
~.nômicas multilaterais e há quem diga por que esse tipo
de negociação, quando se sabe que depois de vinte anos
9S resultados foram tão escªssos, o problema real é uma
negociação a respeito da dívida, a respeito de cada produto que encontra na barreira e assim por diante. Nós
entendemos que é preciso diferenciar as duas coisas. Evidentemente, a curto prazo, numa situação emergencial, ê
preciso atender a esse tipo de situação, e dentro daquele
sistema, daquelas normas, daqueles parâmetros que exis~
tem, que são reais; e há um aspecto de médio e longo
prazos, qUe é o trabalho de persuasão e negociiição, com
vista_s -~ obter, na base do interesse comum, tanto em paí~es em desenvolvimento, como em países deSenvolvidos,
parârrH!tros que sejam mais P_ropfcios para os países em'
desenvolvimento. São duas tarefas necessariãnlente liga-
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das, mas que, mesmo do ponto de vista método, elas são
diferenciadas.
No momento, no curto prazo, nós temos ações dos
Governos dos países em desenvolvimento, nUm esforço
conjugado com os governos dos países deSenvolvidos e
de or_ganizações financeiras internacionais, para atender
a situações emergenciais, criadaS pelo endividamento externo. A nossa impressão, em que a própria situáção
effiágencial demonstra, de certo modo, é que o sistema,
em_sí mesmo, necessitaria de um exame e de uma reflexão maiS Profunda e, possivelmente, uma negoc1ação
para a sua atualização ou reforma. Hâ Uma precariedade
do sistema econômico e hª- questões estruturais que devam ser atendidas para'' dar uma maior estabilidade e
previsibilidade .a médio' e a longo prazos. Isto é muito
presente hoje, inc;li.lsive nos países industrializados. E óbvio que a ênfase é diferente, os países em desenvolvimento têrri uma atitude.: se se quiser, mais cirúrgica, ou mais
interessada em um tipo de negociação que leve a resultados que mudam muito substancialmente o sistema, e os
países em desenvolvimento, sobretudo, ultimarriente em
grande parte em conseqüência da crise na opinião públi·
ca, na opinião dos meios especializados, não é que haja
unanimidade, isso.não é uma questão em que possa haver uma coincidê~cia total de opiniões, uma espécie de
demonstração mat~mática da verdaQe, mas há essa sensibilidade, hoje, e talvez é_ u-m fato significativo se Coinpararmos com a situação há dois anos de que cabe fazer um
esforço.
Talvez eu possa, de uma forma simples, indicar a rela·
tiva evolução que é conhecida, que é pública, a posição
dos Estados Unidos com relação com o que chamou de
negociações globais nas Nações Unidas, na tentativa de
fazer essas negociações, se caracterizava por uma crítica
à idéia de se tratar tudo em seu conjunto, _a posição era
és ta: Por que não negociar no Fundo Monetário Interna-_
cional, que é um órgão sério e negociador, os assuntos financeiros, no GATT, os assuntos comerciais,__ e assim
por diante?
Sempre dissemos q-Ue a situa-ção havia chegado a um
ponto que era impossível não tratar, não ter um ponto
focal onde fosse possível encarar todas essas questões de
moedas, de finanças, comércio, etc, com uma visão de
conjunto, porque elas estão inter-relacionadas, na realidade, cada uma delas tem a sua especificidade, pode ter o
seu método próprio de discussão e negociação, mas é
preciso que num certo momento, num dado ponto, seja
possível ver toda a complexidade desses diversos seguimentos de uma coisa só, se poderia dizer a economia
mundial, mas houve uma certa evolução. E, hoje; as autoridades americanas, o próprio Secretário do Tesouro
tem dit_o que, é preciso pelo menos, fazer uma reflex.ão,
p.ão apenas sobre os dois aspectos, mas, pelo menos, no
monetário e _o comercial nu·m- mesmo conspecto, e uma
maior conexão entre FundO Monetário Internacional e o
Gatt~ No caso dos países subdesenvolvidos é a OCDE.
Isto está longe do que nós, os países em desenvolvimento, tínhamos proposto, mas é um progresso.
Ainda com_oQtros aspectos menores, o Poder Executivo americano se dispôs ao aumento das cotas do Fundo
Monetário._ Apesar das resistências do Congresso ter
pressionado o Executivo, há, evidentemente, diante da
situaÇão, um esforço, não só o emergencial, de atender a
crise dos devedores, dos grandes devedores, como é o
caso do Brasil, como mesmo se pensar numa flexibili·
zação do aumento. - '
Ainda, num depoimento perante o Senado americano,
há poucos meses, o próprio Secretário de Estado Shultz
mencionou esse fato. HQje os jornais estão reiterando o
que ele já disse, que era preciso não levar os países devedores à política de austeridade, que pudesse ter conseqUências desestabilizadoras políticas e sociais, inclusive,
que pudesse levar à destruição do próprio sistema produtivo desse País. Isso porque a interdependência hoje, na
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verdade, é mais real no sentido de que também os países
ricos dependem dos países pobres como mercado, como

fonte de investimento, rendiro~nto~ e assim por diante,
tem um ponto de vista de estatística diz que se to_rna muito fãcil.
Ainda recentemente para contlnu_ar nQs Estados Unidos da América o representante especial do Presidnete
para negociações comerciais, fez declarações públicas
lembrando que os países em desenvolvimento representam um mercado hoje para aS exportações americanas
praticamente o ·equivalente o know-how da CEE e do Japão juntos. E que isso significava em termos de emprego
etc. Ê óbvio que ele fazia isSo com vistas ao Congresso,
onde as tendências protecionistas têm acentuado muito,
procurando explicar que a questão da defesa de emprego, dentro dos EsUtdos Unidos da América, não_se pode
faier à base simplesmente de dificultar a entrada dos
produtos dos pafses, que eles chamam recentemente de
industrializados do m.u_ndo, numa base mecânica, auto~
mâtica porque se isso poderia mariter alguns empregos,
indústrias que a rigor vão se tornando obsoletas nos Es~
tados Unidos, reduziria os mercados para·a indústria de
maior agregação de tecnolo_gia e que tem uma alta com~
petitividade no mercado mundial que não encoritram
ainda uma concorrência desses países que estão num es~
tâgio de industrialização menos avançado.
Então, o que chamarno.s de diálogo Norte-Sul, na sua
essência, pelo menos do ponto de vista que nós, brasilei~
ros, temos do essencial, visa a uma reflexão e a uma ne~
gociação em termos de interesses comuns com os países
desenvolvidos. Ninguém tem a· pretensão-de impor a eS-~
ses pafses eventuais S:Qluções que sejam contrádas aos
seus próprios interesSes. Podem parecer contrárias a um
interesse seforial, interesse de curto prazo, mas é preciso
demonstrar e persuadir que a mêdio-e longo prazos esses
países devem fazer um_çsforço de ajustamento interno visando a um tipo de econOmia em expansão novamente.
Esse tipo de economia em _expansão necessariamente
passa pelo chama'do Terceiro Mundo, pelos países em
desenv-olvimento.
E óbvio que tudo isso é uma ruª_ de au;~ rnãos. À.s vezes se visa a volta à recuperação da economia dos países
desenvolvidos, que se resolverá o problema dos países
em desenvolvidmento. Lógico, terã um efeito extremamente benéfico. Mas, não somos, nem sequer nós - de
novo cito aqui o Secretário Shultz e outros- é que vêem
e compreendem que para que a recuperação económica,
mesmo dos países industrializados, se sustente e se man~
tenha, será necessária que tarribêfu os·-pa:íses etn desen~
volvimento tenham a süa prosperidade e voltem a ser
bons compradores e bons parceiros financeiros e dar investimentos privados ·etc.
A situação até agora tem se desenvolvido no quadro
dos acordos do Brethon Woods e para efeitos do GATT,
um dos capítulos da Conven_ç_ã_Q_ de Havana, como sabe
foi gorada - nós tivemos aqui urri Senador que foi um
dos nossos representantes nessa conferência e que deu
uma contribuição muito importante, ainda joVem nas
discussões lá em Havana. Mas, esse quadro, digamos
quadro jurídico, a sua operação, a partir, sobretudo, dos
anos 70, começou a dar mostras de necessidade de atualização e modificações. Digamos assim, durante ·muito
tempo tentaram sem remédios. E a coisa vem de longe.
Como V. Ex•s sabem houve o famoso Ni:~ton Stot em
1971 que criou uma estabilidade monetária e càmbial;
depois as duas crises do petróleo, em 1973 e 1979; o eurodólar; a passagem no caso dos países em desenvolvimen~
tos mais avançados do endividamento em relação_ às instituições públicas para o endividamento junto ao sistema
bancário privado, no período_ chamado de estágio de es~
tagflação, não desenvolvidos. Mais recentemente o choque dos juros, quer dizer, a política interna americana
com vistas a resolver_os seus problemas internos, os ajustamentos internos numa base inicialmente em termos
monetaristas, tudo isso levando em 1982 a uma queda dõ
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comércio mundial, pela primeira vez depois da Segunda
Guerra, uma que_da_no total do valor do comércio mundial em 6%
Houve uma deterioração dos sistemas de intercâmbio
dos países do sul cOm os países em desen_volvif!ie!lto, 9~e
são- necessariamente rriais vulner-áveis, eles têm menor
margem de m~nobras, têm menOs capital acumulad,o,
têm ainda invesfitrtentos a fazer na sua infra~estrutura
mesm-ó em prc)jetoS essenciais, tanto e~onômicos, quanto
sociais, que param, e que uma parada num pais em de~
senvolvim~nto representa uma situação de pobreza, uma
perda de esperança e uma instabilidade maior. Nos pai~
ses desenvolvidos hã problemas, mas há uma série de
meios de alcochoar esses problemas por algurrl tempo.
Há mais de vinte anos como V. Ex•s sabem, esse diãlo~
go nosso não se desenvolve. Teve a sua fase de retórica
violenta de oposição, quase de agressão entre os grupos
_desenvolvidos com os subd~envolvidos, com o grupo
s-õcialista, da Europa Oriental dizendo ciiie não tinha
nada com isso, que o subdesenvolvimento era resultado
do colonialismo. Ê uma tese que não aceitamos, a si~
tuaçào real é uma situação de desenvolvidos e subdesenvolvidos. E o interesse a longo prazo de ambos os gru~
pos, como disse, de reativar a economia de uma forma
que leve em conta as necessidades e peculiaridades dos
países em desenvolvimento e que fique claro que o tratamento diferenciado é mais favorável para os países em
desenvolvimento não representa uma perda proporcioilál para ós países desenvolvidos, mas, pelo contrário, se~
_rã um estimulante atê mesmo para <1: econor!tia dÕs países
desenvolvidos no _curso do tempo.
Com_a_perda de entusiasmo pelo diálogo Norte-Sul,
com a frustração constante, alguns países, particular~
mente Canadá, Mb;ico e Áustria, tentaram a reunião de
_cheJes de Governo, que se realii!:ou em Cancún, países es-colhidos, selecionados, para que pudessem reunir, inclusive os Estados Unidos se dispuSes-sem ã participar. Foi
neces.Sârio caracteri7;ar esse encontro como urn encontro
que não era de negociação, que não tinha uma agenda
estrita, que não agiriam os diversos grupos em função de
grl!-pos, mas cada qual por si mesmo. Cada país levando
as suas_opiniõêS e as suaS sugestões, é- óbvio que haveria
coincidência conforme as circunstâncias desses países,
uma coincidência ~om outr9s países que estão nas mes~
. m~s circuns.tâitcias. Mas não haver!a uma Coordenação
prévia entre eles para se apresentarem com uma atitude
já de_luta.
Essa.seun.ião teve resultados muito pequenos_. Concei~
tualmente sim, houve um reconhecimento. Está lá nas
conclusões dos presidentes, da _importância do Sul na
economia internacio-nal, aquilo que já me referia antes, e
da importância da cooperação internacional para o desenvolvimento, com vistas à t:ea_tivação da eccmomia
mundial. Quer dizei, a Ídéia geral; o conceito de -ordem
geral foi, realmente, aceito. Em ce_rto sent_id__o, isso tem
uma certa significação, porque havia uma corrente mui_to forte, que entendia_que os efeitos benéficos para as
econ.omias dos países em desenvolvimento viriam automatiGamente pelas forças do mercado e do comércio internacional. Aqui, houve um certo reconhecimento de
que era preciso alguma ação de cooperação internacio~
nal volitiva deliberada, mas sem entrar em nenhum deta~
lhe.
Nós vimos na reunião GAJ0 de n!)vembr_o passado,
tamjJé_rn uma frustração muito grande, a erosão dos
princípios do livre comércio. Aí, a principal confrontação a-rigor era ainda os Estados Unidos e o CEE. Ê
uma situaçãõ~Curiosã em queJJ BraSil, que a rigoi' sempre
f9i muito _çrítico no GATT, embora part~cipasse 9esse
princípio e fizesse um esforço para participar, a rigor
nessa: reunião defendeu as próprias idéias básicas do
GATT, em termos de oposição às tendências p_rotecionistas. Foi nesse quadro, então, que se inidou a-preparação para a 6• UNCTAD, e pelo sistema adotado os
países em desenvolvimento fazem reuniões regionais,

Sábado 6 3 I 99

uma na América Latina, outra africana e outra dos paí~
em desenvolvi!Jlento na Asià. E a América Latina se
reuniu em Cartagenã, e a posição que foi expres;ada pelo
Brasil e pelos demais países em geral latino~americanos,
tantO em ·carlagenã (iuanto em Buenos Aires, e creio que
do ponto- de vista de tom e atitude, nós poderemos ter
tido" ilguma influência:
Creio que isso poderia se resumir da seguinte maneira:
as mensagens eram de realismo e moderação, como se vê
na mensagem do diálogo e consenso em Buenos Aires.
Quer dizer, não a idéia de que se vá para unia conferên~
cia rião optar de Votar por maioria, isto é inútil, mas sim
um esforço de persuasão i negociação. Há uma maior seletividãde nos pontos. do ternário a que se deu ênfase, ao
invês daquela listagem imensa de temas, todos eles muito
interessantes, todos eles importantes. Houve um consen.. so em dar uma prioridade nas manifestações da posição
âos países em desenvolvimento, nas questões de comérciO ·é_ fí_~anÇas. E Um~fênfaSe, cofio é natural, da posição
desses paÍses na necessidade de uma negociação com_ vis~
ta a mudança dos parâmetros do próprio sistema econô- mico, é uma divis.ão de medidas, exposição das opiniões
nôs dois planos dé · medidãs imediatas relativas a apoio
ao balanço de pagamento.s, as crises de pagamento, a
~eativação dOs fluxos financeiros e problemas de comércio e matérias-primaS. Mas~ um esforço simultâneO de
encarar e tentar negociar as questões estruturais.
A posição especificamente nossa desde o princípio,
acho que desde Cancún, inclusive desde antes, mas é ex~
posta -de uma forma bastante sintética no essencial, era
- essá de que· a crise é global, evidentemente, e que o endividamento em si mesmo não é ele a crise, ele é expressão
da crise maior. t o resultado da erosão da cooperação
internadonat, e não ê um simples acidente, nem um epi~{l~io superável a cUrto prazo, se as regras do jogo forem
estritamente mantidas.
Assim o Brasil tem agido nos dois planos. No plano
éme:fgencial, de acordo com as regras do jogo, fazendo
uin esforço enorme para rllantú sua credibilidade. E, por
outro lado, uma expressão de opinião e um esfOrço de
persuasão no seilt.ido da mudança dos próprios parâmetros, das próprias regras do jogo, de uma forma que
atenda os países em desenvolvimento e que nós entendemos será também tão necessária para os países desenvolvidos a ritédio e longo prazos. Eu hesito_em citar-me,
ffias --tanto
Catageria quanto em Buenos Aires, procurei expressar essa idéia de que a médio e longo prazos é
preciso ir além das medidas emergenciais, ao dizer que
n~o podemos aCeitar a S~posição de que a quest~o do en~
dividamento se resolva por força unicamente da implementação de políticas de _contenção pelos países em desenvolvim-entos.
Nenhum de nós negará a necessidade de medidas de
austeridade iúiS- presentes circunstâncias, mas é preciso~
ter em mente que se nos países desenvolvidos tais medidas fazem Sentir em termos de redução e de consumo,
por uma população de alto nível de renda, nos países em
desenvolvimento o que se reduz é, muitas vezes, a própria maorgem âe sóbrevivênda de amplas camadas sociais
e ~te. E faço a co_mp~ração. Mas, a conclusão é Sempre
de que o que deve hãver é uma negociação, um esforço
para encontrar soluções de interesse. A posição até hoje
dos países em desenyolvimento, mesmo a Americana hpje, apesar de, como mencionei, uma consciência, ou pelo
menos, de uma explicaÇão de uma consciência da necessidade de açào -em~rgencial, e mesmo certa melhora no
sistema _existente, é, talvez pudesse dizer aaim; o sistemafinanceiro, por exemplo, como ele existe, diante de um
grave problema que se verificou com a situação de endividariiti:illo de várioS-Países, inclusive o Brasil, agiu muito
bem. E nesse sentido que enfrentou uma situação além
daquilo que normalmente fora previsto. Quando o sistema de certa forma definido, se foí formando, houve medidas emergenciais, uma espécie de rede de segurança, de
emergência, por parte do Tesouro americano, por parte
s~
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do Banco Internacional de Compensações da Basiléia,
um certo esforço por parte dos grandes -bancos, pelo me-

desejarem sobre esses aspectos, ou se devo passar, ·de
imediato, a fazer uma pequena exposiÇão sobre América
Central, que eu creio que era o outro ponto principal a
que OSenador Itamar: Franco se_, referiu na solicitação
ini~ial para a·minha vinda. C~mo é que o Sr. preferiria?

nos, assim por diante.
Isso é verdade, houve um eSforço muito grande, se não
houvesse os danos seriam consideráveis para todos, inclusive pelo sistema bancárío. Mas, o que nós nas· PerO SR. PRESIDENTE (LuiZ Viana)- Acho que seria
guntamos, é se não se deve buscar algum marco de opetalvez melhor, V. Ex~ concluir toda exposição, e depois
rações, uma normatividade que previna o surgimento de
se abriria um debate, também amplo, para os dois temas.
crise desse tipo e, ao mesmo tempo, leve em conta as necessidades específicas dos países em desenvolvimento, a
O SR. SARAIVA GUERREIRO- Sobre a América
diferenciação de tratamentO QUe-logicamente "f'Sz selltido
Central, a rigor, se se quiser,_não é um assunto totalmenno caso.deles, e mecanismos-de negociação e coOperação
te
divorciado daquele que vínhamos tratando antes. Teque funcionem de uma maneira preventiva, mas, etlcieri~
mos dito, várk:1s vezes e reiteradamente, e de um modo
te.
geral todos admitem, não apenas o Governo brasileiro,
Na verdade, o próprio Presiáe"nte Figi:leírC:do, no seu
mas mesmo os demais países que têm analisado o proQlediscurso na Assembléia -Geral das Nações Unidas, menma da América Central, que o fenômeno, que a intrancina _todos esses pontos da posição brasileira de ordem
que a instabilidade, que a tensão que existe na
qGilidade,
gera!, e disse ele, que não há uma crise entre o Norte e o
região
ê, em grande parte, é essencialmente, ou é no seu
Sul, há uma crise do sistema. Não há únla· conspiraçíio
sentido mais profundo, um reflexo do subdesenvolvido Norte contra o Sul, ou uma rebelião iir-ãCforiãl Contra
países industrializados, mas o sístema em si, áiualinente - ---menta, uma forma de subdesenvolvimento de estruturas
económicas e sociais" que acabaram em muitos desses
favorece os países do Norte, pelo- riienos de imediato~
pá.íses, não todos, se anquilosando, e uma certa impossinós achamos que ele precisa ser reformado com vistas a
bili.dade de uma evolução que criasse, que elevasse em
favorecer ambas as partes de uma forma maiS equitativa.
geral o nível de vida médio do povo, ou que criasse segComo disse o Presidente, na Qase do ajustarriento à nova
ment!Js intermediários na sociedade, e assim por diante.
realidade, ~ntre ela destacou a emergência do TerceirO
E, há toda, uma história por detrás, muito longa, nesses
Mundo em· termos e_ seu peso como mercado, como obpaíses, de uma presença, ou de uma influência muito
servador de tecnologia e de capitais, etc. Mencionou sua
grande dos Estados Unidos da Américã. Há, -e-rifim, toda
preocupação com a deterioração das instituições multilauma gênese dessa situação, que ê muito conhecida e to~
terais, sua decepção com Cancún fez uma crítica a certas
dos estão de acordo em que exista.
polítiCas económicas dos desenvolvidos, juros excessivos, protecionismo e as situações insustentâveis-geradas
O Brasil_ tem tido nessa região uma presença limitada,
pela elevação do custo de serviço da dívida e fez uma
muito boas relações com cada um desses países, num co~
exortação a mediááS para liberalização do comércio, exm~rcio diffiiJ}llto, embora estivesse em crescimento, um
pansão dos fluxos financeiros e redução dOs juros. As
cérto tipo de relações culturais intúess~ntes, Convênios
mesmas idéias foram reiteradas na declaração do Presiassinados que facilitavam aos jovens desses países a en~
dente Figueiredo, do Presidente La Madrid, na recente
trada em universidades brasileiras. Há muitos profissio~
visita bilateral, em que eles se dirigiram inclusive aos
nais liberais técnicos em todos esses países, que fizeram
chefes de governo dos_s.ete países mãis- -industrializados,
seus estudos no Brasil. Mas, nunca estivemos, de fato,
vão se reunirem William Sburg proximamente, buscaenvolvidos diretamente nas questões da América cen~
mos ajudar a conformar um processo negociador, procutrai. Nós nos manifeStávamos, em várias ocasiões, no
rando nisso ser moderados e racionais, nãO partindo
_pilssado, quer na OEA, quer nas Nações Unidas, quando
para fantasias, mas- procurando ·persuadir sobfetudo,
havia um problema.
com vistas à retomada da cooperação internacional para
Temos entendido, isso falando no campo operacional,
o desenvolvimento, em uma abordagem que interligue os _ e desde o princípio dissemos e apoiamos, que os esforços
diversos aspectos do problema sobretudo, comércio:fi-da Venezuela, Colômbia, Mêx.iCo, atualmente, esses três
nanças etc.
pa_fses e o Panamá estão fazendo um esforço para busCar
Ê óbvio que esse diâlo"go rião vai resolver as sítuações
aquilo que sempre- buscamos: uma solução politica, uma
agudas de endividamento, como o Se.ãador Itamar Fran- --solução negociada. Em alguQ.s momentos, tam_bém, em~
co mencionava na sua solicitaÇão,- que se -fizesse um poubora nós tenhamos um escrúpulo extraordinário de dar
co qual à relação com o pro_blema de dívida externa. E
mesmo qualquer indicação sobre questões internas de
óbvio que esse tipo de diãlogo Norte-Sul, não vai resoloutros países, tenho repetido, nós nunca agimos como
ver os problemas agudos e emergenciais. Pode súvir
pr!J.fessores e juízes, não temos receitas, maS ínesmo em
para que solução dessas situações se façã. ou venJlã a ser
algumas ocasiões no caso em conjunto, por exemplo, d~
influenciada, se tivermos êxito nesse esforço de p·ersuavisitas do Presidente Figueiredo-a-pafses vizinhos, temos
são e negociação, é possível que esSas situações -agudas
acreScentado o voto de que a solução polítiCa-encOntrãda
possam vir a ser tratadas com algum reflexo de uma viseja democrática e plurã.HS:ta, além de pacífíCã C negociásão mais ampla, de uma perspectiva de longo prazo, de
vel. Não temos ido além disso, porque é muifo dificil retal modo que, a crise de endiVidamento não se transforS?lver, de fora, os problemas que resultam de um procesme em mais um enorme óbice ao" desenvolvimento do
so longo e profundo.
·
Terceiro Mundo, mas sirva talvez para dar inicio à reNós entendemos que a base para a s-olução- e temos
moção de certos obstáculos que a presente estrutura do
dito isso muitas vezes - é a autodeterminação e nãosistema coloCa para as nações em via de desenvolvlmen·
intervenção. Ora, não-intervenção se aplica a todos. Falamos da nossa política sempre pragmâfica e responAí, esta, digamos assim, que é a ri::lação entre o que
sável, mas podemos falar que ele é precipista, em certos
pretendemos como percepção, como sugestão do que
aspectos ela é basicamente assim. Por isso que não uso
deve ser a modificação do sistema e a sua possíVel in·
rótulo algun nestes quatro anos. Ninguém percebeu isso
fluência se esse trabalho de persuasão tiver efeito sobre a
porque ninguém está seguindo a política externa, só duas
influ_ência, sobre o reflexo, sobre_ a maneira de tratar,
ou três pessoas. O único foi um jornalista, Luiz Alberto
mesmo dentro das normas atuais, dos parâmetros atuais,
Bahia, de O Estado de S. Paulo, faz dois anos que notou
tratar em concreto a questão _do endividamento. Creio
isso, que eu não uso rótulo. Não que eu ache errado, o
que sim, se é que eu podia dízer ·e não cre'io que tenha
UsO do rótulo:. "Prâgmatismo responsável". Não aCharia
acrescentado muito ao que Os S"rS. Senadores conhecem.
érrad-o-Que se -dissesse que a política externa brasileira ê
Mas Sr. Presidente da Comissão, pergUnto se devo inprecipista. Mas, isso é uma coisa a ser definida pelos histerromper agora, para que me façam as perguntas que
toriadores, pelos acadêmicos no futuro.
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Nós operamos dentro de certos princípios. Quer dizer,
estamos vendo na realidade diante das situações concretas, aquilo que as soluções que são politicamente possíveis e que mais se aproximam da implementação dos
principíos. Isso não ê novo, nem é matemática, mas !?-ão
se faz mecanicamente, se se fizesse, os assuntos internacionais seriam resolvidos por uma corte internacional, e
não o são. Isso é objeto de negociação, de aproximações,
de busca, de encaminhamento pacífico: Naturalmente,
os princípios são guiaS, não são mecânicos. Entendemos
que nesses países esse princípio da não-intervenção é
muito importante. Para que ele exista e produza seus
efeitos, é preciso que haja uma adesão a esses princípios i
por parte de todos e um cuidado extraordináriO Por parte de cada um; o que é muito dificil de prever. Agora o
grUpo de Contadora está fazendo um esforço nesse sentido, conversando bilateralmente com cada um, depois em ·
conjunto. Não está entrando propriamente no mérito,
nem agindo a rigor, nem sequer como mediador, mas
como amigável componedor, como se diz em espanhol
- conciliador.
Neste momento, do nosso ponto de vista, não nos parece conveniente que tenhamos nenhuma ação mais concreta do que resta de dar apoio a esse grupo. Não temos,
em absolu~_q, por que adiantarmos numa receita detalhada.sobre.como deve ser resolvido o problema. E do interesse nosSo e achainos que é possível uma evolução política dã situação, dar esse apoio a esse grupo que estã fazendo esse esforço.
Por isso, Sr. Presidente da Comíssão, rieste assunto
nãO gostaria de ir além daquilo que todos conhecem, que
é a posição de princípio do Brasil e do ponto de vista diplomático operacional essa posiÇão de apoio polítíco aos
países do grupo de Contadora.
Muito -obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- ConclUída a exposição do Sr~Ministro, deveria dar a palavra, preferencialmente, se quiser usá-la, ao nobre Senador Itamar
Franco, que foi quem solicitou a preSença do Sr. Ministro nesta Comissão.
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, agradeço a preferência que V. Ex• me deu_, Não sei se devo
educadamente aceitar ou não, mas vou aceitá-la.
Evidentemente, vou abordar, a primeira parte positiva
do Sr. Ministro das Relações Exteriores. Mas, de pronto,
fazendo uma reclamação muito respeitosa da demora
que os Ministros de Estado tem em atender as convocações do Congresso Nacional. Digo isso, Sr. Ministro~
com muita sinceridade, porque há horas que sinto-me
respOnsãvel. Não é porque V. Ex• está no cargo de Ministro de Estado, mas por ter sido relator de V. Ex~
quando foi chefiar uma missão do Brasil no estrangeiro.
Tive o prazer de relatar favorável, como muita alegria
para mim, a sua presença nesta chefia.
Vê V~ Ex• que-há mais de 40 dias fizemos essa so!fcitação. Não vejo, às vezes, o escrúpulo que tem o Congresso Nacional em se dizer que foi convOcado ou cOnvidado. Isso não importa. O importante é a presença de V.
Ex•, hoje, neste Congresso Nacional. Veja V. Ex~ que se
abordol! o problema da Reunião dos 77 em Buenos Aires, e há quanto tempo esta reunião se processou. O
problema da Nicarágua, e vou dizer que fiquei decepcionado com a intervenção de V. Ex~. em relação ao aspecto
do problema da América Central e da Nicarágua. E vou
dizer porque fiquei decepdonado, não com a pessoa de
V. Ex•, mas, com a explanação que a mim não me convenceu, e que não fraz ao Congresso Nacional e, particularmente, .ao Se_nado _Federal e a sua Comissão de Re·
lações Exteriores, nenhum fato novo. Esperãvamos aqui
uma intervenção mais explícita do Ministfo de Estado.
Evidentemene, uma coisa que tem-se defendido, Sr. Ministro, e aqui quero fazer uma ressalva muito importante
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ao Presidente do Congre~so, Senador Nilo Coelho. Que-.
ro dizer a V. Ex~, nobre Senador NilO Coelho, que, como homem do Governo, hoje Presidente do Senado, V. Ex•
tem se posicionado na defesa de uma maior intervenção
no CQngresso Nacional, particularmente no Senado Fe~
dera!. Pode parecer aos menos avisados que só agora
começa~se a interessar pela política externa. Pelo contrário, V. Ex• e eu, e tantos outros qui, não agora, maS' de
há muito temos exigido mesmo que o Congresso Nacional, particularmente o Senado Federal, tem o direito,
tem o dever não apenas de aprovar os-Srs. Embaixadores, mas de referendar ou não os atas internacionais. E
nós precisamos conhecer os atas internacionais.
Mas, Sr. Ministro, encaminharia assim na parte da ordem económica algumas perguntas a V. Ex~- e é claro
que não conhecendo, diria eu que Senadores da República precisam conhecer com prioridade a parte expositiva
para que não cometam nenhuma interpretação indevida
ou pergunte aquilo que já foi exposto, e é tão difícil realmente, V. Ex• que é h::Jmem que está no dia-a-dia da ordem diplomática, enquanto nós estainos no fluxo de informação, agora, e dentro desse fluxo de informaÇão,
nesse instante, para raciocinar o que riem seinpl:'e é faCilitado.
Mas, perguntaria a V. Ex•, na primeira parte, o seguinte; sabemos que o Governo brasileiro vem defeti.dendo nos foruns internacionais a necessidade de uma nova
ordem económica. Desconhecemos, entretanto, qual a
proposta específica que vem- serido apresentada, que tipo
de mudanças estruturais são reivindicadas, que mecanismos de controle sugerimos. Enfim, que ordem altern:üiva Visarh6s, se ê que há uma -ordem alternativa. Esta é a
primeír"a pergunta que -desejà:ríarilos saber de V. Ex~
O SR. SARAIVA GUERREIRO- Excelentíssimo
Senhor Senador_ Itamar Ft:_!:!_nco; devo explicar o seguinte: quando V. Ex• fez o -requerimenló, eu estava via~ ando. Q Presidente da ComiSs_ão~_de:_R~lações ~xtericires
manteve um cantata comigo a minha volta da _viagem. E,
a rigor, esse foi o primeiro dia possível, dentro da minha
agenda, para vir e, mesmo assim, esse_é 11m dos chatos,
digamos, entre outras modalidades de enç;~,rgo. Mas,
devo dizer que tanto um assunto quanto o outro, fossem
eles expostos há um mês atrâs, ou expostos, hoje, a situação, na verdade, é a mesma_ nesse sentido de que não
houve nenhum evento interveniente importante.
Do ponto de vista do chamado diálogo Norte-Sul, o
poróxirno eVento impo"rtã.flfe -é -ã Co-nferência SeXta
(UNcrAD) em Belgrado em princípios de junho e eu
irei a essa conferência, j>elo_ menos na p-arte Inicial, terei
contatos com vários chefes de delegações para a minha
intervenção, e depois a conferência continua pOr mais
uns vinte dias sob a chefia da delegação-do noss-o Embaixador MacieL A minha preocupação era vir aqui antes
dessa reunião da conferência e tive de fazer um esfo"rço
para isso, porque fiz com muito- pi'azer.
Devo dizer, e temos dito isto, qUe é uma política externa, no caso felizmente a do Brasil, deve refletir o que o
País é e os seus interesses. :1:: óbvio que, para nós, o debate nas Casas do Congresso pode ser muito útil, coril-reflexos das correntes de_ opinião denti'o dQ País. Acreditamos que, até hoje, a linha que temos tomado, que o Governo Figueiredo tem tomado nas relações externas do
País, quer bilateralmente, quer nas_ discussões dos temas
universais, nas negociações multilaterais, reflete um consenso ou um quase consenso nas suas díretrizes gerais,
nas suas linhas básicas do que o Brasil é_e das tendências
de opinião pública no Brasil.
Devo dizer ainda, que eu soube e fiquei muito grato
pela opinião favorável e generosa do Senador I ta mar
Franco, quando relatou a esta Comissão a indicação do
meu nome para Embaixador, em Paris, em 1978. Não me
_esqueço desse fato e sei que o Senador Itamar Frari"Co

tem um interesse por politica externa e acho isso muito
estimulante.
Devo dízer, também, que todos os tratados têm sido
submetidos à aprovação do Congresso, como manda a
Constituição, e nem podia _ser_ de outra maneira. O que
t~lvez se possa fazer desde já, mesmo atra~és de minhas
relações co_m o Congresso, é fornecer, suprir, por exemplo, as resoluções das diversas conferências, os textos das
intervenções da delegação do Brasil sobre o debate geral
e sobre pontos importantes, enfim, esse tipo de ·material
que dá uma informação, digamos, documental importante.
Tudo isto é publicado, mas é uma questão de organização e de facilidade de acesso de organizar isto como
fluxo normal diretamente para esta Comissão. Estarei
sempre pronto a vir aqui ou a receber, também, informalmente, qualquer membro da Comissão que deseje
conve_rsar sobre qualquer assunto. Isso eu tenho feito
com váriOs, neste mês com uns dez, e tenho, dentro de
qualquer pergunta, dito o que posso dizer.
Sobre o caso da pergunta especifica que diz respeito à
nova ordem económica internacional, não há um projeto
detalhado e único. Há elementos que são comuns a todas
apresentações de idéias por parte do País em desenvolvimento. Esses elementos seriam os elementos a negociar,
digamos assim, constam inclusive de resoluções quer da
UNCTAD, quer da Assembléia Geral, mas que podem
ser, como disse, sob uma grande variedade de temas. A
- proposta da conferência de Buenos Aires, dis_se que tinha
havido uma cOncentração em dois, finanças-e comércio,
mas que implicam, por exemplo, uma maior liquidez, um
maior acesso a financiamentos públicos, inclusive; das
inStituições multilaterais, a melhores condições de pagamento em termos de prazos, em termos de juros, a uma
definição dos condicionalismos que, necessariamente, terão de existir para concessões de_ empréstimos u-m- pouco
maiS flexíveis na ârea dos produtos de base, uma luta por
acàidos âe pfodutores-e exportadores. Produto por produto, conforme as características de cada produto, como
nós temos no caso do café, no caso do açúcar, não temos
conseguido concluir por causa da situã.ção particular da
CEE. E há inumeráveis outros, há vários deles funcion-ãndo bem e outros não funcinoando tão bem. De modo
geral, o do café é o único que tem fui1cioilado com uma
-_':_~la regUlaridade.
E as modalidades são as mais diversas, são objeto de
negociação: os sistemas de quotas, sistemas de estoques
reguladores, cooperação dos importadores para flscalização das quotas para que não hajam exportadores,
quando eles mesmos violam os acordos, portanto mais
que sua quota, ou os importadores importarem de p~íses
de fora do ac::ordo, assim por diante. Os africanos, sobre-tudo, Se interessaram muito pela criação do que se chamam fundo comum que, afinal, foi_ criado - e os próprios países envolvidos aceitaram - de dimensões pequenas- com- contribuições sobretudo dos Importadores,
mas também dos exportadores -e que serviria como uinã
espécie tarribém de reserva, -de linhas de recursOs, quando_ um dos acordos específicos de produtos de base estivessem sem meios de manter um estoque, ele poderia recorrer a esse fundo comum. Essa foi uma iniciativa que-nós apoiamos mas, por motivos políticos, não vimos,nessa iniciativa, Uma" solução capaz de, realmente, alcançar um objetivo m·aior, mas foi uma idéia que se conseguiu desenvolver.
Em matéJ.ia de Produtos de base, como se sabe, -issO é
riiuito importante para o Brasil~ ãpes·ar de que, hoje, metade das nossas_exportações são de produtos manufaturados, mas ainda é fundamental a exportação-de produtos de base. Mas para muitos países é uma questão de
Vida au morte há países, como os Srs. sabem, que têm
70% de sua expottação concentrada num produto. Era
esta a nOssa .situação nos anos 3_0, e uma queda brusca de
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preços desses produtos organiza completamente a vida
deste Pais.
S~mpre nos batemos, é um dos pontos cardiais de uma
nova ordem econômica Mundial, que haja mecanismos
que efetivamente evitem essas variações violentas e a deterioração constante dos preços das matérias-primas dos
Produtos de base. No campo do comércio, em que se en~
sere a questão dos produtos de base, temos-defendido no
BA TT e na UNCTAD, aquilo que exige uiTI tratamento
diferenciado. Conseguiu-se no GATT, há muitos anos
já, introduzir um novo capítulo ao Acordo Geral de Tarifas_ e Comércio sobre reciprocidade relativa.
O GATT se c_entralizou, desde a sua origem, na questão de baixamento nas tarifas de alfândega. Então, para
simplificarmos o caso,quando um país dá uma concessão, eles fizeram uma concessão do outro há uma fórmula para calcular o valor de cada concessão, e é um toma
cá dá lá, pelo menos em principio na base da igualdade
de concessões, da comparatividade de concessões. Então
o princípio na base da igualdade de concessões, da comparatividade de concessões. Então o princípio geral de
que dos países em desenvolvimento não se dievia exigir
concessões exatamente iguais, mas podiam ser relativamente menores, quer dizer, um tratamento diferenciado,
em princípio, em tese, foi aceito. Como aperacionalizar
isso, nunca se conseguiu completamente.
Na preparação do chamado tok round, que foi um esforço para enfrentar as formas que se haviam desenvolvido para, enfim, executar politicas de proteçào, por fora
do que havia sído negociado no GA TI, por fora da
questão de tarifas de certas barreiras mais c_onhecidas e a
invenção de novas barreiras e, ao mesmo tempo, práticas
consideradas distorcivas como subsídios, etc, isso durou
muitos anos de preparação. A Delegação do Brasil no
GATT foi muito ativa no contexto Comércio é Desen-volvimenta, na elaboração de conceitos e de fórmulas
que pudessem ser negociados com vistas a um tratamento diferenciado para os países em desenvolvimento.
Havia várias idéias concretas e nós podemos mandar
uma listagem dessas idéias que foram propostas, nem todas foram aceitas, uma relativas à escalação tarifária outras ao diferimento no tem-po das concessões que os países em desenvolvimento fizessem, quer dizer, eles teriam
de imediato a concessão que se desse em matéria tarifária
ou de barreiras, mas o seu comprometimento em reciprocidade, ao invés de ser imediato seria deferido no
tempo, com prazos marcados, e assim por diante.
Isso tudo são coisas muito concretas. Mas o conceito
da nova ordem económica internacional que nós temos
usado implica numã aceitilção não só de conceitos mas
sobre operalização como algo natural, como algo que está embutido no quadro jurídico, digamos, das relações
de finanças, de comércio etc. Nós podemos passar, talvez, para cada uma das áreas do relacionamento econômico internacional, que sempre haverâ_da parte daqueles
Países em desenvolvimento- que defendem uma Ordem
C:conômÍca internaCional, Serâ sempre isto. Um tipo de
iratainentO p3ra ·os pãlse·s em desenvolvimento adequado, que reflita suas necessidades específicas às suas circunstâncias.
Os países em desenvolvimentO importarãO tanto quanto-PUderem porque são carentes, eles precisam de bens e de serviços para desenvolver sua infra-estrutura, precisam da poupança externa. Se não fosse assiril, não seria
ein desei1vo!virríento. Ou Seríani-deSenvolvidos ou seriam
países subdesenvolvidos, mas totalmente estagnados.
Então: este processo dinâmico que é o desenvolvimentO
-de um país em desenvolvimento, requer esses apartes estrangeiros de fora, e eles precisam pagar isso de alguma
forma e a forma que terão de pagar será. vendendo bens e
serviÇOS, e~ a Ioflgo prazo aS coritas se equilibrariam de_ alguma maneira, por diversos processos.
É lógico que este é um raciocfnio para médio e longo
prazo. Não é um raciocínio para resolver as contas a fe-
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char no fim do ano. Mas, como eu disse, a relação dessa
visão, desse trabalho de persuasão e da disposição de negociar essas modificações, se e na medida em que se tivermesmo que não totalmente, mas, parcialmente, por setores, por propostas ou sugestões concretas, ou uma crescente aceitação pOr parte-dos países desenvolvidos, pode
ter até mesmo um reflexo benéfico na atitude com relação à negociação de dívida .e tudo is&o. E quando se
fala de uma nova ordem económica iri.tetnacronru-épreciso ver que isso está -coloc-ado num contexto de países
soberanos e independentes e que não se poderia pensar
hoje, não há clima parã seõtar e Tãzer uma grande con-_
venção mundial que substitua no seu conjunto os Tr~ta-
dos, as convenções de Bretton Woods e o Tratado Geral
de Comércio e Tarifas, não hã ambiente para isso. Nó_s
exploramos todas as vias, aS vias setoriais, assunto por
assunto. Mas temos de manter uma visão de conjunto,
um conspecto do que poderia ser essa nova ordem econômica internaciOnal e comO ela funcionaria com esse
tratamento diferenciado, como esse estímulo por todas
as formas aos países em desenvolvimento poderia reverter e reverteria na expansão maior da economia muridial
para a qual nós temos de caminhar. Não podemosnem os países desenvolvidos, nem muito menos nós estar numa espiral descendente e de efeitos negatiVos Cü-mulativos, cada qual se fechando mais, cada qual comprando menos, cada qual se empobrecendo e à medida
em que cada um faz isso, forçado pelas circunstâncias,
tem um efeito cUmulativo no empobrecimento dos demais, inclusive dos mais ricOS- a longo prazo, se esse processo descendente não foi' parado.
Não sei se pude satisfazer ao Senador Itamar Franco, mas eu não poderia dizer o que seria a nova ordem
econômiCa internãciónãl na fõfrilá, digamos, de um projeto de tratado. Eu posso dar uma idéia da mot_ivação
dos conceitos de como a título ilustrativo isso se refletiria
num caso ou noutro. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Acredito que,
neste momento, a Presidência deve trazer aqUi uma informação para assinalar que a demora que houve na vinda do Ministro ã Corilissão, decorreu de circunstâncias
do conhecimento da Presidência e nunca de uma protelação provocada ou suscitada por S. Ex•
Houve uma série de viagens do Presidente, viagens do
Ministro, e sempre S. Ex• se colocou em COnü.tO com a
Presidência da Comissão de-Relações Exteriores para encontrarmos um dia mais adequado.
Como ê sabido, para haver uma maior presença da
Comissão, essas reun"iões devem ser entre terça e quintafeira, marcar uma reunião dessas na segunda~ feira ou na
sexta-feira, ê realmente, pelo menos, temerário.
De forma -que, nessas circunstâncias, tiVe- (JuC combinar com o Minisfró -que TOsse, às vezes, atendendo via~
gens de S. Ex• ou viagens- do Senhor Presidente da Re-pública, que houvesse essa protelação inclusive poique a
matéiia, sigurido me parecia ou me parece, e tã.riibém ê a
opinião de S. Ex•, não oferecia nenhuma urgência; não
haveria prejllíio para as decisões ou para o conhecimento da Comissão, que o depoimento fosse prestado hoje
ou numa segunda-feira, há 15 ou 20 dias atrás.
De forma que se foi danoso para a Comissão e se há
algum motivo de crítiCa para isSO; a Presidência quer assumir, pelo menos, grande parte dessa responsabilidade.
Continua com a palavra o nobre Senador Itamar
Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO:..... Sr. Presidente, já vejo
o nobre Senador Roberto Campos alí levantando o dedo, vou dizer a ele...

O SR. ROBERTO CAMPOS -

Para depois.

O SR. ITAMAR FRANCO - Tem-os algumas perguntas a fazer ao Ministro, mas poderia atê ceder a vez
ao Senador Roberto Campos, se quiser ficar ...

O SR. ROBERTO CAMPOS- Não; Não!
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex 9 pode até fazer
a pergunta, porque seria interessante...
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Não, o Senador Roberto Campos pediu apenas que, depois de V.
Ex', deseja usar a palavra.
Continua com a palavra V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, nós
precisamos terminar com esse problema de milindres.
Eu, particularmente, achei que o Ministro poderia ter
vindo antes, opinião minha. E respeito a posição de V.
Ex• e do Ministro, mas discordo também quando se diz
Cjue os fatos são os meSmos. Os fatos não são os mesmos
e nem poderiam ter sido os mesmos, em função sobretudo quando tentamos abordar o problema da Nicarágua e
da América Central, outros fatos aconteceram aqui, a
própria presença dos aviões líbios no Brasil, com carregamento de armas para Nicarágua:, eri umTato novo que
já poderia-ter sido ultrapassado com a: vinda ou ilãó de S.
Ex• o Sr. Ministro.
Sr. Ministro, ao final da reunião ministerial do Grupo
77, realizada em Buenos Aires, noticiou a Imprensa que
o nosso Governo posicionou-Se frontalmente contra
qualquer iniclãtiva pendente na formação de um bloco
de países devedores. Essa posição é da responsabilidade
do Itamaraty ou foram os setores econômicosfinã.nCeiro_s- do Governo que ditaram esta estratégia diplomátícã?
E hã pouco V. Ex• se referia a essa nova ordem económica, e aqui recordamos que o Presidente Reagan acha
que não é preciso uma nova ordem econôm-ica quando
ele diz que as fõrças do mercado ê que devem agir.
Evidentemente, para o Presidente de uma nação pode·
rosa é muito fácil falar em forças do mercado, mas para
nações que buscam o desenvolvimento, como o Brasil e
outras, me parece, evidentemente, que deveriam ou poderiam se constituir em grupos quando nada a para exi- gir ou ter uma força de persuação. b. a pergunta que encaminho a V. Ex_•
O SR. SARAIVA GUERREIRO- Exm'i' Sr. Senador, esta é a questão da renegociação em Conjunto da
dívida externa dos países endividados, foi objeto de uma
pergunta, em Buenos Aires, de jornalistas que fizeram a
pergunta, e a minha resposta foi a seguinte: o que nós aqui, em comum, podemos apresentar a respeito do aspecto financeíio~ do aspecto inclusive da dívida, dos fluxos de recursos, etc., é uma plataforma comum que já-temos e vamos desenvolver sobre_conceítos, sobre no·rmas,
inclusive até sobre modalidades de operação.
Agora, a negociação com os bancos credores dificilmente poderia ser feita em corijunto, porque há uma especificidade _evidente na dívida de cada um desses países,
na sua condição relativa quaqto a prazos, ao perfil -da
dívida, quanto à potencialidade ou não de pagar e, até
mesmo, quanto às decisões políticas de governo que são
variáveis e dificilmente nós poderíamos nos entender
para fazer um tipo de negociação propriani.ente dita com
os bancos em conjunto.
Podemos, isso sim, -ter uma plataforma comum em termos de posição no Grupo dos 24 dentro do FMI, em termos das posições multilaterais que vamos tomando, e
isso existe. Ist9 ê uma posição de Governo. Evidente>
mente, no Governo Figueiredo hã coordenação, eu não
diria Já em Buenos Aires, algo que fosse contrário à posição dos meus colegas da área económica ou alguma orientação do Presidente da República.
Devo dizer, também, que os demais países, _na situação
que t=stava o Brasil, como o México, a Argentina, para
citar estes dois principais, também tinham a mesma posiÇão -de modo que atê mesmo inicialmente seria difícil
uma decisão de fazer uma negociação conjunta, quando
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os países devedores, e por motivos lógicos e específicos,
cada um deles não via essa possibilidade prãtica.
Agora, não é que o a,ssunto não possa ser estudado,
considerado, eu não vejo muito, e tão pouco os Ministros da área económica no Brasil, como tornar operacional esse tipo de ação conjunta. A pressão conjunta no
sentido de obter melhores parâmetros, melhores condições em_ geral, conceitos, normas, isso sim.
Agora, não conheço ainda o documento porque é muito recente esses documentos, o Presidente do Equador
havia pedido ao secretariado da CEPAL e ao secretariado do SELA que fizesse um estudo s_obre a situação da
América Latina na emergência, na situação, e nesses es..
tudos parece que há alguma sugestão sobre dívida em
termos de uma ação conjunta. Mas eu não conheço os
termos ainda, isso foi entregue dia 15 ao Presidente do E~
quador, que pediu que os demais presidentes mandassem
enviados especiais para receber esses documentos, e o
nosso Presidente designou o Chefe do Departamento Económico do Itamaraty. Não vejo que esses empresários
possam discutir lá a substância dos _documentos, isso te-rã que ser estudado nas capitais e com cuidado. Mas, talvez possam e é isso que talvez se verifique, pelo menos é
o que prevemos, que estabeleçam entre eles algum prazo
ao fim do qual poderia haver uma troca de análises eco_mentários entre os diversos governos, seguida, possivelmente, de uma reunião para examinar.
Mas, mesmo esses documentos, eu não conheço o tex~
to, não posso dizer, em que sentido, por exemplo, o do_cumento SELA, se refere ou prevê a possibilidade de ne·
gociação conjunta de dívida. A apresentação de posições
comuns, em termos, como eu disse, de conceitos e de
normas, de parâmetros desejáveis, isto sim, certamente
nós já tínhamoS e serâ mantid~ e aprimorado.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. MiniStro,-teffi o 1tamaraty perdido espaços para os setores econômicos de
outra área governamental? Explico: participou, por e-xemplo, das negociações com o BIS, com o Tesouro americano?

O SR. SARAIVA GUERREIRO -Sr. Senador, não
há por que o Itamaraty necessariamente participar, aresponsabilidade principal, obviamente, é do Banco Central
brasileiro e dos Ministros da Fa;zenda e, no nosso caso
também, do chefe do SEPLAN. t uma negociação com
banqueiros sobre a dívida, da mesma forma que nós não
negocíamos a tomada dos empréstimos. Nesses casos, o
que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores
pode fazer é, sempre que haja necessidade, as gestões di-plomáticas junto a um governo ou outro, ou apoiar a
ação dos Ministros da área econômica nessa área. Não ê
da Competência necessária; nem mesmo habitual, de nenhuma cancelaria essa negociação com bancos ou Tes_o_uros estrangeiros. Aliás~ não é só no caso do Brasil, se
V. Ex• for examinar as negociaçõbs levadas a cabo pela
Argentina verá que é o Ministro da Economia, que é o
Banco Central, o Banco da República, se for examinar
có"ino o Governo mexicano tratou da sua dívida, V. Ex•
verá que são as autoridades económicofinanceiras, ê evidente que a Chancelaria tem que saber, ele tem que ter a
visão de toda a face externa do Pafs, mas isso não quer
dizer que tenha que negociar cada assunto quando a responsabilidade principal e atê mesmo o conhecimento detalhado da situação não é necessariamente dela. Então, a
rigor, o Ministério das Relações Exteriores não perdeu
nenhuma ãrea de sua competência por terem as negociações com os bancos terem sido levadas a efeito pelos
Ministros da área econômica e pelo Pr~idente do Banco
Central.
t óbvio que quando se trata de uma situação tão am·
pla como esta há implicação política, é óbvio que nos en·
contras diplomáticos, nas conversas, atê msmo por ocasião de encontros multilaterais, o problema é debatido
também com autoridades de outros países, mas não a ne-
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gociação propriamente dita com os banqueiros. Q __Tesouro americano, por exemplo, isso esteve âentro de um

quadro em que o próprio Presidente da República esteve
envolvido, quer dizer, foi às vésperas da vinda do Presi-

dente Reagan ao Brasil, tud.o isso tiolta. um certo sentido,
digamos, político e diplomático. Mas, rePito, -a negociação em si, não só no Brasil como em nenhum oufro
país, cabe ao Ministério das Relações Exteriores. Poderia caber, se os órgãos internos no&sos fossem incapazes.
Às vezes acontece. O MinistériO das Relações Exteriores~
no passado, em certas ocasiões, tratou de assuntos que, a
rigor, e até mesmo ao nível técnico, com oper"ações de-ór-

gãos internos, às vezes por urna deficiência ou falta desses órgãos. Não é o caso, felizmente, hoje, porque temos
bens estruturadas as várias áreas governamentais. Houve
urna época em que o chefe do departamento econômico
do ltamaraty participava até do Conselho Monetário
Nacional, de certa forma, o que não é essencial, o que
devemos saber ê daquilo que o Conselho trata e que tem
uma repercussão externa, se tem, por exemplo, repercussão sobre compromissos assumidos pelo Brasil em virtude de tratados ou de acordos com outros países, ou tratados multilaterais concluídos em organismos etc. Naturalmente, temos que saber porque, de certa forma, somos os guardiães e ver uina "autorização p3.ra que o Brasil se afaste daquela norma ou uma apresentação e renegociação de_ textos e assim por diante.
Não sei se isto satísfãz ao Senador, mas é pouco que
posso lhe dizer sobre o assunto.
O SR. ITAMAR FRANCO- A pergUnta Ex• coube
exatamente pela observação final de V. Ex~ quando no
passado havia unia determinada pB.rttcípaÇão do ltamaraty. Aliás, fico muito feliz que- o_ltamaraty não tenh::~
participado disso, porque, nã minha opinião, esse acordo como o BIS foi tão esCandaloso e e--tão escandaloso
para a Nação brasileira que--permite aO BIS ó âireito de
estabelecer a tala de juros, unilateralmente, e vai mais além, permite~se e dá-se carta branca para que receba do
Fundo Monetário Internacional, face ao acordo de crédito ampliado, as cotas que o Brasil teria que receber.
Fico até satisfeho que o ItamaratY não tenha participado
desse acordo com o BIS e com o Tesouro americano.
Sr. Presidente, eu teria nesse campo algumas perguntas, mas devo, em virtude de outros Senadores desejarem
interpelar o Sr. Ministro, fazer uma sugestão a V. Ex•; Se
me for permitido: é_que vou interrOmper a miilha participação desta exposição do Ministro, na parte- económica
e acredito que seria interessante que todos os outros Srs.
Senadores debatessem nesse aspecto e em seguida voltaríamos ao debate do problema da América Central.
Essa a sugestão que encaminho a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Ate-Õdendo à
sugestão do Senador Itamar Franco, concedo a palavra
ao nobre Senador Roberto Campos, que jâ me havia solicitado a palavra.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, eu
não teria propriamente perguntas a fazer. Gostaria "Oe
meditar junto com o Ministro -meu querido amigo de
longos anos, meu colega quando jovens nas Nações Unidas, quando ambos éramos mais jóvens e menos impru~
dentes. Gostaria apenas de meditar com S. Ex~ sobre três
ou quatro temas, começando com o problema "existencial" do intervencionismo na América Latina, passando
depois para a nova ordem económica internacional e, finalmente, alguns aspectos de política -ComerCial. Mas receio que a meditação seja um pouco lo"nga e pfefiro que o
Senador Itamar Franco termine a- sua inquirição antes
que eu use a palavra.

O SR. ITAMAR FRANCO.- Sr. Presidente,
permita-me? Acho que devemos dividir...

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Neste caso vou
franquear a palavra aos demais Senadores que desejem
debater..,
O SR. ITAMAR FRANCO - Presidente, acredito
que seria interessarite dividirmos em duas partes, porque
o problema da América Central e, particularmente, o aspecto da Nicarágua _vai exigir um outro tipo de abordagem. Agora estamos examinando a ordem internacional,
a p_articipação do Brasil no grupo do 77 que foi a primeira parte da convocação de S. Ex• o Sr. Ministro das Relações Exteriores.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vou franquear
a palavra aos demais Senadores que desejem fazer uso
dela, se não houver, a palavra volta ao Senador Itamar
Franco, para que S. Ex• retorne às suas perguntas e no final passaremos à fase da meditação que é até uma parte
mais tranqüila.
O SR. ITAMAR FRANCO - Acho que todos nós
estamos precisando de uma meditação espiritual.
Sr. Presidente, vamos então tentar agora no problema
da América Central e da Nicarágua.
Como e_u disse, Sr. Ministro, às vezes, quando um Se-nador da Oposição fala, pode parecer uma certa indelicadeza, mas eu achei, sinceramente, bastante decepcionante a intervenção de V. Ex~ no problema da Nicarágua
--e, particularmente, da América Central.
Porque entendo, salvo ponto de vista contrário, que
respeito, que este é hoje um problema seriíssimo, um
problema que U:m despertado a atenção e o envolvimento de nações pode~osas, não só em relação à América
Central mas, particularmente, à Nicarágua.
_Acllo que a posição brasileira, nesse instarite, é uma
posição que nos ctt!ixa apreensivos, primeiro, porque o
próprio Ministro ao vir à Comissão de Relações Exteriores d-o Senado, em poucos minutos, acabou nào dizendo
nada sobre a América Central, dentro evidentemente do
meu ângulo de observação.
Eu vejo que, quando o Presidente da Comlssãci diz:
nada aconteceu antes da convocação do Ministro, acho
que fatos aconteceram, estamos aqui hoje vendo um
problema seriissimo ...
O SR. PRESIDENTE (Luiz Vianna) - Permita-me
EX\ não que não tenha acontecido nada, não aconteceu
nada que fosse prejudicial, que fosse prejudicado poressa ...
O SR. 11AMAR FRANCO- Mas podefia ter acontecido, não é verdade?
O SR. SARAIVA GUERREIRO- Teriam chegado
aqui do mesmo modo, se tivéssemos aqui o Ministro vinte dias atrás.
O SR. ITAMAR FRANCO - Não quero discutir
com V. Ex•, a quem tenho o maior respeito, mas é que
poderíamos ter hoje outro Governo na Nicarágua, já poderíamos ter tido outro Governo na Nicarágua nesses 45
dias que nos trouxeram com muita alegria o Sr. Ministro
aqui.
Perguntaria, Ministro, que evidentemente o problema
da Nicarágua hoje é que invoca a presença dos aviões
líbios, vale exigir, quando V, Ex• se referia, na sua explanação, do enfoque que o Brasil dá à América Central,
deveria referir também a outro tipo de enfoque que já se
dá ao próprio Suriname. Então, terei que fazer essa abordagem, porque esse conjunto, ess_e esboço de V. Ex•
fia sua explanação, me obriga a ampliar o quadro de observações que terei que fazer.
_
Diria o seguinte a V. Ex•: o Itaniarati tem reiterado
posição no que tange aos conflitos ora em curso na América Central, favOrâvel a urria solução negociâvel e
Pacífica. Isso, no entã.ilto, -ê válidO, basiante válido. -:Exis-

, Sáb_ado 6 3203

tem agressores e agredidos. Uns com muito mais poder
económico e militar dO que os outros, ninguém desconhece isso também. Os-poderosos n5o querem a paz, ao
contrário, cometem a invasão do território nicaragüense
através de tropas mercenárias.
Como especificamente pretende o Governo ver o connito chegar a um fim negociável quando uma das partes
se- nega peremptoriamente a t<mto? f'. a primeira indagação que faço a V. Ex'
O SR. SARAIY.f\ GUERREIRO- Sr. Senador Itamar Franco, cada país age de acordo com o que pode fazer:· Não temos uma política externa que vá além dos
nossos meios. Os nossos meios são políticos e diplomáticos, não vão além disso. E, obviamente, no momento, o
esforço, com vistas à solução negociada desses diversos
conflitos, é quC não são apenas esse diferendo controvérsia, esta queixa da Nicarágua contra Honduras. Há também problemas com a Costa Rica, há acusações e
contra-acusações sobre apoio da Nicarágua à guerrilha
de El Salvador, é todo um conjunto de circunstâncias.
Dificilmente, :.1 não ser que isto estivesse diante de uma
Corte, e não está, se poderia, numa base de condenações
jurídicas ou morais, resolver o problema. O problema,
do ponto de vista político, necessariamente, envolve a aw
ceitação por todos do repúdio a todas as formas de intervenção, quer ostensivas, quer stlb-reptfcias. A aceitação
por cada qual, sem discussão, do regime interno prevalecente no seu vizinho, havendo, de qualquer uma das partes, o desejo de influenciar, por meios materiais, a revolução interna do outro, necessariamente a situação se deteriorará e necessariamente esses países, que são pa(ses
pequenos, acab<Jrão recorrendo, de uma forma ou de outra, às superpotências, porque são aquelas que, em situação de conflito, podem dar apoio financeiro, apoio de
armamento, e assim por diante.
O próprio objetivo do Grupo de Contadora, se o Sr.
quiser, estarei de acordo com o·sr., que estão remando
contra a maré, mas estão fazendo o seu esforço, é no sentido d<J redução de armamentos, no sentido da supressão
de todos os movimentos e formas de intervenção, de tentar influenciar a vida interna dos demais; é no sentido da
redução ou mesmo eliminação dos assessores militares
estrangeiros, nesses países, no sentido de, do ponto de
vista-de execução, de alguma forma, talvez, de observação das fronteiras, enfim é um esforço em que se destina a tirar, acabar com a tensão.
É extremamente difícil, obviamente por causa das concepções que cada governo tem daquilo que ele considera
essencial. Embora remando contra a maré, embora não
agindo como árbitros, e nem meSmO como mediadores,
o que esses países estão fazendo é, no momento, aquilo
que parece mais construtivo, dentro dos meios que esses
países dispõem, que são meios exclusivamente polfticos e
diplomáticos. Não são países, como não é o Brasil, em
condições de, por métodos mílitares, impor sua vontade,
ou por pressão económica, mas o objetivo -qu:e eles têm
em mente se coaduna com o interesse, inclusive, na minha- opinião, dos próprios grandes países.
Não temos condições, podíamos tomar uma atitude de
verbalizaçãO de manifestações, de indignação contra
uma parte ou duas, ou contm todas, ou dar conselhos específicos, mas não é esse o nosso estilo, nem achamos
que com isso contribuiríamos, em absoluto, para uma
solução. Nós nos pronunciaremos quando for necessário, nos organismos internacionais, quando as próprias partes interess<.tdas levarem esses assuntos, esperemos que elas não os levem além daquilo que for, ou daquela situação que for absolutamente necessária, e que
haja um campo ainda para o trabalho mais discreto e
mais, se se quiser, equânime, desse grupo que está procur"ando, com seus bons ofícios e com seu empenho, evitar
o_piQ_r, o estopim da bomba, digamos assim.
~por isso,_Sr. Senador, que não me sinto em condições. Não cr~io que seja do nosso interesse, nem do in-
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teresse de uma possível evolução racional, digamos as·
sim, para a situação na América Centr-al, irmos como
Governo, bem entendido, além daquilo que temos dito.
É óbvio que haverâ opiniões, aqui, no Brasil, divergentes. Há uns que vêem apenas um período comunista na
Nicarágua; _outros, j:jel.O Córifrário, vêem af exclusivamente o aspecto de_ uma intervenção americana, etc. O
próprio Presidente disse em Cancún; ê um outro-aspecto,
que não acreditamos, é uma solução militar, ela poderesolver no curto prazo, mas se as causas subjacentes continuam, teremos de novo uma intranqüilidade e novamente, em algum momento, o renascer de controvérsias,
de conflitos e de desestabilizações na região.
E muito complexo, e não podemos, e não se pode exi~
gir de nós a responsabilidade de liderar a solução para a
América CentraL Pode-se exigir de nós, sim, que ajamos
de acordo com aqueles pri"ncipios, que entendemos que
poderiam ser, se assim pode dizer, encaminhar uma solução negociada, Uma solução que não leve à perturbação da situação, à c_ontamin"ação dessa solução pelo
conflito \este-oeste como elemento predominante no encaminhamento da solução_ Ele está aí visível, mas ê preciso fazer um esforço para que ele não seja o lnspiiador
essencial de eventuais soluções políticas_ Quer dizer, as
soluções políticas ali, naquele caso, têm que ser mais
complexas e é preciso que todos esses pa(ses, inclusive os
da região, entendam isso, o esforço que têm eles que fazer, em certo sentido, se se_quiser, de alta limitação no
interesse próprio e no interesse comum de não levar seus
planos individuais de tip6 político a ferro e fog_o, mas
procurar aquele ponto de equilíbrio que não crie o pretexto e não crie úma situação que, de certa maneira, aspi- -re, puxe para si, o jogo de poder mundial.
Fui um pouco vago _ainda, eu me desculpo com o Senador porque não posso dizer aqui que a nossa re_ceita é
esta, tal pais faz isso, tal país faz aquilo e, asSitn por
diante. Muito obrigado.
O SR. ITAMAR FRANCO-Agentegosta da sinceridade do Ministro. O Ministro diz que foi vago e a gente
aprova a sinceridade.
Mas, Sr. Ministro, como é que o Brasil tem visto as
posições do Presidente norte-americano? V. Ex• falou em
verbalização, mas verbã.lização que não existe na Nicarâgua, mas existiu no tempo da Argentina, mesmo antes de
ela recorrer à Organização dos Estados Americanos.
Mas perguntaria a V. Ex•, não só a posição do Presidente americano que tem incentivado, tem inclusive fornecido, pelo menos é o que noticia a imprensa estrangeira, instrutores, recorreu ao própriO Congresso Amcrica~
no, lá se recorre ao-Congresso Americano para essas
aprovações, verbas e eu perguntaria agora, diretâmente,
a V. Ex~ Coni.o é que o Governo b_ra-sileiro vê o Governo
da Nicarágua? E vou mais além, Ex", tenho conhecimento de que o Governo da Nicai-água enviou, reá:ntemenw
te, não sei se enviou ou não;-porque nós n-ão eStaffios
bastante informados, que o Governo da Nicarágua teria
enviado documentos às autoridades brasileiras, expondo
seu ponto de vista dos conflitos armados que estão aba~
!ando aquele País, e denunciando e nomeando a agressão
nortewamericana. Então, a pergunta vem: como o Gover~
no brasileiro vê o Governo da Nicarâgua, como tem Vis~
to a posição norte~ãmericana, e qual é a posição da
Chancelaria brasileira face a essa documentação, se ela
recebeu, e se ela pode ser dada ao Senado da República?
O SR. SARAIVA GUERRtlRO- Temos--recebido
sempre a expressão dos pontOs de vista de tOdos oS governos particularmente- envolvidos na situação, o Chan~
celer Discoto me tem mandado telegramas _em·que ele explica porque levou ao Conselho de Segurança, recentemente, a sua queixa, a sua argumentação, e nós, mais do
que isso, inclusive, por nossa missão nas Nações Unidas,
somos informados dos debates, da mesma forma o go-

verno americano, e não é de hoje, nos ten1 informado
sobre .cOmo eles vê-m a situação -ou OS fafos a que-eles-indicam sobre acusação à Nicarâgua de que ela ajuda a
guerrilha de E! Salvador com armamentos, etc., apresenta a sua ajuda ao Governo de E! Salvador que é um Governo soberano com o qual temos relações diplomáticas
normais e, de fato, o que o Presidente norte-americano
pediu agora ao Congresso, recursos, verbas para continuar, aumentar esse auxílio ao Governo de El Salvador,
nós sabemos e ambas as partes falam nisso e a própria
Nicarágua reconhece que ela tem recebido armamentos
da União Soviética; de Cuba, etc.
O fato de que os aviões líbios passaram por aqui não
quer dizer que não esteja havendo e há abertamente essa
transferência de armamentos. Sabemos, enfim, das posições e da-s queixas de todos, não tenha dúvidas sobre isso, porque evidentemente. cada um desses países tem interesse em infornlar os demais sobre aquilo como eles
vêm, as intervenções a que eles se referem que estão sofrendo, de um lado e do outro, as acusações ali saem por
todos os lados e por todas as direções.
E é justamente por isso que nós condenamos todas as
formas de intervenção. Achamos um risco muito grande
que se crie, por causa -dessas formas de intervenções diversas, por causa do armamentismo em toda a região,
que se crie essa contaminação de uma situação local, já
de si grave e instável, uma contaminação pelo grande
conflito de poder que há no mundo, e achamos que deve
haver, estamos convencidos, um grau de moderação, de
sofisticação em todas as partes muito acentuado.
_ Essa é a opinião que temos dado, não apenas aqui em
público, mas diretamente a cada uma das partes, embora
não estej;mos empenhados, nem devemos estar, diretamente, no processo negociador do Grupo de Contadora.
Qbrigado.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Ministro, pelo que
pude apreender, o Brasil defende a soberania do povo nicaraguense?
O SR.. SARAIVA GUERREIRO- Nós defendemos
a soberania de todos os Estados soberanos. Consideramos fundamental, lógico, evidente, que sim, a Nicarágua
tem direito à sua autodeterminação, ê um problema dela.
Só temos uma atitude contrária às formas de intervenção
em assuntos internos de outros pafses. E, como eu disse
antes, as acusações são mútuas, em todos os sentidos.
O SR. ITAMAR FRANCO- Apenas mais duas perguntas. Sr. Presidente.
Sr. Ministro, V. Ex~ falou em armamentos,"-evidentemente, talvez a pergunta não coubesse ao Ministro das
Relações Exteriores: mas aproveito a op-ortunidade, já
que estamos nos referindo a armamentos. O Brasil permite e negocia- eu, inclusive, tenho um projeto tentando regularizar isso ·no Senado da República sobre o
-Problem-a de venda de armam-entos- por que se Pe.rffiite
ao Brã:sil negÕêíar com outros países, vender armas aos
outros países e não tem sido permitido vender à Nicarágua, se é que a Nicarâgua fez essa solicitação ao Governo brasileiro e se a Chancelaria brasileira tem conheCimento disso?

O SR. SARAIVA GUERREIRO- Temos alguns
critérios. Em primeiro lugar, não temoS vendido- armamentos, nem aliás a natureza do nosso armamento se
presta a tanto, de forma a mudar equilíbrios regionais
effi lugares onde há um conflito, Uma potencialidade de
-conflito, em {iue· a venda desse armaniento poderia-levar
uma das partes à convicção de que poderia resolver, pela
força, a situação conflitiva.
Na verdade, tudo que temos vendido a diversos países,
não é decisivo, em termos do poder desses PaíseS -de enfrentarem um conflito militar. Esse critério se torna ainda m·ãis sensíVel quando se trata-de América Latina. No
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caso da-Niciràgua, que nle lembre, não h<Juve iniciativas
riOS~-- aliás, estamos hoje, em grUndcs díficuldades para a venda a países cm que tenhamos de dar
financiamento, dada a nossa situação, e seria, de ccrt<l
Tõrma, contraditórío, porque, como cu disse, um dos objetivos do esforço do Grupo de Contadora estú fat:cndo,
declarado, é reduzir o nível de armamentos nu região. levur a uma redução. Seria contraditório, com o apoio
político que estamos dando a esse grupo, se vendêssemos
armamentos a países da região. No momento n<io estamos vendendo armamento a nenhum pais da América
Çentral.
-

pur-a comp-rã,

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr, Presidente, vou,
entãO, englobar as minhas três últimas perguntinhas finais.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Mas, nobre Senador, V. -Ex~ disseque tinha só uma pergunta, Se_V, Ex•
Fizesse uma suscinta, deixaria um tempo pois o Dr. Roberto Campos deseja falar ainda.
O SR. ITAMAR FRANCO- Mas é que aproveitei o
tempo dos outros Senadores que não falaram. De qualquer forma, Sr. Ministro, são três pcrguntinhas muito
rápidas.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viam!)- V. Ex' poderá
formular as três e depois o Sr. Ministro as responderá.
O SR. ITAMAR FRANCO- Irei separar as trêscreio que V. Ex~ não está zangado comigo.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não, pelo contrário. V. Ex~ abrílhanta tanto a Comissão que eu não
poderia me zangllr.
---0 SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Ministro, vou atender ao nosso querido Presidente, formulando três perguntas a V. Ex• A Primeira, não sei se- estou enganado:
por que o Brasil não mantém Embaixador junto ao Governo da Nicarágua e apenas um representante diplomático? Estu, a primeira pergunta. E as outras duas- gostaria que V. Ex• nos esclarecesse a posição da permanência dos aviões líbios no Brasil, o problema dos armameni~s ~ qual a solução que se pretende dur ao epsódio,
quais os ~~tendímentos feitos com a Líbia, neste momento, ontem e não de 40 dias atrás, mas ontem, quais as
perspectivas e soluções do problema, se há perigo de um
agravamento das relações internacionais, e qual foi a pos_ição da_ Chancelaria brasileira no episódio? Esta, a se-gunda pergunta. E a terceira, mais si"mples ainda quando se falou em verbalização para a América Central, eu gostaria de saber se o Brasil, ao enviar um alto
funcionário do Governo brasileiro ao Suriname, ele
quebrou a verbalização verbal a que V. Ex• se refere, e
_quais foram as conseqüências e o porque da presença de
pm func-Jooário e não um diplomõJta junto _aq S_uriname
O SR. _SARAIVA GUERREIRO- Pois não, nobre
Senador. Sobre o primeiro ponto, nós temos um encarregado de negócios em Manágua que ê o Ministro de
-Segunda-Classe que, aliás, preenche até, jâ, os requisitos
para -ser c·omlSSíónT\do Embaixador. Ele vinha trabalhando muito bem, muito objetivo e muito correto, e não
sentimos uma ne-cessidade maior de ter um agente com o
título de ErTibaixador, de imediato. Naturalmente, esses
assuntos ou chefia de missão diplomática não são muito
fáceis, mas não há nenhuma questão de princípio envolvida aí, inclusive já examinei em mais de uma ocasião, a
possibilidade de designação de algum Embaixador ou
Cht:fe de missão, com o nível de Embaixador e, inclusive,
a· posS!bilíâadC de dCsignar o próprio encarregado de ne~
gócios, posto que ele preencheu, já, nos últimos meses,
hú pouco meses, aquele requisito mínimo de três anos
como Ministro de Segunda, para que pudesse ser comissionado Embaixador.
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Quanto à questão dos aviões líbícis é bem conhecida.
Nós tratamos esse incidente nãs suas característicaS Pi6prias, e eu recordaria o que é de conhecimento comurll, e

completaria, foi pedido uma autorização de sobrevôo e
pouso para a Nícarâgua, para levar auxílio médico. A
nossa posição, sempre, é a de não desconfiar, A Priori.

Foi concedida a autorizaçãõ e, depOis, verificoU-se que,
num· dos aviões, havia armas e explosivos e, portanto,
nos outros havia o riscO de que; também, a carga fosse
dessa natureza, e nós agimos -de acordo com direito -que
são reconhecidos pela Convenção de Chicago, istO é~- o
art. 35 que se refere especificainente a essa carga e à ne:.·
cessidade de uma autorização especial quando hã um
sobrevôo para os aviões que transp-ortam armas 'e eXplosivos; e o art. 16 da mesma Coil.venÇãO- que permftC ao
Estad_o territorial, dá o diieito ao Estado territoriáJ, de'
fazer a busca para a verificação da carga.
Isto foi feito, estritamente, de acordo com normas.
Devo dizer que não se podia agir de outra maneira, evidentemente. Era absolutamente correto fazer assim. O
assunto que tem demorado mais é a questão do retorno
da carga e dos aviões . óbvio que o Brasil não vai se apropriar de coisa alguma. Mas, o que se faz no caso de
um vôo que foi autorizado sob umã alegação e se verifica
que aquela alegação não corresponde à verdade? ~ desfazer o vôo, quer dizer, é voltar tudo ao ponto zero, ao
ponto de partida - os aviões e a carga. Para esse retorno, aí não há uma questão, a não -ser o próprio retorno,
de princípio ou uma norma jurídica Obrigatóría ou indi.:êativa sobre OO.tnõ íazer. isto é uma questão a negociar
entre as partes- o modo do transporte, o modo do retorno.
Ora, nós, nesta questão que, realmente, é de ordem
prâtica e não de ordem de priTicípio ou de norma jurídica, tínhamos, já que o objetivo era desfazer o vôo, um requisito essencial, aquilo que é da essência em matéria ao"
retorno é ter uma segurança objetiva de que, de fato, os
aviões e a carga voltaram ao ponto de origem. Aí, havia
vários aspectos técnicos, tentou-se e o Governo libíOá.-=ceitou que fosse por um avião civil de um terceiro pais,
como foi o caso da Alitália --iS'to demoroU um poucoe, depois, verificou-se e a própria Alítãliã negOU~ nas
normas da lATA havia um problema também, que o avião não poderia levar tudo e é o único avião qUi: anda,
aí, pelo mundo e, também, ia demorar. Depois tentaramse outras fórmulas, os canais de comunicação com a
Chancelaria e o Governo líbio foram mantidos sempre aberto ou levar para um terceiro país onde os próprios aviões líbios poderiam pegar a carga ou, simplesmente,
pór num navio, o que era muito seguro.
Mas, essas modalidades outras, o Governo líbio não
aceitou e o próprio Coronel Khadiii tem dito, publicamente: ..Só aceito se voltar nos meus aviões a carga".
Para o Governo brasileiro, a questão é _de que a nossa
preferência é por outra solução__;; os aviões por um lado
e a carga por outro.

.a

O SR. ITAMAR FRANCO - Permita-me apenas
uma intervenção, para que eu não perca o meu racioCíw
nio?
-

O SR. SARAIVA GUERREIRO- Pois não.
O SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex• disse que, há
pouco, o Governo líbio havia concordado no transporte
do avião civil. Isto se deu, realmente?

O SR. SARAIVA GUERREIRO

~

O transporte

pelo avião da Alitália ...
O SR. lT AMAR FRANCO- O GoVerno líbio aceitou?
O SR. SARAIVA GUERREIRO-.;_ .... sim não foi
possível por motivos de regulamentos de aviação civíf,

coisas da lATA, problemas de não- poder levar toda a
cafg-a, coisas de ordem interna.
-O SR. IIAMAR FRANCO- O GovernO líbio aceitou isto V. Ex• disse que ele só aceitaria nos mesmos
corri os aviões civis ele tinha aceito?

~---aviões-

OSR. SARAIVA GUERREIRO- Só depois, quando nós estávamos explorando alternativas, como o envio
para-um terceiro país; no meio dO-Caminho, ou o erlViO
por barcos, houve a declaração do Coronel Khadafi de
que só aceitava se- voltasse no mesmo avião, etc: Esta
questã-o de voltar ou não no mesmo avião, para nós, ilão
é uma questão de princípiOS. Como disSe, é uma questão
prática. O objetivo nosso é- ter a garantia de que volte
tudo a Trípoli. Esta é uma hipótese que poCiemoS estudar. Nàs não excluímos essa hipótese como incompatível
com nossa soberani<L:, ê lógico que não é, ou incompatível com uma norma de direito que, tampouco, não é. t
uma questão de ordem prática que nós varriõs estuda[ e
ver se adOtamOs -esta fórmula. Poderemos ter certas garantias do Governo líbio, não só escritas mas, de verificação Que nos dêem essa segurança objetiva, de que a
-carga -~fetivamente volta para a Trípoli.
Esse é um assunto que será uma decisão do Governo, e
que-acredito q~e se posSa tomar sem uma delonga maior1
não vejo p6rque transformar esse assunto numa questão
em:ócional. Temos tratado todo incidente com a maior
objetividade, e temos limitado incidente aos seus aspectos próprios. Não tom-aremos. inidãtiVas de deteriorar
relações com este ou aquele País, cumpriremos aguilo
que nos cabe dentro da Preservação estrita da soberania
nacional, das normas de direito e do interesse riacional,
mas preservados, como disse, esses aspectos que são fundamentais, naturalmente, que as questões de ordem prática, o método, o modo, nós podemos evidentemente
consider_ar, examinar possibilidade como fazer.
O SR. "ITAMAR FRANCO- Apenas então, eu sei
que o Presidente não está querendo, mas eu tenho que
fazer a última prevenção nesse aspecto, que só falta o
problema do Suririame. Então, V. Ex' jã vê possibilidade, e agente até causa agora uma certa expectativa, que
os próprios ·aviões que aí estão transporte a carga?
O SR. SARAIVA GUERREIRO- Não há-nenhuma
razão de princípio q~~- impeça. t uma questão d_e orçle~
prática apenas de ter a _garantia, a segurança de que volte
a mesma Trípole.
O SR. ITAMAR FRANCO- É pena- Que-se cUstou·
tanto para ·chega~ a essa solução. Mas de qualquer forma ...
O SR. SARAIVA GUERREIRO- Tentamos sempre fórmulas que nos dessem a garantia de volta. Essa
era a que menos garantia, podia dar! Mas de certas condições que vão ser estudadas de ordem também técnícã,
além de compromissos diplomáticos e pOSsibíliâade de
verificãção, C6iltinuamos eni contato com o Governo
Líbio sobre o assunto.

e

O SR. ITAMAR FRANCO- E a última do Surina·
me, Sr. Ministro?
O SR. SARAIVA GUERREIRO- Sobre o Suriname, diria o seguinte, que é bem conhecido também; nós
temos um quadro geral de relações com todos_os vizinhos que se têm caracterizados jã hã tempos, e no período do Governo Figueiredo, inclusive, com engajamento
pessoal do Presidente, na criação de um diálogo fluido e
de um sistema de relações de_ toda confiança. E posso garantir que esse sistema existe, há toda confiança entre os
Governos nossos vizinhos e nós mesmos, no~ falamos
com toda a liberdade, até pelo telefone eu tenho falado
com os Ministros do exterior de outros países~ e se há ai-

Sál:>ado 6 3205

guma dúvida, sobretudo brasileira, da parte de algum
deles, já se crio!J-_esse hábito de que o primeiro Governo
cOmo que eles falam, qualquer dúvida que elas tenham,
conosco mesmo há um grau de confiança e diria _de fami~
liaridade confiante completo. N ás temos isto com todos,
inclusive, temos e vimos mantendo com o Suriname este
tiPO de diálogo. Os Srs. se lembrarão inclusive que, em
janeiro do anõ _passado, fiz Umã- Viagem ao Suriname e à
Guiana que considerei uma viagem muito importante,
justamente são dois vízinhos com os quais tínhamos que
manter o mesmo·espíríto, a mesma atitude de ligação, de
estrita e escrupulosa não interferência em assuntos internos.
O que se passou? Durante esse período, se reuniram
Comissões mistas, haviam programas de coperação previstos, não enormes porque tampouco o País requeria
programas extraordináríos ao projeto de cooperação,
muita coisa vinha sendo feita com o Suriname, ja, e o
que aconteceu? Em dezembro do ano passado, em conseqüências de eventos internos do Suriname, o Governo
Holandes retirou a sua ajuda, que vinha sendo um aporte de grande importância para a econômia do Suriname,
e também os Estados Unidos retiraram essa ajuda que
era menor, mas era significa ti vi também como um ponto
poHtico.
E o que que o Brasil fez? o Brasil continou com o tipo
de relação que tinha com o Suriname, nós tínhamos um
Embaixador lá, que trabalhou perfeitamente com a
maí~r --~_õrr~ã9_.__ ~mesmri e_fi_l_ -~()ln~11t~s__ p:i_uitos_ ç!ifice_~.
ffia:5. e8tava lá-à set~ anos, e que já estava para sair, e que
está indó para a República Dominacana. Os Srs. Vão receber dentro de alguns dias, a mensagem do Presidente, o
apremente foi dado ontem. E, dada a situação, eu mandei
para lá um encarregado de negócio, um Ministro de Segunda, brilhante, Ministro Lampara e digo isso para que
os Srs.. vejam o interesse que nós mantínhamos e tivemos
em manter um contato normal.
Então, a nossa avaliação, e que está de acordo com a
nossa posição de ordem geral, era que não se devia isolar
·esse País, se devia manter com o Suriname, como com os
demais vizinhos nossos, um relacionamento discontraido
e franco, sem julgarmos, em absoluto, de questões internas do Suriname. E achávamos importante que evidentemente, por falta de outras opções, não fôssemos _aqui, em
nossa região, atrair ou criar quelas tensões, como eu disse, da contaminação, do jogo de poder mundial.
Ora o Presidente Figueiredo resolveu mandar o Ministro Venturini como seu representante pessoal e específico
nessa situação, isso provocou uma série de erros de interpretação, aqui, no Brasil, e devo dízer que fiquei satisfeitíssimo que fosse o General Venturini ao estava estritamente de acordo, com que hâ mais de dois anos o Gov~roo_Brasileiro vinha procurando fazer com o espírito
da nossa política geral em relação aos vizinhos, com as
próprias linha e _diretrizes gerais da nossa política na região. E porque o General Venturini e não o Ministro das
Relações Exteríores.
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu não pediria tanto.
O SR. SARAIVA GUERREIRO- Era necessârio
justamente, dar ao Governo do Suriname, uma garantia
muito concreta e que tudo aquilo que havia sido equacionado, em tetmos de nossa cooPeração, e que estávamos fazendo algumas cois-as jã de imediato, outras mais
lentamente, é que, dada situação em que estava o Suriname, necessita-o urgentemente, digamos assim de um
apoio, que nós estâvamos dispostos a dar esse apoio efetivo. E isto serã um trabalho de Governo, porque o Itamaraty tem a sua opinião e eu tenho a minha opinião, eu
conversei com o Ministro Venturini obviamente antes da
viagem, nós ·nos mantemoS muito bem entrosados~ temp_o todo, e são diversos órgãos da administraç~o_pública
brasileira que vão ter de operar-nesses projetas de coope-
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ração. O prôpfiCi Presidente da República, ordenará es-_
sas diversas _cooperações, que não será apenas um trabalho que necessariamente é mais lento de auscultação dils
possibilidades desse órgão, ou daquela companhia, etc
mas que é uma decisão polttica central de fazer executar
essas formas diversas de cooperação com o Suriname. As
nossas, devo dizer, relações com o Suriname, como qualquer outro País, estão baseados, como eu disse, estritamente no respeito da evolução iritCüta dCsScs priíses. Podemos ter uma opinião sobre o comportamento externo,
naqUilo que nos afete,_ mas não sobre os assuntos internos do Suriname.

USR. PRESIDENTE (Luiz Franco)- Tem a palavra
o nobre Senador Roberto Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Sr. Presidente, como
tem uma longa área a cumprir e o tempo é- escasso, fala~
rei rapidamente nesse esforço de meditação _conjunta
com o Ministro, mas n5o sobre os assuntos do Vietnã,
do Suriname, desculpe~me
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra
o Senador _Ro_berto Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS~ Sr. Presidente, como
há longa áreã a cobrir e o tempo é escasso, articular-meie rapidamente, num esforço de meditaçãQ conjunta com_
o Ministro. Seguindo o preceito do Profeta laías, vamos
"raciocinar conjuntamente".
Um dos _aspectos mais desagradáveis o da ordem política, ou da desordem política internacional, é que as superpotências têm como imperativo existencial, não admitir alterações substanciais do balanço de poder nas
áreas que consideram "de interesse vital". Isso não de~
pende de nossa aprovação. t. um fato da real-politik.
Desconhecer isto seria cairmos no reino da política dos
sonhos, a TRAUME - politik - a "poHtica dos SOnhos" - ou então da ideo-politik, ia. Que tem manifestações diferentes. No_caso da União Soviética, a percepção da ameaça a zonas de interesses vitais, em funçãó~
de alterações no equilíbrio do poder, a levou a proclamar
a Doutrina Brejniev- o direitO de invadir para "preservar a pureza do socialismo". Com Tsto sofreram aChecoslovaquia e a Hungria, e agora está sofrendo a Polônia, que é vítima de uma cripta-invasão. Um outro caso
óbvio é o do AfeganistãO, e-rri -qúe n6in aíilda se configurava uma perspectiva de alteração no balanço de poder,
apenas a erosão de um governo comunista. Mas uma
simples suposição de ameaça levou a União SoviétiCã ·auma ação assim violenta.
No caso dos Esta-dos Unidos, a percepção medrosa de
alteração do balanço do poder em áreas de interesse vital
produziu vários eventos: uma tentativa de invasão de
Cuba, mal sucedida; uma operação bem sucedida na República Dominicana, e, agora, o -problema centraM
americano para só CiTUf a história recente.
Isso cria para nós todos o que chamo de "dilema dos
vizinhos", Consideremos o problema da Hungria, da PoM
lônia, da Roménia, ao tomarem pOsição em face- da agressão Russa ao Afeganistão. Foi para eles difícil e doloroso dilema. t p-ara Ilós também um dilema difícil adotarmos uma posição em relação ao problema da América
Central. A título de me_ra especulação filOSófica, se é que
o assunto merece o título de filosóficO, POder:Se-ia configurar quatro hipóteses:
Uma, seria um abstencionismo total de nossa parte.
Isso não impediria intervenÇões riõrte-americUrlas, nem
inibiri"a contra-interven-Ções, mas também não as SaneiaM
naria. Seria uma espécie de atitude de Pilatos, desintereSse em conhecer a verdade. No caso, fomos um Pouco além, porque no comunicado _de Cancún, os dois piesidentes, o do Brasil e o do México, rejeitam a intervenção
americana irrestritaniente, sem maior análise do mé-rito
da questão. t uma combinação da postura de Pilatos,

que é abstencionista, com a atitude de Caifás, que é de
prejulgamento.
Uma segunda atitude seria a de protesto incondicional, e absoluto, e parece que nesse sentido evoluiu a declaração de Cancún. Mas é uma atitude que pode nos
criar problema para o futuro, pela indistinção, ou-fidtadc matisamento entre intervenção e contra-intervenção.
A nós todos nos repugna a idéia de intervenção. Toda_ a
tradição política, jurídica e diplomática brasileira _é vigorosamente e justiftcadamente contra a intervenção. Não
estou certo de que. olhando para o longo futuro, nos de::
vamos atar as mãos erri matéria "contra-intervenção".
-Te~ oS que pensar o impensável, pOr rePll_g_llcinte que isso
pareça. Se, por exemplo, tivesse ocorrido·- quod Deus avetai- uma vitória dos Tupamaros no Uruguai (o que
per se não seria particularmente grave), e se essa vitória
fosse seguida de um esforço armamentista intenso, com
visível apoio de uma potência extracontinental, e se esse
apoio assumisse propoções muifo além do razoavelmente necessário para a segurança interna desse país vizinho
e itinão, qual seria nossa reação? Teríamos de esperar até
que houvesse infiltrações nas fronteiras do Rio Grande
do Sul, para fazer algum ensaio, aínda que tímido, de
contra-intervenção? Talvez fosse essa a nossa atitudeabstencionista totaL Eu apenas não gostaria de passar
julgamento desde já. Preferiria que rião atássemos nossas
próprias mãos. Esse o primeiro dos postulados da sabe-.
doria diprofn-áfica: sempre pensar, e eStãr preparado
para o impensável!
uma terceira atitude seiia apoiarmos um eSforço de
mediação. Isso já estamos fazendo, corretamente, ao apoiarmos o grupo da Contadora. Este Grupo, aliás, nem
sequer é mediação: Visa à mediação e sim àquilo que o
Ministro chama muito justamente de "composicion amicãble".
Uma quarta possível posição seria o reconhecimento
de uma responsabilidade coletiva da Or)ianízaÇB.o dos
Estados- AmeTicrii10s, barrando-se, Cntào, íntef\·eriÇões- e
cOntra-intervenções de qualquer tipo, por um Pa-ís índivi~-
dual,- sendo referidos todos os problemas à consciência
coletiva das nações americanas~ rsso me faz lembrar um
episódio mal explicado, que se prestou a julgamentos totalmente absurdos e injustificáveis. Refiro-me ao episódio de nossa participação na Força lnteramericana de
Defesa, por ocasião da intervenção na República Dominkãna-. O episódio não foi bem explicado e nossa tentatrva de coletivizar a abordagem de problemas latinoamericanos, ao invés de deixar que os Estados Unidos
interviessem unilateral e arbitrilriamenie;- não foi bem
entendida. Àquele tempo, não sendo um Ministro das
Relações Exteriores, e sim apenas MinistrO do Planejamento, pouco tinha a ver com o problema, e certamente
nenhum grau de responsabilidade. Mas procurei
informar-me do pensamento do Presidente Castello
Branco, que era o seguinte: os Estados Unidos nunca deveriam intervir sem discutir -Previamente, com outros
países americanos, sua percepção das tendências latinoamericanas, pois esse debate_ evitaria interpretações apressadas e confusões, simplórias e perigosas entre o_que
é simples desejo de reforma social, e o que é perversão ideológica. Muito freqüentemente tendem os Estados Unidos a confUndir as duas coisas e a ver, nci que é mera
reforma social, uma espécie de perversão ideológica
embrionária. Mas, se quisermos que Os Estados Unidos
ado tem postUra diferente, coi1sültan~o-nos previamente,
e recorrendo à consciênCia coletiva dos Países latinoamericanos, entãõ, essa coletividade, em contrapartida,
devería estar preparada para assumir responsabilidades.
-O direito de exigir Consulta préVíã"impliCa abadonã.rnlOs
o abstencionismo, assumirmos responsabilid~lde coletíva. O Presidente Castdlo Branco tornou entãO claro que,
já sendo irfeversível a decisão aniericana de intervir na
República ·Dominicaria, nós não fugiríamos à responsabilidade coletiva, como uma espécie de advertência aos

Estados Unidos, para não mais empreenderem intervenções unilaterais. E condicionainos nossa participação
na Força lnteramericana de Defesa a dois princípios:
I. esS<l intervenção deveria ser meramente temponíria;
- 2. essa interVenção deveria visar unicameri(e à consolidação e não à defesa de interesses norte-americanos.
A consoüdação demo~rútica envolveria, obviamente,
repuls<J <l intervenções cubanas de tipo ideológico.
E:::.sa a nossa posição de então, infelizmente mal explícada e pior entendida. Mas, era uma posição absolutamente honesta e realista.
Uma das conseqüências dessa posição, e o nobre Senador Luiz Viana, que viveu a intimidade do poder atestalo-á, é que o Presidente Jonhson desde então nunca deixou de escrever ao Presidente Castello Branco, dandolhe parte de todas us suas iniciativas e, às vez.es, pedindolhe opiniões e sugestões, mesmo em casos extracontinentais que não envolviam diretamente o interesse brasileiro.
Por isso, Sr. Ministro, eu me permito, a tltulo construtivo- fazendo apenas uma análise, pois sinto que errei
demasiado para fazer críticas- sugerir-lhe que matizemos nossa posição. Pois coisas podem acontecer em nossas fronteiras, que nos encontrem de braços atados, em
nome de princípios demasiados rígidos, que tem mais a
ver com a ldeo-Politik- do que com a cruel e nauseabundo "Real Politík" dos nossos dias.
Sr. Presidente, se me forem dados mais alguns minutos, sem querer abusar da paciência dos Srs. Senadores, mencionaria mais outros tópicos._ Permitem-me continuar, disponho da paciência dos Srs. Senadores? Esses
dois tópicos tem a ver, o primeiro com a nova ordem económica internacional; e o segundo, com o aproveitamento de oportunidudes comerciais. Confesso que acho
irrealista várias das propostas, e muito do entusia!.mo
que cercam a discussão da nova ordem económica internacional. Por motivo simples, um deles é que muitos dos
nossos países- e ousaria dizer que o Brasil não está totalmente isento de culpa - usam o apelo ao auxílio externo para evitar penosas reformas internas. Muitos dos
majs veementes no protesto contra a ordem económica
internacional, e que mais reclamam assistência económica-internacional e mais pedem recursos financeiros, são
países que devotam boa parte do seu orçamento, (infelizmente não é o caso do Brasil) à corrida orçamentista. Poderia citar, se não fosse antidiplomático, dez exemplos
de países que reclamam recursos externos, e os desperdiçam vilmente numa insensata corrida armamentista.
Isso infirma a autoridade do Terceiro para reivindicar
maciços apartes de capital.
Mas, a ironia da história é que a nova ordem económica internacional, em seu primeiro postulado, quer dizer,
a transferência maciça de recursos se realizou. Apenas os
países ricos não a queriam, os países pobres dela não sabiam, e o Itamarati nada percebia. Através do mercado
eurodólar, realizaramMse a partir da primeira crise do petróleo, o_u mesmo antes, a partir de 1972, maciças transferências de recursos, muito maiores do que as do Plano
Marshall. Essas transfúências foram ma'ciças. A nova
ordem internacional neste aspecto se realizou, e o Terceíro Mundo está cada vez pior, simplesmente porque nàO
houve bom gerenciamento interno, e sim desperdício de
recursos, sem reformas internas para complementar o apoio externo.
O SR. PEDRO SIMON -

~ o caso do Brasil?

O SR. ROBERTO CAMPOS - Não diria que é o
caso do Brasil. O Brasil foi um dos países que até melhor
aproveitou, através de grandes projetas, o auxílio interr.acional. Apenas pagou um preço inflacionário. É preciso reconhecer que nossa política de grandes projetos
para substituir importações teve um preço que não é ape-
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nas o preço dos juros internacionais. É o preço da inflação interna, que ninguém, neni 6 Goverilo,- nem a Oposição, querem· pagar. Quem recõmenda que reco-nheçamos realísticamente ~sse preço interno, são pobres
economistas isolados, castigados pela experiência, nlor:.
didos por acusações, como o Professor Eugênio Guãiit e
Santo Octávio Gouvêa de Bulhões, meu colega do Ministérío da Fazenda. Ninguém maíS Quer pagar o preço
da luta antiinflacionária- não tenhamos ilusões- tanto no Governo como na Oposição, ninguém qU:er medidas recessivas, às vezes necessárias para aplicar um choque antiinflacionário.
·
Sr. Presidente, para que falemos da nova ordem econômica internacional com autoridade, teillos que Jizú
reformas internas. Nós e todo o Terceifo Mundo.
O Ministro abordou um ponto importantíssimo, o
p·rotecionismo internacional, que hoje -dificulta nossa
restauração econômica. O profeCioilismo é uma· niOléStia, pois na realTdaOe iião prOtege 6 emprego, e sim apenas transfere o desemprego, seja entre setores ·a:o -mesmo
país, seja para outros países: Mas, teremõS-ã.Utoridade
moral para sair de lança em riste contra o protecionismo
dos países ricos? O Brasil é um dos países mais p?otecionistas do mundo, pois adotamos em larga escala um sistema de proteção infinita e abosulta, que é a de reserva
de mercado. Seria muito inelhor- ú:rinos tarifas altíssimas, do que recorremos à reserva do mercado, porque
isso é uma proteção incondidoilal e absolutâ.
tivésSemos esposado, corno doutrina, que o protedonismO'ê-C!-rado para qualquer pa[s, e que nós só o·ádotaremos temporariamente, enquanto durar a crise de pagamentos,
mas com a intenção de futuramente libúalizarinos nosso
comérciO- i-nternacional, então sim, teríamos autoridade
para reclamar contra o protecionismo internacional.
Quando Embaixador em Londres ao reclamar contra o
protecionismo in&lês incípfeilie; exPfesso e·m teritativas
de impor proteção contra mercadorias brasileiras, ouvia
das autoridades britânicas um siriiP1Cs refrão: •existe -algum vislumbre de que o Brasil, pelo menos intelectualmente, como exercício filosóllco, esteja conviiilddo -de
que o protecionismo é Uni mal? Eu -tinha que--me caiã.r
objetivamente pois inexíste enhe nos--taT COnviCção •••
Passarei a um terceiro comentâr!Ci se-ãiilâa diSp-USer da
paciência dos Srs. Senadores; mas consentiria em ser Últerrompido abruptamente, se já excedi os limites da tolerância humana.
O terceiro problema, que·eu afloraria, é o problema
das relações comerciais e exploração de _oportunidade de
intercâmbio.
· -- --·
Segundo entendo, Formosa isto é a Chiila nãÕcomunista, havia solicitado permissão para instalUçào de
um escritório em Brasília.
será isso um alvo despropositado? o comércio nosso
com Formosa, infelizmente, talvez é hojr!~ maior dCl qUe
aquele com a China Coriiunista. Eu viSitei a Chhia-Cõntinental, convidado, aliás, por uma corporação do Governo chinês - a CITIC - e fiqueT encantã.do cC)n1~()
país. Absorvi tudo que podia de sua cultura, e reconheCi
que potecialmente é um mercado giga11tesco. Mas, não o
é no presente. Nossas exportações não chegam a 90 milhões de dólares, e o nosso déficit comercial é mUito
grande, oriu.ndo, prindpalmente, de imPOrtações d-e- petróleo. Conversamente, nós exportamos para Tàiwail, n-o
ano pas-sado, nada menos de 194 milhões de dólares,
como Taiwan nOs exporta muito pouco, o saldo Hquido
foi de 179 milhões de dólares!
·
· ·--- -
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ma político: contraria isso o requisito primordial de pre__servarmoS nossa arnhade Coifl a China comunista? Acre-dito que rtão. O que a China comunista quer vetar é ocomércio de armas com Formosa. Ela se irrita corri os Esta-·
dos Unidos e paSsou mesmo a uma posição algo antagonística, depois de uma lua de mel, por causa da exportação de armas norte-americanas. Mas não é essa a nossa
intenção, nem nos foi pedida qualquer exportação de armas. E não deveríamos fazê-lo, numa situação tã,o delicada quanto esta, porque é importante preservarmos
nossa amizade com a China continental, gigantesco 111er_ cada no longo prazo. Mas recomendaria que nossas relações comerciais com Formosa não continuassem assim
envergonhad:::ts e quase clandestinas, através de uma
-vaga Comissãõ de Países do Oriente, situada emSão
Paulo, como disfarce para uma intensa atividade comercial. Eu não reComendaria, certamente, a instalação de
um escritório em Brasília, apesar de termos dado esse
privil~gio 2: OLP- que não nos compra absolutamente
nada ~ porque isso poderia despertar ciúmes na China
Comunista. Mas não vejo por que não legitimarmos uma
representação estritamente comúcial em São Paulo,
para facilitarmos os contactos dos exportadores e assim
contribuirmos para minorar nossa crise do balanço de
pagamentos.
Curiosamente. Formosa tem algumas lições-a nos dar.
Sofreu a crisi do petróleo como nós sofremos, sofreu o
protecionismo iOdustrial dos países ricos, co-mo nós sofremos, sofre-u a quedu dos preços das mercadorias primárias como nós sofrenios ... -e o que ãconteceu? }Hi uma
dívida de apen<!_s_6 e_ meio bilhões de-dólares e reservas
Ci!mbiã.is df: 10 tiilhú"es de dólares! Sejamos humildes pa- ra, de vez em quando, e-studarmos exemPlo-s alheias.
Muito obrigado. Minhas desculpas ao Senado.
O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Concedo a palavra ao Ministro Guerreiro.

4

Nossas exportações envolvem minéio de ferro, havendo um contrato de 10 anos com a Vale do Rio Doce para
a venda anual de um milhão e meio de toneladas (i_e_(erro. A exportação para T3íw<!n -já começou a ser importante para a indústria quíri1iCa, e sobretudo para a indústria de veículos, peças e acessórios, que é uma indústria
notoriamente subocupada no presente. Não devemos
desprezar esta oportunidade comercial. Surge o proble-

O SR. MINISTRO SARAIVA GUERREIROSr. Presidente da Comissão, meu amigo Senador Roberto Campos, quanto à primeira parte das suas reflexões
foram muito interessantes sobre a América Central. É
óbvio que o Sr. miniStro não pode falar com a mesma liberdade que o Senador. por isso eu disse que, pelo momento que podemos dizer como ação prática ê o apoio
---pOJífiCQ ao grupo de Contadora. É o que há, no momen~
to, de possibilidade dificil embora, de tirar o estopim da
bomba.
As reOexões que o Senador Roberto Campos fez
- sobre possíveis diferentes atitudes e opções, evidentemente sempre estiveram presentes em -nosso espírito, apenas nós como Governo, temos atuado de acordo com
a situação como ela se apresenta, com os meios de que
dispomos tendo, entretanto, certas guias, certas diretrizes que, necessariamente, definem em termos de princípios. Agora, esses_ princípios como eu mesmo disse, na
minha exposição, como a sociedade internacional não
está organizada numa base subordinação, é evidente_que
um País como o Brasil não pode impor, ele pode traba~
lhar em favor desses princípios, orientar-se por eles, e
não deve_ de~ar de.fazê~lo. Não vemos evidentementeeu disse isto aqui - que exista ou que nós atuemos como
juízes e adotemos sentenças em cada_caso, nós fazemos
um trabalho político e diplomático, e, sobretudo eu creio
que ficou muito claro- já havia dito- aqui nós fazemos, na medida daquilo que os nossos meios permitem e
o faremos senlpre - e esse é o papel da diplomacia tudo que for possível para evitar aquela situaçãõ limite
__-que atraia o jogo de poder mundial, que não ignoramos,
evidentemente, mas é óbvio que nós não agimos mecanicamente, automaticamente, em Junção dos interesses em
jogo nessa confrontação de poder. Nós procuramos preservar a nossa autonomia e evitar, na medida do que podemos a criação de situações extremas, em que esse jogo
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de poder acaba se impondo nos países de uma região,
por exemplo.
De_ modo que eu não tenho a preocupação que tem o
S~naçior Roberto Campos sobre possíveis necessidades
de_atuação prática do Brasil, pelo fato de sermos contra
todo tipo de intervenção. Mesmo se se quisermos certo
trabalho profilático, contra situações que tenham um
potencial de intervenção, que se criem e que representem
uma ameaça racional muito provável de intervenção.
O SR.HpBERTO CAMPOS- O que significa, afinal de cantis, a intervenção?

o sR .. SARAIVA GUERREfRO- Diria, não vou
faia.-r para o futuro porque cu tenho de tratar das cois_as
que existem, concretas e não sobre hipQteses. Não manifesto sobre hipóteses e eu diria 'o seguinte: se eu não est_ou falando_ em contra-intervenção, embora St!ja cõmpreensf~el o- fenômen-o, na contra-intervenção, ê uma defesa contra uma forma de agressão, se se quiser_, eu digo
que o esforço nosso é para prevenir, na medida dos
meios de que dispomos que são limitados, necessariamente, situações em que se coloque o problema ou possa
a vir a colocar, Sr. Presidente. f:: isso o que eu disse, que
no momento- nesse momento eu posso dizer não posso
ir além disso~ quanto ao que eu disse uma vez, obviamente <\_agência que me fez uma entrevista e me fez uma
~~~Te- de perguntaS e eu disse: o B~a~n jamais tolerarã o
risco a sua segurança ou uma ameaça a sua segurança
quer venha ela de superpotência, de uma potência-ou de
gualquer _ou_tra coisa, -_eu !lSeÍ essa expressão - se se
quiser.
Agora, sobre o segundo ponto da ordem internacional, aí eu riãO -concordo, realmente, com o Senador Roberto Campos, por exemplo, em certos pontos. Realmente houve uma grande disponibilidade de capital, de
Ouxo de capital em conseqüência da liquidez criada pelos
dólares e, isso os países em desenvolvimento tomaram
muitos empréstimos porque havia essa liquidez, eles tinl).am projetas interessantes, o Brasil não aplicou podese discutir, um outro projeto, não vou entrar nisso, mas
realmente ele tomou empréstimos, por exemplo, no nosso caso, para projetas que tinham um sentido de desenvolvimento no Brasil. O que eu disse na minha exposição
anterior, é quejlistani:ente o objetivo da nova ordem internacional era a busca de condições melhores para os
fluxos de capital. Tomamos uma base comercial, com juros que variariam no tempo, imprevisíveis, os juros necessariamente sujeitos também aos reOexos das políticas
nacionais de um outro País, no caso os Estados Unidos,
-por exemplo, e assim por diante. Havia um elemento de
imprevisibilidade ou de não adaptação às necessidades
dos países em desenvolvimento, talvez do ponto de vista
de prazo, de maturação, etc. Por outro lado eu estou inteiramente de acordo.Com ele não que os paises em de-senvolvimento não tenham autoridade não se trata disso,
nós tratamos objetivamente dessas pretensões, Toas estou
inteiramente de acordo com ele e é_ó_bvio que os países
em desenvolvimento devem fazer como todo pais, aqueles esforços internos são necessários, ter a coragem PoHtíca tanto nas lideranças de Governo quanto da Oposição naquilo que ela é responsável, vez que ela seja muito crítica de objetivamente quando se demonstra necessidade dos sacrificíos, fazer os sacrifícios. E. o que eu digo,
apenas objetivamente e independentemente dessa necessidade e desse dever de faze_r por si, o desenvolvimento
tem de ser necessariamente em primeiro lugar um esforço próprio, ele não pode ser feito de fora. Que essas
condições externas ma.is propfcias em seus condicionalismos são Yáfidãs, e nós, o Brasil que procura tratar com
seriedade os seus assuntos internos, não vai apontar o
dedo a um outro país em desenvolvimento, porque no
seu esforço nacíonal nós podemos achar que ele não fez
o que devia.

3208 "Sábado_ L_~

___.. DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

Quanto às i"cluçõcs cOm a China e Formosa, creio que
qu<tndo nôs reconhecemos a República Popular da China, isso fi~ou muito -i:i'lttindido com as autoridades de
Formosa quando comunicamos a ela a situação, que não
havia um-embargo ao comércio;ocomércío poderia cOntinuar mas que eles n1io poderiam ter repartições oficiais,
repartições de Est<~do de Governo aqui no Brasil. Pod!,!:riam ter um es<:ritório comercial que eles quisessem,
como sujeito às leis bn_tsileints, _como um escritório de
uma comp<tnhia privada. E tanto não houve empecilho
ao comércio, que o próp-rlõ Senador Roberto Campos
i-ndicou que a nossa exportaçãõ para Formosa é maior
do que a nossa expo-rtação para a China. Nós iiriporta~
mos muito mais du China Oddental, porque ela nos vende petróleo. Aliás, comeÇou u nos vender 20 niil barris
num momento cm que havia difiCUldade.'> de obter suprimentos externos. c continua vendendo. Mas, inicialmente, quando _ela nos deu essa quota para importarmos os
20 mil barris, nós estávamos tendo dificuldades para obter suprimentos. De modo que não hâ, -propria-mente, aí
um problema maior.
Quanto ao _exemplo de FOrmosa, do que ela rez-inter.:.
namente, etc. isto é um problema de difícil trasladação
para o Brasil, que é Um país cóntineiltal. Formosa, de
certa maneira, se e5pecializou em certas produçõeS. Não
vou discutir a nossa política interna, evidentemerite,-inas
ela sempre roi um pouco volt<ida para a idéia de um desenvolvimeflto acekradó, cerfo Ou etra"Qo. A idéia do
protecionismo também, eu disSe llqlii que um dos objetivos é que o protecioniSmó fiOS países desenvolvidos não
pode ser a mesma coisa que é ·nos países em desenvolvimento, Os__ -países em desenvolvimento, por definição;
têm que criar as suas indústrias, de alimentá-_las, de criar
a sua base industrjal. E os paíseS- desenvolvidos jâ estão
em condições, em muitos ca,s_os_Q Senador conhece isso
muito bem de ir passando para níveiS maiS altos de sofisticação. Conhecemos o caso do Japão que rez isso", porque ele age como u.ma unidade,_ o problema da política
industrial nas grandes nações. Mesmo de um ponto de
vista de comércio ·global, tão importante tal-..:ez hoje
quanto tariras, barreiras não tarifárias e ci_u_tios_aspectos
de comércio. N6s, no caso nosso especffico, o Embaix.ador se referiu a uma questão de objetivos, uma adesão à
idéia de um comércio mais liVre como um objetivo. NistO
eu·estou de acordo com ele, eu acho evidentemente que o
nosso objetivo é nos desenvolvermos, de proteger cer~as
indústrias, criar uma economia maiS complexa, aproveitar vantagens que tenhamos, às vezes até nessas medidas,
preocupações de tipo estratégico, não só no Brasil como
em todos os países. Mas, nisso eu estou de acordo com
ele, que em tese, em princípiO;- como objetivo final, nã~
devemos ter outro fim último, senão poder estar em condições de ter a nossa indústria em condições de competitividade, sem necessidade de um protecionismo, à outrance. Isto é, o excess_o do protecionismo, ou a sua adação de uma forma permanente e sem limitações pode
levar a uma queda de produtividade necessária nele, porque não há estímulo para a produtividade. Isso tem de
ser feito com um extraordinário Cuidado, porque os países em desenvolvimento, é o caso dq~"Qr~sil, têm uma
propenção em importar brutal, se não houver um cuida~
do muito ponderado, pode se perder o controle. Mas eu
estou de acordo com ele quanto ao objetivo final, o nosso objetivo é nos_ tornarmOS desenvolvidos, é nos tornarmos_co_mpetitivos e não é sermoS_ autárquicOs qúe e·ü·ma
ilusão completa. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Antes de encerrarmos a reunião ...
O SR. MARCO MA.CIEL- Gostaria de indagar ao
Exmo. Sr. Ministro das Relações Exteriores, Saraiva
Guerreiro, cOmo ele vê a diferença entre a Guiana e a
Venezuela.

O SR. SARAIVA GUERREIRO --Sr. Presidente,
posso resumir. Considerarmos essencial que haja um encaminh:3.mento pacífico e negocia~o para essa questão,
são dois países amigos; com os quais temos relações de
intimidade. t um desses casos, ta(_lto um pafs, como O
OutrO CCififõ eu disse, em que o diálogo é totalmente fluido. Não foi por outro motivo que ao visitar a Guianã,
em janeiro do ano passado, eu vinte diãs depois fui a
uma vjSita- de trabalho a Caracas, não porque procurasse
qualquer forma de mediação, mas para conversar, -para
-sentir, para que um entendess_e a nossa posição com relação ao outro, não entramos no mérito da questão, não
era· esse ó" nosso interesse, nem achávamos que contribui~íamos -para nada se entrássemos -~o mérito da questão: Mas sim, nessa preocupação de--que não se-deteriorasse a um ponto de não retorno a relação entre os dois
países, por causa dessa controvérsia-. Devo dizer que encontrei, tanto em GeorgeTowm quanto em Caracas uma
disposiÇão firmenlente pacífica de encarar o problema.
E, últimamente felizmente as duas partes conseguiram
convir, em pedir ao Secretário-Geral das Na_çQes D_n1da~
que se OÇUpe desse direrendo entre elas, que faça um esrorço ou para ele mesmo buscar uma solução, ou buscar
-um método d_e solução. As posições são muito divergentes, como o Senador conhece, mas há, felizmente, uma atitude_de tratar politicamente do assunto por p~rte t;nto
da Venezuela quanto da GuiaM.
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~COMISSÃO

OE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES

E OBRAS PÚBLICAS {CT)
2• Reunião, realizada em
30 de junho de 1983

Âs onze horas do dia trinta de junho de mil novecentos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, na
Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores Benedito Ferrefra, Presidente, Lomanto Júnior,
Luiz Cavalcante, Affonso Camargo, Carlos Lyra, Alberto Silva e_ Hélio Guelras, reúne-se a Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Aderbal Jurerna, Alexandre Costa_e
· Marcelo Miranda.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. Prosseguín_do,
o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador Lomanto Júnior, que emite parecer favorável ao Projeto de
Oe_creto Legislativo nço 9, de 1982, que "Aprova O texto
~_çl.o Açorda sobre Transporte Marítimo, concluído entre
Sr.- Presidente, se me permite eu queria, numa última
o Governo da República Federativa do Brasil e o Goverpalavra, agradecer a presença do Presidente do Senado
no da R~ública Federal da Alemanha, em Brasflia, a 4
durante toda reunião. Eu sei co_mo ele é um homem oc~
de_ abril__~e 1979". Posto em discussão e em seguida em
pado, issO muito me honrou e me- deu··muitõ--prazer.
_v_otação, é o parecer aprovado por unanimidade. A seMuito obrigado.
guir, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador
Alb.erto Silva, que emite parecer ravorãvel, com duas emendas da CEC, ao Projeto de Lei da Câmara n9 12, de
O SR. PEDRO SIMoN:- Sr. PreSidente, apenas se
1982, que ~'Instituí o tombamento das estações terminais
Ex! a cOlaboração. E ao ~ncerrar a reunião, desejo,
da .Estrada de Ferro Madeira/Mamo ré, em Porto Velho
com_ que_ ~ós compreendamos que a reunião tem que ter--e Guajará-Mirim, ___e determina outras providências".
minar, Gostaria de ~alientar_a importância de que esses
Posto em discussão e, em seguida, em votação, é o pareca_ntatos da CpmiSs.ão d~_ R~lações_ Ext_ei;'ÍOre!i d.o Sen_aCêr aprovado por unanimidade. A seguir, o Sr. Presiden_do, com S. Ex• o-Sr. Ministfo do Exterior, não seja-~ssim
te concede a palavra ao Sr. Senador Luiz Cavalcante,
urn_a coisa tão rat:a, que seja algo realmente que nos perque emite parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara
mita, através de co.ntatos mai~ freqUentes, um debate
n9 13, de 1982, que "Fixa os números máximos permissí·
mais positivo. Principalmente agora, quandO nós temos,
veis de sons e ruídos produzidos por veículos auto motona figura do Senador Roberto Campos, a apresentação
res,
regula a fabricação e o uso de acessórios que especide_J.ima série de teses qu_e, a rigor, nós teríamos que ter afica,_e dá outras providências". Posto em discussão e, em
gora dois conrerencisiaS;Tazermos_ uma série- de pergunseguida, em vo_tação, é o parecer aprovado por unanimitas também para o ex-Ministro e atual colega, Roberto
dade. Prosseguindo, o Sr. Presidente conced~_ a pa[avra
Campos, que também fez uma exposiÇão en1 muitos pon:
ao Sr. Senador Affonso Camargo, que emite parecer fatos divergentes da do _M,inis_tro, mas que, pela hora, nós
vorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 69, de 1981, que
não podemos fazer debate.
'""Dá nova redação ao artigo I lO da Lei n9 5.108, de se-tembro de 1966- Código Nacional de Trânsito, deterO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) --Agradeço a V.
minando o ~agamento, pelo ínfrator, de multa do trânsiEX B9 a colaboração, E ao encerrar a reunião, desejo,
lc? de sua_ responsabilidade"=· Posto em discussão e, em
sobretudo, me congratular com a Comissão; com o Miseguida, em votação, é o pareCer aprovado por unanimidade. Continuando, o Sr. Presidente co_ncede a palavra
nistro, pelo alto nível desse debate e pela oportunidade
ao_Sr. Seilador Alberto Silva, que emite parecer favoráque ele abre para outras oportunidades de cantata aqui.
vel ao Projeto ~e Decreto Legislativo nço 38, de 1981, que
A presença do Ministro, como eu salientei no iníCio, que
"Aprova o texto do Tratado de Delimitaçã_o- Marítima
sempre se oferece e sempre se ofereceu, para estar preentr~ a República Federativa do Brasil e a República
sente_ na Comissão todas as veies que a Comissão ou al--- Francesa, Concluído em Paris, a 30 de janeiro de 1981".
guns dos seus membros julgar útil, julgar necessário,
para uma melhor avaliação da nossa parte da direção da
Posto em discussão e, em seguida, em votação, é o parepolítica externa do Brasil.
cer aprovado por unanimidade. Dando contin_uação, o
Muito agradecido ao Ministro pela gentileza.
Sr._Pr:esidente cede a palavra ao Sr. Senador Luiz Cavalcante, que emite parecer ravorâvel ao Projeto de Decreto
_ Legislativo n9 10, de 1982, que "Aprova o texto do Con~
O SR. ROBERTO CAMPOS- Gostaria de que a ata
vênio sqbre Transportes Marítimos entre o Governo da
re_gistr~sse as minhas felicitações ao Ministro pela clareRepública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbliza _de..,Sua_ exposição.
ca do__ Equador, concluído em Brasília, a 9 de fevereiro de
1982". Posto em discussão e, em seguida, em votação, é
o parecer aprovado por unanirriidade. Dando prosseguiO SR. PRESIDENTE- (Luiz Viana)- V. Ex• serã
mento, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador
atendido.
Carlos Lyra, que emite parecer favorável ao Projeto de
Está encerrada a reunião.
Lei da_ Câmara n9 38, de 1983, que "Estabelece normas,
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sobre carga e descarga de mercaçlorias em transporte ro~
doviário e dá outras providências",_ Posto em discussão
e, em seguida, em votação, é o parecer aprovado por unanim"idade. A seguir o Sr. Presidente concede a palavra
ao Sr. Senador LOmaOto Júnior, para relatar o Projeto

de Decreto Legislativo

n9

f9, de !981, que "Aprova o

texto do Tratado de Amizade_e_Co_operação, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, em Bogotá, a 12 de
março de 1981 ". Posto em discussão e, em seguida, em
votação, é o parecer aprovado por unanimidade. Prosse-

guindo, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senãdor Hêlio Gueiros, que emite parecer favOrável ao Projeto de Lei da Câmara n9 21, de !983, que "Dá o nome_d_e
Bernardino de Souza à ponte sobre o rio Real, na BRIOl, diVisa: dos Estados da Bahia e de Sergipe", Não há
debates, e o parecer do Relator é aprovado, por unanimidade,
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, lavrando eu, Marcelino dos Santos Camello, assistente da Comissão, 3 presente Ata, que, após
lida e aprovada, será assinada peta Senhor Presidente.
COMISSÃO DO OISTRITO FEDERAL
9' Reunião, realizada em
2 de agosto de 1983
Às dez horas do dia dois de agosto de mil novecentos e
oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, Ala Se-nador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores Alexandre Costa, Presidente; Lourival Baptista, Benedito Ferreira, Altevir Leal, Murilo Badaró e Marcelo
Miranda, reúne-se a Comissão do Distrito Federal.

Deixam de comparecer. por motivo justificado, os Senhores Senadores Guílherme Palmeira, Marcondes Gadeiha, Jutah). Magalhães, Saldanha Derzi, Mauro Borges, Alfredo C:impos e Gastão MiiJter.
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 Senhor Presidente, Senador Alexandre
CoSta, de acordo com o parágrafo único do art. 94 do
Regimento Interno, passa a Presidência dos trabalhos ao
Senador Lourival Baptista.
Prosseguindo, o Senhor Presidente eventual comunica
que a reunião se destina à apreciação da Mensagem n9
153, de 1983, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federa( o nome do
Doutor Joel Ferreira da Silva para exercer o cargo de
- Conselheiro do Tiibunal de Contas do Distrito Federal,
na vaga decorrente da aposentadoria do Conselheiro José Parsifal Barroso.
Continuando, o Senhor Presidente eventual torna a
reunião em carãter secreto, para apreciação da Mensagem Presidencial. E então lido o parecer do RelatorPresidente Alexandre Costa, com discussão da matéria
entre os presentes e votação secreta. Depois de lacrado o
envelope com a Ata de apuração dos votos, é encerrada a
parte secreta da reunião.
Tornada pública, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença dos Senhores Senadores e a declara encerrada, lavrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Assistente da Comissão, a presente Ata
que, lida e aprovada, será por Sua Excelência assinada.

Sábado 6 3209

COMISSÃO DE ECONOMIA
10~

Reunião,

realizada em 16 de junho de 1983
(Extraordinária)
Às onze horas do dia dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão,
Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadores
Roberto Campos, Presidente, Jorge Kalume, Fernando
Henrique Cardoso, Gabriel Hermes, Severo Gomes, Benedito Ferreira, Lomanto Júnior e João Castelo, reúnese a Comissão de Economia. Deixam de comparecer, por
motivo justlficado, os Srs. Senadores Josê Lins, Luiz Cavalcante, Albano Franco, Affonso Camargo e José Fragelli. Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião anterior, que é dada como aprovada. Passa-se
à apreciação da pauta: Projeto de Resolução nQ 13/83 -Autoriza a Prefeitur~ Municipal de Cândido Mota (SP)
a elevar em Cr$ 114.178.153,00 o montante de sua divida
consolidada. Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso, que apresenta parecer que conclui por audiência
ao Poder Executivo. Não há discussão e o parece-r é aprovado por unanimidade. São adiados, devido à ausência dos Relatores, os PLS n~> 232/81 e PLS n~> 233/81.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradece a
presença dos Srs. Senadores e dá por encerrados os trabalhos, laYrando eu, Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Sr. Presidente.

'
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Ata da 117~ Sessão,
em 8 de agosto de 1983
Iª Sessão Legislativa Ordinária
da 47ª Legislatura
Presidência dos Sr. Nilo Coelho
e Moacyr Da/la.
ÀS 14 HORAS E 30.MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.-SENADORES:

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I
- ATA DA II7• SESSÃO, EM 8 DE AGOSTO DE
1983
LI

-ABERTURA

1.2

-

a programar comemoração pela
passagem dos centenáiiOS dã -prOclamação da República e da primeira carta republicana do País.
1.2.3 -:- Discursos do Expediente

I.Z.l -

EXPEDIENTE
Requerimento

- N"' 737/83, de autoria do Sr.
Senador Lourival Baptista e outros
Srs. Senadores, solicitando a in~
serçào em ata de um voto de profundo pesar peta falecimento, no
último dia 4, do Dr. Francisco Bilac Moreira Pinto. Aprovado, após
usar da palavra no encaminhamento de sua votação o Sr. Lourival
Baptista.
1.2.2 -

Comunicação da Presi-

dência

- Designação dos membros da
Comissão Especial Mista destinada

SENADOR ADERBAL JUREMA -Artigo de Dom Eugênio de
Araújo -Sales, CardeaJwArcebispo
do Río de JaO:eíro, veiculado no
"Jornal do Brasil", iiliítulado Solução da crise requer credibjJidade
e eficácia.

1.2..4 -

Leitura de projetos

- Projeto de Lei do Senado n"'
184/83, de autoria do Sr. Senador
Henrique SantHki, que acreScenta
dispositjv9 à Le! n9 6.360, de 23 de
s_etembro de 1976, que dispõe sobre
a Vigilância sanitária a- qUe ficam
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêu.ticos e
correlatas, cosméticos, s.aneantes e
outros produtos, e dá outras providências..

Projeto de Lei do Senado n"
SENADOR MA fie()· MACIEL. 185/8J, de 3utoria do Sr. Senador
Gastão
Müller, que dispõe sobre a
- Concessão de recUrsOs mínimos
necessários à CHESF para manter co1:5ertura da apólice de seguro haa continuidade das obras de cOns- bffãcional.
trução da usina hidielétrica de Ita1.2.5 - Cõmunica~ão da Lideparica.
rança do PDS
SENADOR JORGE KALUME
- De substituição de membro
-Aposentadoria do Dr. Paulo Fiem comissão parlamentar de ingueiredo, Consultor-Ger<ll do Sequérito.
nado.

Jorge Kalume - Altevir Leal - Fábio Lucena -Aioysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros -~
Alexandre Costa - José Sarney - Helvfdio Nunes Almir Pinto - Virgílio Távora - Aderbal JuremaMarco Maciel- Nilo Coelho- Guilherme PalmeiraLuiz Cavalcante --Albano Franco·- Lourival Baptista
-Passos Pôrto- José Ignácio- Moacyr Dalla- Itamar Franco- Henrique Santillo- Mauro BorgesGastão Müller- José FrageHi- Marcelo Miranda-Saldanha Derzi - Enéas Faria- Jorge Bornhausen Lenoir Vargas- Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento-de 32 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. l'i'Secretârio.
E lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 737, DE 1983
Senhor Presidente:
Na forma dos arts, 24l e 244 do Regimento Interno,
solicitamos seja inserido, na Ata dos nossos trabalhos,
um voto de profundo pesar pelo falecimento, no último
dia 4, do ilustre homem público, Dr. Francisco Bilac
Moreira Pinto, ex~ Deputado Estadual, ex-Deputado Federal, ex~Se_cretárío de_ Administração do Governo do
Estado de Minas Gerais, Diretor para ·Assuntos Especiais da Telecomunicações de Minas Gerais S.A.- TELEMIG -, dando-se notícia desta manifestação aosseus pais, esposa é filhos, suas irmãs, ao Governador de
Minas Gerais e ao Prefeito de Santa Rita de Sapucaí, sua
terra natal.
Sala das sessões, 8 de agosto de 1983. --Lourival Baptista - Virgílio Tâ"ora - Helvidio Nunes - Saldanha
Derzi- Aderbal Jurema- Altevir Leal- Passos Pôrto
- Guilherme Palmeira - Alexandre Costa- Jorge Kalume- Itamar Franco- Aloysio Chaves- Marco Maciel - José Sitmeiy - Almir Pinto - Moacyr Dallll Luiz Ca!alcante.
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O SR. I.OlJRIVAL BAPTISTA Estado do Pará a alienar à empresa
Maisa-Moju Agroindostrial S/A.,
- Projeto de Lei da Câmara n9
uma área de: te_rras devolutas do Es11/83 (n" 72/83, na Casa de ori- - tudo, com aproximadamente
gem), que revoga_ o Decreto-lei nl'
30.000 (trinta mil hectares)._ Apre865, de 12 de setembro de 1969, resciação adiada por falta de quorum.
tabelecendo a autonomil.l do Mu- Requerimento n<:> 196/82, solinicípio de Santos, no Estado de
citando nos termos dos arts. 75,
São Paulo. (Em regime de urgên"A", 76 e 77 do RegimentO lnlt;:rcia.) Apreciação adiada por falta de
no, a criação de uma Comissão Esquorum.
pecial Interna, composta de 7
membros, .Pura, no prazo de 180
- Projeto de _Lei _da Câmara n"'
djªs, realizar estudos sobre refcii_rrla
105/81-Comple~~ntar {n"' 60/75_,
tributária. -~preciaç-ào adiada por
na casa de _or:igem), que altera disfalta de quorum.
positivo da Lei Complementar n"l,
- Projeto de Lei do Senado n<:>
de 9 de novembro de 1967, que es280/77 gramitando em conjunto
tabelece requisitos mínimos de pocom o Projeto de Lei do Senado n<:>
pulação e ren_da pública e a_ forma
de consulta prévia às populações 233/79), de autoria do Senador José Sarney, que institui o voto distrilocais, para a criaçãó de novos mutal e dá outras providêncías. Aprenicípios. Apreciação adiada por falciação adiada por falta de quorum.
ta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n<:>
- Projeto de Lei da Câmara n\'
233/79 (tramitando cm _coi1junto
7, de_l983 (0<:> 80/83, na Casa de
origem), de iniciatíva do Senhor . com O-Projeto de Lei do S..enado n<:>
280/77, -ôe autoria do Senador TarPresidente da República, que altera
so Outra, que institui o sistema
a composição e a organização ineleitoral misto e dá outras proviterna dos Tribunais_ Regionais do
dências. Apreciação adiada por fal~
Trabalho que menciona, cria carta de quorum.
gos, e dá outras providên_c_ias.
Apreciação adiada por falta de quo1.4 - DISCURSOS APÓS A
rum.
ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução n\'
161/81, que autoriza o Poder ExeSENADOR FÁBIO LUCENA
cutivo a alienar à Empresa Agrope- Caráfei:- inconstitucioiHiT de recuária Industrial e CQlonizadora
solução do Banco Central que res-Rio Candeias Ltda., a área de
tringe benefícios 11scaís da Zona
33 ..000 hectares, no Territó_rio de
Fran~a d~-Maoaus. AContecimenRondônia, para a implantação de
tos políticos que teriam ocorrido
projeto de bovinocuJtur_a_. Aprena Gu8.terriala.
ciação adiada por falta de quorum.
1.3 -

ORDEM DO DIA

- Projeto de Resolução n<:>
74/83, que autõ-riz_a o Governo tio.

SENADOR ITAMAR FRANCO
- U nifi_caçitõ dos orÇamentos.

O SR. PRESIO~NTE (Nilo Coelho)- Este requerimento depende de votação, em cujo encaminhamento
poderão_ usar da_ palavra os Srs. Se_nadores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS-SE. Para encaminhar a votaçãQ)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vítima de um desastre automobilístico ocol"'rido _na
noite da última quinta-feira, dia 4 de agosto, no quilómetro 571 da Ro_dovi_a Fernão, Dias (BR-3.81, Belo
Horizonte-São Paulo), quando se dirigia à sua cidade
natal, Santa Rita do_Sapucaí, faleceu, premàturamente,
aos 49 anos de idade, o Doutor Francisco Bilac Moreira
Pinto.
Em face desse Iamentávt::l e doloroso acontecimento,
encaminhei à Mesa requerimento também subscr_ito pelos nobres Senadores HeJy[dio Nunes, Aloysio ChãVes,
Saldanha Derzi, Aderbal Jurema, Altevir Leal, Passos
?õrto, Guilherme Palmeira, Alexandre Costa, Itamar
Franco, -José Sarne}', Almir Pinto, Moacyr Dalla, Luiz
Cavalcante, Jorge Klllume e Marc_o Maciel, soUcitã.ildo
inseição,- na Ata dos nossos trabalhos, de um voto de
profundo pes-ar.
Integrando, até então, a Diretoria- da TELEMIG Telecomunicações -de Minas Gerãis, o ilustre recém-

SENADOR ALMIR PINTO-

Artigo publicado no jornal "Correio Braziliense", sobre a proposta
do professor Octácio Gouveia de
Bulhões, no sentido de que seja alterado os prazos paru elaboração
do orçamento da União.
_SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Ma~ifestaÇão da Asso-

ciação Comercial e Industrial de
Anápolis-GO, a respeito do crescimento da faxã inflaCionár'la nõ PaiS.
SENADOR GASTÃO MüLLER
-Campanha do setor feminino do
PMDB do Estado de Mato Gr.osso
em prol da realização de eleição di~
reta para: a escolha do futuro Presidente da República.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÁO. ENCERRAMENTO.

2 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Almir Pinto, pronunciado na sessão- de 5~8-83.

3 -- ATOS DO PRESIDENTE
DO SENADO
N<:>s 89 e 90, de

19~3

4-'- ATAS DE COMISSÕES
--MESA DIRETORA
6 LIDERES
E VICELIDERES DE PARTIDOS
7 - COMPOSIÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES.

falecido Doutor Francisco Bilac Moreira Pinto foi Deputudo Estadual, de 1967 a 1974; Secretário da Administração de Minas, no Governo Israel Pinheiro; e Deputado Federal, de 1975 a 1979.
Fazendeiro, advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade da Guanabara, o Doutor FranciS~
-Co BilaC~ MOreira Piiíio fez c"urs_õs de pôs--graduaÇão na
Alemanha, com- ispedalização no campo da Adminis---frãÇão Púb[ica, deixandO uma selecionada e valiosa contribuição no âmbito das pesquisas e do ensaio erudito,
como a sua conhecida tese sobre o "Enriquecimento Ilícito"·.··
·
Pelos atributos de sua personalidade como homem
público de -ex-cepcionais quilidades de cultura e reconhecido talento, o desaparecimento de Francisco Bilac Moreira Pinto deixou profundamente consternados os seus
inúmeros amigos e admiradores.
Ê, portanto, com a emoção de quem perde um amigo
dileto, de muitos anos, ao qual estava ligado pelos laços
de uma sólida e fraterna amizade, não poderia deixar de
associar-me, neste doloroso transe, aos sentimentos de
profunda tristeza, desolação e saud~de, dos seus queri-dos pais e da sua digna família.

O Sr. Helvídio Nunes- V.

Ex~

me concede um aparte?

Ouço V.

Ex~.

O Sr. Hchidio Nunes- Eminente Senador Lourival
Buptista, não privei da intimidade do ex-Deputudo Dr.
Francisco Bilac Pinto, mas tive a honra de ser amigo e
sobretudo de ter sido aluno do grande mestre Bilac Pinto, na Faculdade Nacionul de Direito da Universidade
do Brusil. Sei das ligações de V. Ex.~, da sua amizade fraternul à familia de Bilac Pinto. Na ocasião em que V. Ex~
lamenta e, por que não dizer, chora, na tribuna, o desaparecimento do Dr. Francisco Bilac Pinto, quero
solidarizar-me com V. Ex• e, por seu intermédio, transmitir ao mest_e e amigo Bilac Pinto os meus sentimentos
de profundo pesar pelo desaparecimento prematuro do
seu ilustre filho F randsco Bilac Pinto.
O SR. LOURlVAI.. BAPTISTA- Muito gruta a V.
Ex.•, eminente Senador HdYídio Nunes, pelo seu aparte.
Bem disse o nobre Senador Helvídio Nunes do meu
sentimento, nesta hora em que Bilac Pinto perde o s_eu único filho varUo, pois nUa sei se existe sentimento maior
do que a perda de um filho. Muito obrigado, Senad_or
Helvídio Nunes.

O Sr. Itamar Franco -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LOliRI\'AL BAPTISTA- Tem V. Ex• o apar-

te.

O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador Lourival Baptista, a sua emoção é a emoção de Minas Gerais, e creio
que não precisarei externar aqui. como representante do
meu Estado, o nosso profundo pesar pela morte, como
disse V. Ex~. de um jovem t:.)lento, de um homem que
muito jovem serviu à causa pública do meu Estado e do
País. A emoção de V. Ex.~. Senador Lourival Baptista,
que neste instante contagiu a todos nós~ signífica-exatamente que Minas perdeu um grande valor, um valor atuante, homem que dedicou sua vida pública às causas
democráticas. Ainda por intermédio de V. Ex•. peço
transmita ao Dr. Bilac Pinto o nosso profundo sentimento, o sentimento, que neste instante o creio encarnar, da
Bancadu de Minas Gerais. ao dar o aparte a V. Ex•.

O SR. L0l1RIVAL BAPTISTA- Muito obrigado,
Senador Itamar Franco. O Estado de V. Ex•. Minas Gerais, está de luto com a perda desse jovem e brilhante homem público que foi Francisco Billlc Moreira Pinto.
~õ-se·nt"írTiérüO-é geral. ·e. Deus nos.livre, a todos nôs, da
perda igual a que o Ministro Bil<~c Pinto acabou de sofrer. De fato, Bilac Pinto tinha por aquele filho uma verdadeira adoração. Ê difícil avaliar, em toda sua amplitude e -intensidade, a tristeza e a dor que o traumatizam
neste momento.
O Sr. Fábio Lucena -- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LOlJRIVAL BAPTISTA- Pois não, eminente
Senador Fábio Lucena.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Lourival Baptista, o Estado do Amazonas, pela minha palavra, se associa à emoção de V. Ex• Reç_ordo, neste momento, pala:
vras de um sacerdote-poeta amazonense, que sempre repete estes versos em todas as missas fúnebres que celebra.
no meu Estado: "O homem não nasce para morrer; ele
morrer para renascer".

O SR. LOlJRIVAL BAPTISTA- Muito obrigado a
V. Ex~, eminente Senador Fábio Lucena, pelo seu aparte.
Diz muito bem V. Ex• da minha emoção pela perda de
um brilhante e jovem h_omem público, que tinha ainda
muitos serviços a prestar a Minas e ao País, emoção pela
perda do filho de um amigo, porque amigo, nos dias de
hoje, são poucos, e, dentre os que me honro de possuir,
destaco, de maneira especial o Ministro Bilac_Pinto.
O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• permite um aparte?

Agostode:l9~8~3------------------~~~~D~IA~~~R~!O~~~D~~O~~~C~O~N~G~R~E~S~S~O~N~A~C~l~O~N~A~L~(S~e~ç~ão~.~~)I~)--------------~------~~T~e~~~·~-"~•=ir=a~9~~32~1~3
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Ouço V. Ex!, emi·
nente Senador Jorge

Kulum~

O Sr. Jorge Kalume- NQ momento em que V. Ex',
sob a mais profunda emoção, homenageia a memória do
ex-Deputado Francisco Bilac Moreira Pinto, filho do exDeputado Bilac Pinto, solidarizo-me com a sua dor e a
dor de toda a famíli, em nome do povo do Acre.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito obrigado a
V. Ex', eminente Senador Jorge Kõ3lume, pela sua solidariedade e o sentimento do seu EstadaL __ _
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, n::~ última
sexta-feira, já consignou nos· seus Anais--os· votos de profundo pesar dos seus colegas e, a requerimento do Deputado Delfim Ribeiro, deverá realizar, em-data prêfixá.da,
uma sessão especial, a fim de que a Assembléia Ügisiãtiva possa tributar justas e merecidas homenagens póStumas a um dos mais insignes filho::; de Minas Gerais, que
se _caracterizou pela probidade, pela invulgar capacidade
e incomparável dedicação à prosperidade e ao bem-estar
dos seus conterrâneos.
O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Lourival Bap·
tista, V. Ex• me concede um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Pois não,

O Sr. Marco Maciel - Meu caro Senador Lourival
Baptista, associo-me· à-SUa manifestação de pesar pelo falecimento do ex-Deputadod FrariciSco · -Bilac MorC:íra
Pinto. Tive oportunidade de com S. Ex• conviver na Câmara dos Deput<~dos e dele haurir muitas lições de espírito público e de civismo. Por isso, como V. Ex•, também
lamento muito o prematuro desaparecimento de Francisco Bilac Moreira Pinto, porque não era apenas um
político. Era também um intelectual, um horrlem conseqUentemente- quer como homem de pensamento, quer
como homem de ação- que muito tinha a oferecer ao
País e às suas instituições,- sobretudo no momento que
vivemos. Era Francisco Bilac Mol-eira Pinto Um continuador da obra que seu pai desenvolveu no País, nas
mais diferentes instituições a- que pC:rtenceu, quer na câmara quer no próprio Supremo Tribunal Federal. Por isso, nesta minha breve intervenção, associo-me à manifestação de V. Ex•, lamentando o trágico acontecimento.

O SR. LOUR!VAL BAPTISTA- Muito obrigado a
V. Ex•, em-inente SenadOr Marco Maciel, pela sua solidariedade nesta hora de dor, e-pelo depoímento que oferece
da personalidade de Francisco Bilac Moreira Pinto.
Seja-me permitido, Sr. Presidente, solicitar, igU:alriiente, qUe_ se comunique esta homenagem póstuma a seus
pais - Ministro Olavo Bilac Pinto e Dona Maria do
Carmo Moreira Pinto; a S. Exm• esposa- Dona Mariléa de Freitas Moreira Pinto_e seus quatro filhos- O lavo, Francisco, Andréia _e lsabela; às suas irmãs- Dona
Regina Pinto Zigoni e Dona BeatriZ Pinto Beraldo; e, finalmente, ao Governador do Estado de Minas GeraisTancredo Neves, bem como ao Prefeito de Santa Rita do
Sapucaí, sua terra natal.
São_ estas as palavras que, comovido, me ocorrem
para enaltecer um querido amigo, cuja amizade se fortalec-eu através do velho relacionamento que me liga a seus
pais, os quais, nesta hora de dor, se encontram traumatizados, em virtude do rude golpe que sofreram. (Muito
bem! O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação o
requerimento.
Os Srs. Sen3dores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa associa-se às manifestações unãnimcs feitas
pelo Plenário do Senado e farã ctiiriprir a deliberação da
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho_)- Em28 de junho do corrente foi <~provudo o Requerimento nv 712, de
1983, de autoria do nobre Senador Marco Maciel, que
"cria Comissão Especial Mista destinada a programar
comemoração pela passagem dos centenários da proclamação da República e da primeira cartarepublica_na do
País".
Es_ta Presidência oficiou à Câmara dos Deputados a
fim de que a mesma se manifestasse sobre a proposição.
Em 22 de julho último, através do Ofício n9 1.693, a
daquela Casa comUnicou a aprovação da
proposta e indicou os Deputados que comporão a Comissão, solicitando, no entanto que, para melhor atender
à CâiriãT-a; f'ósse- a-n!ferida Cõmiss~o compost<_:~- por tI integrantes de cada uma das Casas do Congresso.
~residê-!'lcia

Esta Presidência, após consult<l às Lideranças e não
ha.._,endo o_bjeção do Plenário, acolhe a sugestão da Câmara dos Deputados e designa, para compor a Comis__são, os seguintes parlamentares:
Deputados

PDS

PMDB

Bonifácio de Andrada
Guida Moesch
JOão Faustino
Rita Furtado
Tarç_ísio BIJ.riti

Israel Dias-Novaes
João Gilberto
Virgildásio de Senna

PT

PTB

Bete Mendes

Gastone Righi

PDT
Bocayuva Cunha

senadores

PDS

PMDB

Luiz Viana
Aderbal Jurem a
João Calmon
Eunice Michiles
MarcoMaciel
Luiz Cavalcante
Roberto Campos

Gastão Milller
Fernando Henrique Cardoso
Pedro Simon
Héllo Gueiros

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) ....,...._ Hâ oradores
inscritos. Tem a palavra o nobre Sr. Senador AderbaJ Jurema.

O SR. ADE!IBAL JUREMA (PDS - PE. Pronuncia
o seguinte diSCUrs_o_.__S_em revisão do orador.)- Sr. Presidente, &r~. Senadores:
Venho a está Tribuna, para trazer ao conhecimento da
- Casa um admirável 3.rtigo publicado no Jornal do Brasil
de ontem, do Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro,
pom Eugêriio d-e Araújo Sales- "Solução da Crise Requer Credibilidade e Eficácia".
Coerente com a minha maneira de agir nesta Casa,
quero adiail-tar aos Srs. Senadores, que para este artigo
me foi despertado_ a leitura pelo Presidente desta Casa, o
Sen_ador, Nilo_ Coelho.
Dom Eugênio de Araújo Sales, que todos nos acostumamos não apenas a admirar como também a seguir,
quando possível, por quanto S. Ex' Revm•, no posto que
ocupa no- Brasil - Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro, vem pautando a sua atuação evangélica por uma alta
sensibHidade para os problemas políticos e sociaiS deste
País.
Por isso que nós temos que ler alguns trechos, embora
peçamos a transcrição, na íntegra, nos Anais desta Casa,
do seu artigo, quando ele diz:
Busca-se, às vezes, um bode expiatório, alusão
bíblica a uma determinação do Senhor quanto aos
pecados do povo eleito (Lv 16,15). Os males são
atribuídos à alta do petróleo, dos juros internacionais e até ao crescimento demográfico. Paira, contudo, o silêncio sobre as verdadeiras raízes que geraram em um país tão promissor, esta lastimável con-

juntura com o enrique_cimento de poucos à custa da
grunde inaioria de sua população.
Esta é um a verdade, Sr. Presidente, que o nosso Partido reconhece no seu programa de ação, quando nós nos
batemos por uma melhor e mais eqilitativa distribuição
de renda.
Adiante diz D. Eugên-io de Ãraújo Sales:
"Na sociedade, se cada segmento cumpre o seu
papel, esta resguarda a saúde coletiva, isto é, o bem~
estar do Brasil".
S. Ex~- Revm•, refere-se não apenas aos homens do
Governo, não apenas aos parlamentares do PDS, mas,
sim, a cada um dos brasileiros, seja qual for a sua posição política, religiosa ou ideológica.
Na sociedade, se cada segmento cumpre seu papel, esta resguarda a saúde coletiva, isto ê, o bemestar do Brasil. O religioso, em seu campo específico, deve evangelizar e, ao fazê-lo, preserva e fortifica os valores morais. Onde estes se enfraquecem,
delibita-se toda a vida de um país. t de sua competência zelar pelos princípios éticos, 'fundamentos da
nacío-iialidade. Cabe-lhe, igualmente, educar os fiéis
sobre a mis~são dos que exercem o Poder Legislativo.
Quase no final do artigo, diz Dom Eugênio:
Há quem alegue eventuais restrições. Tal atitude
leva a um círculo vicioso não age melhor por estar
limitado e assim continua, por falta de eficíência.
Parece-me.
O Sr. Marco Maciel - Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador Aderbal Jurema'?
O SR. ADERBAL JUREMA nobre Senador Marco MacieL

Com muito prazer,

O Sr. Marco Mac-iel - Quero felicitar V. Ex• poi- pe.dir a transcrição, nos Anais desta Casa, da manifestação
de S. Ex~ Revma• Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales. Conheço Dom Eugênio de longa data, desde o tempo
em que ele c:tercia a função de bispo na Diocese de Natal. Já desde aquela época eu admirava o seu trabalho
pastoral, o equilíbrio e u sensatez de suas posições. Este
artigo, de sua autQria, portanto, não me surpreende, porque sempre vi nele um pastor exemplar e um homem
preo-cupado com o País, com o seu desenvolvimento e o
bem-estar da s_ua comunidade. Quero dizer a V. Ex• que
nesse artigo ele tece (arnbém considerações que me pareceram muito oportunas sobre o papel do Poder Legislativo na atual vicissitude por que passamos. Ele exalta a
instituição parlamentar, mas também faz observações
que me parecem extremamente procedentes sobre as responsabilidades que cabem ao Congresso Nacional, de
modo especial na condução dos problemas políticos do
País e na busca de soluções para sairmos das dificuldades
nas quais nós nos encontramos. Por isso, gostaria de dizer que suas palavras devem ser lidas e, mais do que isso,
meditadas, para que todos nós, independentemente das
funções que exerçamos, possamos contribuir para a busca de soluções adequadas ao País e capazes de levar a
nossa Nação à retomada de seu desenvolvimento
económico-social e ao fortalecimento das instituições
políticas.
O SR. ADERBAL JUREMA- Agradeço a V. Ex• a
participação, quando peço à Mesa do Senado a transcrição do artigo de Dom Eugênio Sales. As considerações de V. Ex' vêm dar realce a essa transcrição. Muito
obrigado.
Quando Dom Eugênio Sales se refere que se busca às
vezes um bode expiatório, ele teve o cuidado de dizer:
Tais considerações têm por finalidade aumentar
o desânimo. Pelo contrário, há ainda remédios ge-
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nuínos e eficazes. Entre' eles, a valorização do Poder
Legislativo, que ora, inicia-um novo período de tra~
balhos. Este fato oferece uma oportunidade para se
refletir sobre a responsabilidade social do político,
daquele que ocupa um cargo eletivo como representante da coletividade. Por ele passa o grande projeto
do reencontro do Estado com a_ Nação, entre o Poder, exercido em nome d_o povo, e este que outorgou
esta missão em favor do Bem comum.
Uma anãlise mesmo superficial de nossa situação
sugere duas interrogações: o Parlamento _es_t_ã compreendendo suficientemente que chegou a sua vez: e
hora? Tem revelado sensibilidade às esperanças que
se voltam para ele?
Os eleitos receb.eram o mandato de defender direitos e legítimos intereSseS-da população.
Sei que mUitos são cristãos e que todos têm Conhecimento da voz da Igreja, mesmo que sejam divergentes suas convicções e tendên<:'ias'ideológicas.
Assim, lembro que já o Papa Paulo VI, em sua carta
Octogesima Adveniens, de 1971, afirmava.:. "A política é uma maneira exígente ( ...) de viver o compromisso cristão ao serviço--dos outros.
Dizia o pensad6r'--Unã.rilunQ. "que a vida do homem
públíco se parecia muito córii a do cristão". Por _quê?
Porque o cristão, lutando contra o pecado, lutando pelo
bem-estar dos seus semelhantes, vivia em eterna agonia.
E um estado que é chamado de agônico._Acho, Srs. Senadores, que nós, na fase atual da conjuntura brasi_Ieil:a,
cristãos ou não, vivemos agoniCamente o dia que passa,
porque· todos nós temos a consciência das nossas responsabilidades e devemos estar aqui para responder com o
trabalho, com a participação, as indagações de Dõ!Tl Eugênio de Araújo Sales.
Sr. Presidente, concluindo, vou ler o penúltimo parágrafo do artigo que submeto à decisão da Mesa para
incorporá-lo aos Anais desta Ca$a.
, "Na situação angustioSa -eril que vivemos, -a VàlorizaÇão-do Legislativo- vejam bem, Srs. Senadoris
- é um imperioso deVer de seus membros e de todos os brasileiros. Em conseqüência, previne-se o
risco de uma implosão social.
Em vez de alimentai' um clima de pessimismo e
desalento, impõe~se uma decisão de reconstruir o
Brasíl. ConfiãYefu seu futuro e trabalhar com afinco, por sua sobrevivênCia. Superar a crise, cOrri a -cõlaboração de _todos, é um dever de cada brasileiro e
dos cristãos. Os fracos s~ acomodam, cruzam os
braços; os fortes lutam e vencem."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml
Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ADERBAL JUREM A EM SEU DISCURSO:.
SOLUÇ,\.0 DA CRISE REQUER
CRED!BlL!DADI; E EFICACIA
Dom E_ugênio de Araújo Sales
Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro
Vive-se um ambiente de angústia. Sem dúvida, como
peregrinos nesta terra, os sofrimentos sempre estarão
presentes. E cada um julga-o excepcional e ímpar. Contudo, em certas épocas, torna-se mais incómodo o ô_nl:'_s
dessa companhia, como misteriosa sombra que nos pe~
segue.
O Brasil de hoje atravessa período de maior inquietude e de uma perplexidade dolorosa diante _doJuturo.
Poderíamos indagar as causas. Após a luta comta a inflação e os propósitos de suprimir a corrupção, eis que a
hidra aparece com maior virulência. Subestimou-se a
_fraqueza humana, com suas tendências pecaminosas,
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que não se elimina pela força e sim por uma conversão.
Além disso, qualquer transformação tem seu_fundam~n
to no respeito à liberdade e aos direitos humanos. Repetidas vezes, a Igreja alertou para esses e outrOs desvios,
mas foi ignorada e até hostilizada.
Em sua posição ética, o pastor sabe da influência desse
clima na vida cristã. A desordem repercute no espiritual
e prejudica a evangelização. A ele cabe, pois, o dever de
recordar alguns valores bã'sicos à necessária rec;uperação: a confiabilidade nos homens públicos,_ a decência
e a o~rigação de fielmente servir, inerente a quem assu·
me a direçãO- dos negócios temporais, a importância do
Congresso Nacional.
Bus_ca-se, às vezes, um bode expiatório, alusão bíblica
-a uma detel-rninação do Senhor quanto aos pecados do
povo eleito (Lv 16,15). Os males são atribuídos à alta do
_ -petróleo, dOs- jui'os internacionais e ·até ao ·crescimento
demográfico. Paira, contu~o, o ~ilêncio sobre as verda~
deiras raizes que ge'raram, em
país tão promissor,
esta lastimável conjuntura c·am o enriquecimento de
poucos à custa da grande maioria de sua população.
Tais considerações não têm por finalidade aumentar o
desânimo. Pe!Õ contrário, hâ ainda remédios genuínos e
eficazes. Entre eles, a valorização do Poder Legislativo,
que ora inicia um novo período de trabalhos. Este fato
oferece uma oportunidade para se refletir sobre a responsabilidade social do político, daquele que ocupa um
Cargo eletivo como representante da coletividade. Por çlc
passa o grande projeto do reencontro do Estado com a
Nação, entre o Poder, exercido em nome do povo, e este
que outorgou esia missão em favor do Bem comum.
Uma análise mesmo superficial de nossa situação sugere duas interrogações: o Parlamento está compreendendo suficientemente que chegou a sua vez e hora? Tem
revelado sensibilidade às esperanças que se voltam para
ele?
Os eleitos ~eceberam o mandato de defender direitos e
legítimOs interesses da população.
Sei que muitos são cristãos e que todos têm conhecimento da voz da Igreja, mesmo que sejam divergentes
suas convicções e tendências ideológicas. Assim, lembro
-que já o Papa Paulo VI, em sua carta Octogesima Adveniens, de 1971, afirmava;. "A política é umãmaneira exigente( ... ) de viver o compromisso cristão ao serviço dos
outros.(. .. ) Esforçar-se-ão os cristãQs solicitados a entrarem na política por encontrar uma cQerência eritre as
suas opções e o Evangelho e, dentro de um legítimo pluralismo, por dar um testemunho ( ...)da s_eriedade de sua
Fé (... )" (n' 46).
Não se pode escandalizar a Nação com o triste espetácolo da disputa sobre assuntos meramente partidários e,
muito menos, pessoais. Quaisquer articulações escusas
seríam altamente impatrióticas e anticristãs, especialmente quando nossa gente sofre, além das conseqilências
da crise económica, o flag~lo das secas e inundações.
A cn;dib_ilidade_ dos _políticoS~ riecêsSãria e _de importância marcante, no momento nacional. Ela ê fruto de
uma ação concreta, não de palavras altissonantes. E resulta da eficiência de umã. colaboração eficaz para resolver" a atual crise.
Nã sOciedade, se cada Segmento cumpre seu papel, está resguardada a saúde coletiva, isto é, o bem-estar do
Brasil. O religioso, em seu campo específico, deve evangelizar e, ao fazê-lo, preserva e fortifica os valores morais. Onde estes se enfraquecem, debilita-se toda a vida
de um país. E de sua competência zelar pelos princípios
éticos, fundamentos da nacionalidade. Cabe-lhe, igualmente, educar os fiéis sobre a missão dos que exer.cem o
Poder Legislativo.
No governo temporal, a eficácia na atuação do político depende, em parte notável, da confiabitidade que ele
inspira ao povo. Seu trabalho obtém frutos se for-respaldado por uma atividade em que se observe com clareza e
sem subterfúgios a busca do Bem comum, acima dos interesses- pessoais. Quando isto não ·acorre, sabemos ser
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grave o dano causado a esse poder, que assume com o
Judiciário e o Executivo a direção da coisa pública.
Há quem alegue eventuais restrições. Tal atitude leva a
um círculo vicioso: não age melhor por estar limitado e
assim continua, por falta de eficiência. Parece-me mais
__ acertado adquirir credibilidade através de um procedimento parlamentar correto, exercido embora em ãrea
menos ainpla. O passo seguinte serã possLvel, facilitado
pelo amparo da opinião pública.
N~situação angustiosa que vivemos, a valorização do
Legislativo é uni irriper1oso dever de seus membros e de
todos os brasileiras·. Em conseQüênciá, preVine-se o risco
de uma implosão sociaL
Em vez de alimentar um clima de pessimismo e desalento, impõe-se uma decisão de reconstruir o BrasiL
Co-nfiãr- -em seu futuro e trabalhar com afmCo, por sua
sobrevivência. Superar a crise, com a·colaboraçào de todos, é um dever de cada brasileiro e dos cristãos. Os fra- cO~ se' ãCoffiodam, cruzam os braços; os fortes lutam e
vencem.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PDS - PE._ Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago, hoje .• ao conhecimento desta Casa uma medida toma·
da pelo Governo Federal que, se mantida, provocará
graves danos ao desenvolvimento do Nordeste com repercussões também na própria Região Norte.
Falo, Sr. Presidente, da não concessão de recursos
mínimos necessârios à CHESF, ensejando, entre outros
conseqüências, praticamente ã paralisação das obras da
construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica, no sobmédio do rio São Francisco, no trecho entre Pernambuco e Bahia.
Conforme consta de publicação editada pela ELETROBRAS~. "o aproveitamento hidrelétrico de Itaparica
localiza-se no tre_cho denominado seção inferior do médio São Francisco, IOkm a jusante da cidade depetrolândia - PE e cerca de 50km a montante do complexo Paulo AfonsojMoxotó. Consiste de uma barragem de seção
mista (terrajenrocamento), associada às estruturas de
coricreto da casa de máquinaS e do vertedouro, com uma
extensão total da crista de 4.700m, incluindo o trecho
das estruturas de concreto, e altura máxima de 105m".
E, a seguir, no mesmo documento registra-se;."A cota
máxima de inundação do reservatório foi estabelecida a
partir de estudos sócio-econômicos reallzados na área,
procurando-se minimizar os efeitos sobre a população
afetada. Assim, o nível d'ãgua máximo normal de operação foi fixado na cota de 304m, prevendo-se, ainda,
um metro de sobrelevação para descarga máxima do
projeto, de modo que o nível máximo será de 305m."
Essa obra, cuja execução já se arrasta por várioS anOS
e tinha a sua conclusão inicialmente prevista para 1981,_é
fun-damental que esteja com a sua primeira máquina
operando até dezembro de 1987, sob pena de inevitável
déficit de energia, para atendimento da Região Nordestina, e de tornar inviáveis, também, projetas no próprio
Norte do País, especialmente o complexo de alumínio no
Maranhão -altamente dependente de energia - e de
relevante repercussão para o crescimento econômico das
acima citadas Regiões.
Aliãs, estudos já realizados pela empresa Holding do
Sistema, a· ELETROBRAS, confirmando a disponibilidade de geração de energia elétrica com -as necessidades
previstas para o mercado no qUinqUênio 1983-87, indicam que um n_ovo e curto retardamento de seis meses nos
programas vigentes de Tucurul üaneiro de 1985) e ltaparica (dezembro de 1987), podem levar o sistema NorteNordeste a um elevado risco de déficit em torno de 50%.
E se, o atraso for maior - de um ano, por exemplo essas taxas sobem para a assustadora casa dos 75%.
Surpreende-nos, portanto, chegar notícia de que o Governo_ 4a União, através da SEST, õrgão da Secretaria de
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Planejamento da Presidência -da República, decidiu cortar substancialmente o programa de investimentoS do
grupo ELETROBRAS, e redistribuir iecursos a·Ii previstos resultando na supressão de- pasmem Srs. senadores- 60 bilhões cogitados para a CHESF e que seriam,
além da melhoria do sistema de transmissão, na sua quase totalidade, aplicados em Itaparica, causando a paralisação, é óbvio,-das obras este ano e conduzindo, a médio
prazo, o Nordeste a indesejados e_injiistfficados ritcionamentos de energia, matéria-prima incHar de qualquer
programa de desenvolvimento.
Tudo isso, representarâ, é oportuno dizei- também,
que a única alternativa para o racioriãllümtO serã a im-:
portação de recursos fósseis, ou seja, óleO para movimentar termo elétrlcas a serem eVentualmente acionadas.
E isso é tanto mais insólito quanto se sabe que esta é
uma obra que se acha em adiantado estágio de maturação. Itaparica, como se sabe, a primefra usiiia Jiidroelétrica cujo acampamento se situa em teàitôrio permi.mbucano, será, quando integralmente concluída, a segunda maior do sistema CHESF- a primeira é, como é désconhedmento público, a de Paulo AfonsoJV- cuja potência instalada é de dois milhões e quinhentos mil quilowats. Maior do que ambas, somente a UHE de Xingó,
porém, sem data ainda fiXada para início efefivo das
obras de engenharia civil.
A usina a que- nos reportamos- Itaparica- entrará em operação em etapas:- a primeira com seis máquinas de 250 mil kW cada, totafiZando t .500.000 kW; a segunda _com quatro máquinas de igual potência gerando
mais LOOO.OOO de kW.
As obras civis estão-se processando nas condições esperadas e, no momento, se desenvolve a concretagem da
barragem, seu vertedouro, e da casa de máquinas. Os
equipamentos (turbinas e geradores) relativos à etapa
inicial já foram todos adquiridoS no exterior - encomendados a consórcio europeu ein -19"7"[- ccim acentuado percentual de materialJftmtregue, o que, certamente,
levará a CHESF e_o Governo -- acãsa õcõrra dilação
dos prazos- a prejuízos vultosos em virtude de não haver retorno decorrente da operação dos mesmos.
O Sr. Aderbal Jurema- Permite-me V. Ex• um apar-

te?

como linha auxiliar de PaLIIo Afonso, como V. Ex• muito
bem assinalou, embora mais antJga do que Paulo Afonso. Lembro-me eu, que era Secretário do Ministro da Agricultura, em 1946, quando Apolónio Salles, que não
era Ministro nessa época, mas foi o gr_ande pioneifo, o
grande ltder de Paulo Afonso, se_ batia pelo início de
Paulo Afonso, e havia como que uma querela de técnicos; técnicos que achavam oportuno iniciar logo ltapari.ca e técniCos que não, que deveríamos iniciar Paulo Afonso-. Vingou Paulo Afonso, está aí Paulo Afonso consi·
derada a redenção de energia do .Nordeste. Mas o Nordeste cresceu,. o Nordeste !').,~o parou, comQ Q_J3rasH est_á
crescendo nas palavras de Eugênio Salles. ltaparica será,
sem dúvida, a linha auxiliar. E, nesse racionamento de-energia, no mês passado, o Ministro César Cais já tinha
chegado à conclusão de que se Itaparica não entrasse em
funcionamento, no prazo previsto, haveria 75% de pro·
habilidade d~ nós começarmos a racionar a energia. De
maneir~ que, a iminente paralisação das obras de ltapa·
.rjca_ é_uma coisa que nos espanta, sobretudo quando ainda há pouco o Presidente Aureliano Chaves, _quando esteve no Nordeste, proclamou, alto e bom som, deu a sua
palavra, empenhou a sua posição, em reconhecimento de
nos~s dificuldades. Por isso, Senador Marco Maciel,
permita-me que junte ao seu discurso um apelo veemente
ao Presidente Aureliano Chaves, no exercíciO da Presidência da República, no sentido de que haja um basta a
este. corte. Nós, do Nordeste, quando tomamos atitudes
heróíc-ãs, em 1817, pi:idemos o nosso território para A lagoas. Em 1824, Pernambuco perdeu a Comarca de São
Frãiicísi::o para a Bahia. Não temos mais nada o que perder, senão a honra, e esta nós não a entregaremos a ninguém, Senador Marco Maciel. Vamos lutar para que Itaparica continue.
-0 SR. MARCO MAC'fEL - Caro Senador Aderbal
Jurema, agradeço o aparte com que me honrou V. Ex' e
as considerações extremamente oportunas e judiciosas
__gue troUx_e à colaçã-o. Gostaria de dizer Que incofporo as
observações que V. Ex~ vem de fazer, ao meu discurso e
espero, como bem acertadamente frisou V. Ex•, que o
Governo Federal reveja essa decisão de efeitos tão danosos, tão lesivos para o Nordeste, seu desenvolvimento e
progresso.

O SR. MARCO MACIEL - COncedo o aparte a V.
Ex•, caro Senador Aderbal Jurema.
O Sr. Aderbal Jurcma - Ainda há pouco, Senador
Marco Maciel, eu pedia transcrição, nos anais, de um artigo do Cardeal Dom EuSêilio Salles. Sua Ex• Revm• apelava para esta segunda fase da sessão do Legislativo
com otimismO, no que tem razão porque V. Ex•, ao trazer para a tribuna o assunto da CHESF, fala não apenas
em nome de Pernambuco, mas de todo o Nordeste. Portanto, "os fracos se acomodam", diz Dom Eugênio, ..cruzam os braços, os fortes lutam e vencem". Sabe V.
Ex• que os recursos do orçamento da CHESF para este
ano são de 140 bilhões e foraln reduzidos para 87 bilhões. No entanto~ tenho infármaç-ões seguras ae que já,
nesta altura, a CHESF despendeu 90 bilhões. Como então se submeter a esse corte, Senador Marco Maciel, se
no momento já gastou 90 _bilhões? Esse corte, na sua filosofia, chegou até atrasado. A obra de ltaparica, a que V.
Ex• se referiu coffi tanta precisão,. não pode parar porque, sabe V. Ex•, sabe o Nordeste, nós vamos para aquilo que V, Ex• ainda há pouco falou, para a energia termoelêtrica. Não pode parar também porque vão ficar
três mil operários sem emprego. Multiplique V. Ex• três
mil operários por família nordeSdna, porque nós sabe- ,
mos qUe lá ainda não chegou o planejamento familiar, e
veja V. Ex• o que vai acontecer com esse corte, de imediato. Sem falar no que acontecerá com o racionamento
de energia para o Nordeste, porque este virá se Itaparica
não cumprir as suas etapas, se ltaparica não se puser

O Sr. Virgnio Távora-_ Permite V. Ex'- um_ aparte?
O SR. MARCO MACIEL- Pois não~ Ouço, Corrl satisfãçã-o~- nObre Senador Virgílio-Távora:

O Sr. Virgílio Távora --Eminente Senador M~rco
&úlcü:l, sem -_a eJoqíiêticia e o fulgor da pal3.vra do nohre
representante por Pernambuco, queríamos associar ?
voz dÕ Cearâ~ e~de toCOs oS outros Estados do Nordeste,
que nã(l PcrnaJ?lbuç_o, ao bntdo_ de alerta que V. Ex• faz_.
E isto dirÍamos qu~· se justifica por UIT!a razão muito simples. ~na prática guerreira, muito utilizado o têrmo "risco cãlculado", em que uma operação é feita -cOm uma
--Prob3bilidade de _êxito bem determinada, ma~Lle\_'ando_~
em conta ~tambérTI-que, uma veZ ela nã_o _realizada, há
que haver uma alternativa, como que uma linha de reti~
rada garantida. Este procedimento no setor energético
-não -~0-s'fiarece teÍ- lirihà ~-e re_ti(ada garantida. Há a H~
_· nhã"-de-transinissão- sem fazer jO'go de pâlavias- qu~
no·fftOmento leva o exced~nte energético do Nordeste
para região Norte, que ~d futurum, vai servir par~, na
irÚerligação -do sistema, nos fazer a garantia da nãointei-rupção desse forneCimento, istO é, a linha
·sobradinho-Imperaúiz-Tuturuí, ·c_om derivação para
·· Bêlém, flão pode nos-dar esta alternativa que nos garantiria o suprimento de energia, se por acaso a outra obra,
que também está com muito atraso - Tucuruí- sofra
-m-ais algum outro retardo. Assim, nós teríamos no Nord~ste_- ~ r1eSú: POnto pel-mitimÕ-nÕs discÕrdar dos dois
representantes pernambucanos que estão mtiitõ otimis-

se

a

e

tas - nõs teríamos no Nordeste, realmente, falta de energia, porque a complementação termoelétrica, mâxi~
ma com a grande necessidade que nós temos hoje em dia
de racionalizar bem o emprego do petróleo, não seria de
molde a nos assegurar nem esta custosíssima·alternativa.
Por esta razão é que vamos, numa segunda fase Oe nosso
aparte, afirmar da pertinência do pronunciamento de V.
Ex~. Achamos nós, e temos nos batido desde o começo
do ano, como procuraremos fazê· lo na apresentação deste grande projeto, dessa transposição das águas do São
Francisco, que não há lugar mais adequado do que o plenário do Senado. Vamos discutir os prós e os contras. Aqui, também, no caso dessa redução drástica, não temos
a menor dúvida de que poderemos, não com palavras exaltadas, mas com números, mostrando por a mais b,
mais c, que um Ministro ce~uense c, portanto, nordestino; o Presidente da ELETROBRÁS, cearense, político
pe-rmnnbucano e, portanto, nordestino; o Presidente da
CHESEF pernambucano, e, portanto nordestino, todos
três, juntos, terão como, dentro do complexo da ELETROBRÃS, femanejamentos de verbas que devem ser
feitas para minimizar essa ameaça. Ameaça que, não tenham a menor dúvida, não é apenas afneaça de palavras,
mas ·algo palpável, que para não se objetivar, será necessário a· concomitância de várias circunstâncias favoráveis
com as quais nunca o estadista pode estar pensandO. Assim, é OajJelo que 1'aria-moS a V. Ex•: vamos, baseado no
discurso de V. Ex•, discutir eSse problema, a fundo, sem
embargo dos apelos que faremos ao Senhor Presidente
da República em nome do Nordeste, por uma delegação
espontânea e não consultada de toda aquela região.
Eram estas as achegas que queremos dar ao muito opor=-tuno disctJrso de V. Ex•
O SR. MARCO MAC'IEL - Nobre líder Senador
Virgílio Távora, quero iniciar as minhas palavras relativas ao aparte·de V. Ex• agradecendo a colaboração que
V. Ex• traz, nas palavras que agora proferiu, ao discurso.
E de dizer, como acentuou V. Ex•, que este é um problema que de fato não -interessa -apenas ao Nordeste, mas,
sob certos aspectos, dentro de um sistema de integração,
obtido através de linhas de transmissão, interesSa também à região Norte. E interessa não apenas sob uma ótica, que eu chamaria social, como igualmente interessa,
sob o ponto de vista econômico, na medida em que a exec-ução do projeto Itaparica, bem assim a execução do
-~piOjetó Tuçurtif, sãoTllnd-ainentais para fazer com que o
Nordeste e o Norte possam exercitar a sua vocação industria_!. É__um truismo, poré-m vou repeti-lo, que energia
é a grande matéria-prima do-desenvolvimento. Sem energia não podemos pensar em progresso, em crescimento,
e, sobretudo, face ao alto custo das fontes fósseis, é ímprescindível para o nosso País contar com opções abundantes e baratas, como é o caso da energia obtida através
da _getaçào_ hidráulica. Por isso eu insisto: a paralisaÇão
dessa obra não_traz apenas danos a curto prazo à região,
ameaça de racionamento, dificuldades das mais diferentes ordens, como igualmente traz, também, quem sabe, a
paralisação de projetas importantíssimos, como por eXemplo. o complexo de alumínio que se desenvolve no
Maranhão. Sem energia- e_já se disse que "alumínio é
energia empacotada"..:.... sem energia, co_mo se viabilizar
esse grande projeto de alumínio? E sem a viabilização
desse projeto, desse complexo que ALCOA constrói,
como se pensar na germinação de outras indústrias que
desse projeto decorrerão? Eu dou o exemplo do Mara·nhão, pai- sabê.-lo Um Estado que pertence a duas regiões
fisiográficas: é parte Norte e parte Nordeste. Gostaria
de, então, com esse fato parã Salientar a gravidade do
corte e da necessidade da medida ser imediatamente revi_~ta, Sr. PresidentJ:;.
-ouço o Senador Gabrlér Hermes.
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O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador tive numerosas vezes oportunidades de conversar no Congresso, com
Apolônio Salles. Lembro-me de, ern_l953 então Presi-

dente eu do Banco da Amazônia, visitando a região do
Tennessee nos Estados Unidos d_u_r.ante 22 dias,_ eu que ia
passar apenas uma semana, durante 22 dias percorri
toda aquela região. Quando Voltei, entreguei um relatório ao Presidente Getúlio Vargas e lembro-me_bert). de
que logo a seguir fiz uma sêrie de artigos publicados pela
Cadeia dos Associados transformados em um livro éJ.ue

recebeu o· nome de "O País d_o~ Dólares", com um Capítulo básico "A água no noss-o futuro". Eu -.:im e voltei
completamente consciente de que_ a água era o futuro do
Brasil, eu naquela altura já constantemente viajando pe~
los vales mais ricos do Bra~sil, do T9can_tins ao Araguaia.
Olhei aql!ele chão, as ªguas su!Jiam cobri~~ ~de outras
vezes se deixavam ·arras_sar. E _a .força das águas? Vi chegar ao Pará os técriicos que constrUíram as represãs ·do
rio Negro e Araguaia. Consegui deixar pronto os primeiros estudos sobre a hidrelétrica de Tucuruí. Disse tudo
isso, nobre Senador, para me congratular com V. Ex• A
interligação da luz: perfeito-! O nordeste está mandando
para o Norte, chegan.do ao Pará cerca de 250 mi_! ~W .,c!e
energia. Tucuruí vai dar ao Brasil~_ TUcuruí vai daqto
Norte e_acen_t_uaçiamente ao Nord_este 8,5 milhões de kW
de energia. E al eu le-mbro-:- para concluir e não tomar o
tempo do precioso discurso de V. Ex•- s.em ener_gia_não
há progresso. Também dizia-se, e eu aprendi naquela minha viagem, quando visitava os desertos hoje enriquecidos dos Estados Unidos: "onde um banco _chega, chega
energia, chega o progresso", E é realmente verdade, E
lembro-me bem da lição do líder dos homens americanos
naquela altura, dizia que quando colocou a sede do seu
banc_o praticame_nte no de~erto de Ariz.oria e dissera!ll
que ele, àquela altura, com quase 80 anos, estava enlou':
quecendo, ele dizia: "Aqui virão os que desejam ficar ricos, com o banco." E d~~nxergava ali próximo o grande
Owerdam que eu visitei naquela época e em oUtras vezes.
Tudo para concluir, nobre Senador; lute para que não
parem as hidrelétricas em seu Estado! Como lutª-_OlOS
nós no Pará, ajudados por nossos companheiros de
Goiâs, acentuadamente de Mato G(osso, conseguifuo"s
que Tucuruí vá chegar ao fim e comece a dar os primeiros milhões de Kw::. no próximo ano. Dois milhões que
vão fazer rodar realmente as indústrias de_alumínio, não
só_as instaladas no Maranhão como as do norte do Pará.
E vão dar tr_abalho e vão fazer com que terras aband_onadas no meu Estado,__flbandonadas em Goi_á_s, possam receber aquilo que só a energia poderá dar: a irrigação. V,
Ex• tem que lutar, e lutar para não ouvir como eü ouvi
há poucos dias, num Congresso lá no meu Estado, com a
presença do Ministro da Marinha, com a presença de 16
oficiais Generais Superiores, o Ministro dos Transportes
dizendo com a_m.áxima tranquilidade- I11a~ eu vou_ responder daqui, já ftií- no seu gaJ:,iente chai'!!ar-lh~ _a atenção- que as obras continuariam na !f etap_a, se refe-rindo a Tucuruí, mas parariam nas eclusas, para transformar o rio na grande estrada) na__maíor estrada e a
mais barata para transporte de todo o Brasil que é a hidrovia que vai nascer. E não haveria verbas, e parou com
essa expresSão. Isto foi dito por um Ministro do BrasiL
Veja V. Ex• como nós do PDS- eu nunçn_(u~i_sio P"QS,
fui da UDN mas respeitei os advCisáriõs. E nós-dO PUS temos que lutar, advertir e fazer, como disse há pouco o
nosso colega de_Pernambuco aqui ao lado. Fazer valorizar este Càng-resso, para que esses administradores que
caem do céu nos Minis"téríos, que têm, como eu, uma
vida de 50 anos de política, sem nunca deixar de ser um
homem independente como industrial, a independência
para pode'r lutar, adverti-los para que eles sintam que só
se tira este povo brasileiro, _este povo sofrido do N ardeste do sofrimento em que vive; se nós dermos ·a eles duas
coisas principais, com que s-e tfossanffnõvimentar: erier-

gia e recursos. Recursos que eu -digo são recursos financciros. Agradeço e felicito V. Ex~
O SR. MARCO MACIEL - Eminente Senador
Gabriel Hermes, as suas ponderadas considerações servem de ensejo para que eu afirme considerar também_,
importantfssima a conclusão das obras da Hidrelétrica
de_ Tvçuruf. Como acertadamente acentuou V. Ex•, elas
-fazem parte de u~-~esmo sistema pela interligação que
as linhas de transmissão vão propiciar. E por outro lado,
eu acredito- que somente teremos um país verd<!deiramente desenvolvido quando esse processo de desenvolvimento oç_orra de forma ~rgânica e integrada, ou seja,
-quando ele ocorra c~ntemplando as mais diferentes
áreas e regíões. Dentro desse quadro se insere num papel
nluíto destacado a Hidrelétrica de Tucuruí, porque vai
permitir ao Norte também realizar sua vocação indus~rial, cumprir o seu relevante papel para ·a desenvolvimento do País e propiciar às suas populações o alevantamenta das condições económicas e sociais:- Por isso quei-o dizer a V. -Ex• qUe recebo a soHdariedade do nob~e representante do EStado do Pa"rá como um estímulo às paJavras_que aqui profiro e na certeza de que· muito deveremos fazer para que essas medidas anunciadas, ao final,
n.ão se convertam em realidade.
O Sr. Gabriel Hermes -

Digo apenas para concluir a

V. Ex•: ...

O SR. MARCO MAC'IEL dor.

Pois, não nobre Sena-

O Sr. Gabriel Hermes- Tucuruí vai dar 4 milhões de
quilowatts de energia para o Nordeste e irá chegar também ao Estado de V. E:v
Q SR. MARCO- MACIEL- ~ verdade, nobre Sen.a~
doi- Gabriel Hermes.
- ~
Mas, como dizia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, causa
estranheza que o quase sobrestalnento do empreendi~
menta ocorra justamente no exatÕ momento em que ele
é, praticamente, a única obra de expressão em construção pelo Governo Federal no Nordeste, região que
tanto carece do apoio· da União para seu progresso e
beri:t-estai" de seu povo.
Ademais, há a considerar ainda o fatO d~ que toda a
área onde se localiza a usina em construção, se acha sub~
metida -no ·tó(rido sertão ~ a _uma-fncJemente e- prolongada estiagem trazendo toda uma conhecida seqUela
4~ fome e desespero a seus habitantes. Oi'ã, a·Cohlintiidade da obra- e até, quem sabe, seu aconselhável acelerainet"!to....:.... propicia milhares de_ empregos, diretos e indiretos, inclusive de mão-de-obrª _não ,qualificada ou semiqua\ificada,
,
=
Sob o ponto de vista econômico e social, por conseguint~, tanto_ a usin~ em si, quanto a continuidade de
~suas- obras, ~amo frente de tr_ab'!_l_h_o_~ neSta ocasíão, se
impõem.
CÚtalnente se alegará as vicissitudes -por que· atravessa
o País para explicar-se o corte de verba. Mas lícito é pro~
cla!T!ar, isso não parece nem correto, nem justificável.
Inicialmente, porqÕ.e o volunie financeiro do corte é
desprezJyel se cotejado com outros investimentos efetua~
dos pelÕ País, mesmo ·no setor energético, e depois porque, como ãfirmamos precedentemente, ele recaíu quase
exclusivamente sobre. uma única enlPresa-....:.... a CHESF,
precisamente a que opera nas áreas de menor nível de desenvolvimento relativo do Brasil: o Nordeste e, dentro
do sistema de integração de transmissão, o Norte.
Ajunie-se, a todas essas consid_erações, que o problema poderia estar em grande parte resolvido sem apelo a
--recursos adicionaís do Tesouro, desde que houvesse o
_entendimento por parte das autoridades de planejamento do Governo Federal, de que o Ministério das Minas e
Energia po·d~ autOrizar ã ELETROBRA.S à, no presente

A_go~to de 1983

exerclcio, fiXar cm 4% (quatro por cento) o percentual aplícável ao cálculo_da quota anual de reversão, esteand_o-:
se no que reza o Decreto-lei n"' l .849, editado_ em ja-neíro _
de 1981. Aliás, frise-se, no regime do diploma legal anteriormente Vigente sobre o assunto, estipulava-se em 5%
(cinco· pOr cento) do investimento a qUota anual de reversão e garantia.
sr·. Presidente, Srs. Senadores, tornou~se já um axioma, não apenas na voz dos homens públicos do Nordeste, mas, sobretudo, nas manifestações de autoridades do
Gover-nõ Federal, dizer-se que a região mer~ce um tratamento dlferellcíado, de sorte a promover mais velozmente seu crescimento e asse_gurar ao seu sofrido povo melhores condições de vida e bem-estar.
Ãs vezes, contudo, fica-se a pensar que a atribuída
prioridade ao Nordeste é mais retórica que fática, real,
pois nos momentos em que essa compreensão deve prevalecer tal não ocorre. Na hora da alocação dos recursos, das decisões, o que se observa é infelizmente, e gOstaríamos de estar errados, o contrário.
, Enfim, o que os nordestinos querem é que, ao lado dos
planos e intenções sobrevenham também prOvidências e
gestoS. Ou, ·como dizia um especialista em expres-sões latinas, ··res non verba", isto é, fatos e não palavras.
Senhor Presidente:
Encontra-se à testa do Governo da União, pelas conhecidas razões que levaram o Presidente João Figueire"-do a, tenlporariamente, licenciar-se do cãrgo, o VicePresidente Aurel_iano Chaves. Penso ser parcimonioso
nos elogios ou em palavras encomiásticas, contudo, não
posso, até por dever de. inteira justiça, dehar de rec_õnhe~_
cer quanto, leal e operosamente, tem procurado Su_a Ex~
celênCia dai corltíiiUidade aos empenho::. I! programas do
Chefe de Estado a quem ele, com êxito, substitui.
- se_rnaÕa passada, a~_ visitar a região e reunir-se, ·acom-p-anhado da quase integralidade do M1nístério, com o
Conselho Deliberativo da SUDENE, no Recife, disse,
cç.m proprieda~e, o Presióeri.te Aurefiãilo Chaves, entre
outras oportunas apreciações a resp-eito de providências
para a região, feitas, aliâs, de improviso, ser "fundamental qu-e o que está escrito transforme-se em realidade". E
acrescentou, logo após: .. Não pode e não deve_mediar
entre o enunciado do recurso e i sua justa segura liberação, prazos que podem_ comprometer a própria eficá~
.cia das medidas anunciadas em favor do Nordeste... "
Pala vi-as sensatas r; a.dequadas e; regTstre-se, proVocaram calorosos aplausos do plenário e de lideranças poli- ticM comunítá-ria.s.
Sr. Presidente, Srs. Sen;:u;iores, em fa_çe d~ todas,as
considerações feitas, é que vimos à tribuna desta Casa de
representação federativa, para formular apelo - e acreditamos expressar o sentimento do povo nordestino e
dos eminentes pares- ao Vice-Presidente no exercício
da Presidência- Dr.Aureliano Chav~s e aos titulares
de paStas da áreã econômica, nomeadamente, os Minis_tros C~ai-Cãls, nosso colega-de Senado, agora à frente
do Ministério das Minas e Energia, Ernane Galvêas, da
Fazenda e :Óelhm Netto, do Planejamento, no sentido de
reestudarem o assunto, concede_ndo os recursos necessá~iOs à obrã;-o evitando, corlseqüentemeÕte, que tão_ im- port~nte empreendimento sõfra- novos e inexplicáveis retardamentos em sua finalização e tornando possível assegurar à regi~o ~quilo a que ela faz jus: a continuidade de
seu crescimento e da melhoria da condição de vida de
sua gente.
São também esses os requisitos mínimOs para que sejam alcançáveis os objetivos de reduzir o fosso que separa o Nordeste e o Norte das porções mais desenvolvidas
do__ País. (Muito bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
ao nobre Senador Jorge Kalume, para uma bre-
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O SR ..JORGI-: KAI.llME (PDS- A C. Para uma comunit:açiio.}- Sr. Presidenle, Srs. Senadores:
Contumos. aqui no Senado, para nos auxiliar no desempenho do nosso mandato popular, e principalmente
para conduzir o bom andamento dos trabalhos administrativos da Casa, com dedicados funcionários, que carregam nos ombros a imensa tarefa proporcionada pelos diversos :-;etorcs.
De vez em qu<.mdo, o tempo, ess~ implacável condutor
de fatalidades, nos priva de um desses colaboradores,
dcsfulcnndo o quadro. É o que acaba de acontecer: entrou mt compulsória no -dia" 5 deSte -mês, o nosso
Consultor-Geral. Dr. Paulo Nunes Augusto de FigUeiredo.
Acostumados à presença constante de sua amena figura. est<.tmos certos de que ele fará uma imensa falta, não
somente pelo vazio que sua ausêilcia proitõcirá no setor
cspedlico, com seus brilhantes e judiciosos pareceres,
como ainda na convivência pesSoal, em que ê um especialista, dados os poliédricos aspectos de sua personalidade.
SO ao Senado, Paulo de Figueir-edo dedicou nada menos do que trint<.t e três anos de sua existênciii, PoiS aqui
ingressou em )'i' de agosto de 1950. TrataMse, se não de
um recorde, pelo menos de uma performance invejável,
d<.tdl) o entusiasmo quasejuvenll com que-atacava os asM
suntos sobre os quais se lhe pediam pareceres. E esses
trab<.tlhos i!Í Cstào, não somente fãCilitando o entendimento de problemas dentro do Senado, como também
proporcionundo esc!urccimeniõs a· Outrem. traiisfõrmados em livros, e distribuídos pelo Brasil a~ora.
Em duas outras atividades, além da jurídica, a figura
de Paulo de Figueiredo se sobressaiu: no Jornalismo e no
Magistério. Sua biografia nos conta que ele, a par das
respons<•bilidades funcionais, esteve sempre presente
nessas duas outras áreas, com um acervo que somente os
extremamente dedicados conseguem reunir. E sempre,
sempre, o espírito público de Paulo de Figueiredo ressumando na escolha dos temas e matérias objeto de suas
aulus e de seus escritõs-, os (ju"'ãis, s-emeihantementC ao
que aconteceu aos pareceres, ele englobou em livros,
com os títulos de "Problemas Políticas da Atualidade",
"Temas de todos os Tempos" e "ldéías em Choque",
este último lançado recentemente, com prefácio do Senador Jarbas Passarinho.
No Senado, antes de chegar ao cargo_onde: se aposentou, exerceu os de grande relevo, como: Secretârio-Gerãl
da Presidência, Vice-Diretor-Geral Legislativo, Difetor
da Assessoria Legislativa e Assessor Legislativo.
Os cursos, as atividades ·jornalÍsticas, aS viaiens, as
condecorações, os conclaves, revelam uma daquelas pessoas que nào pararam um tnomento- sequer na beira da
estrada e que fizeram da existência um hinci ao trabalho.
Urge que a vida continue. Para o lugar de Paulo de Figueiredo, ora aposentado, virá outro Consultor-Geral.
Mas estou certo: relembraremos sempre sua figura cheia
de emoções, competência e sabedoria e plena de humildade.
Leio, para que conste dos nossos Anais, o curriculum
vita(' do Sr. Paulo Nunes, Augusto de Figueiredo.
O SR. FÁBIO LV CENA- V. Ex• permite um aparte,
nobre Senador?
O SR. JORGE KALUME -

Corn muito prazer.

O Sr. Fábio I.uccna- Nobre Senador Jorge Kalume,
.eu não tive a honru e a feliciCfãCfe de conhecer pessoalmente o Dr. Paulo Figueiredo, no i::rttanto, tive a grata,
virtude de ler o seu mais recente livro "Idéias em Choque". E um verdadeiro tratado da ciência política: que
não pode faltar na biblioteca de todos os homens, principalmente dos representantes do povo que se preocupam,
realmente, com o destino das sociedades. Ademais, -é um

dos poucos tratados em língua portuguesa em que se estUda com profundióa"de o compêndi~ legislativo nas civilizações antigas e das civiJizaçõe-s -alé désaparecidas.
Congratulo-me com o pronunciamento de V. Ex'- Desejo
ao Dr. Paulo Figueiredo, sem conhecê-lo pessoalmente,
que, em sua· nova vida, ele continue a ensjnar porque,
pelo que senti na leitura dos seus livros, eké um homem
qüe nasceu para ensinar, ensinàr aqueles que precisam e,
em particular, aqueles que como eu, vivem para aprender. Perdoe-me por tê-lo importunado.
O SR. J.ORGE KALUME - As palavras de V. Ex•
contribuíram para r~bustecer esta justa homenagem que
estamos prestaftdo ao jurista Paulo Figueíredo. Muito
obrigado a V. Ex•
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. JORGE KALUME EM SEU PRONUN-

~ÓAMENTO

PAULO NUNES AUGUSTO DE FIGUEIREDO
I-- DADOS PESSOAIS- Filho de Mário Augusto
de Figueiredo, médico e Zulmira Nunes de Figueiredo
(falecidos)._Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em S de
agosto de 1913. Casado com-Lourdes Mendonça de Fe_gueiredo. Tem du~s filhas, Vilma e Vânia, ambas casadas.

ll- FORMAÇÃO PROFISSIONAL- Fez o curso
ginasial no Internato D. Pedro II (1927-1930) e nó Gíilâsio Arnaldo, de Belo Horizonte, onde o concluiu, em
1931. Formou-se, como Bacharel em Ciências Jurfdicas e
Sodais, pela Faculdade de Direito da Universidade de
Minas Gerais (1936).
III ~CARGOS-OCUPADOS-Cargo atual: Consultor Geral do Senado Federal. Outros cargos no Senado: Secretário Geral da Piesidência do Senado- ViceDiretor-Geral Legislativo do Senado - Diretor da Assessoria Legislativa do Senado - Assessor Legislativo
do Senado. Outros cargos. títulos, runtões e atividacies: 1)
Porfessor de Direito lnditStifafe Legislação do Trabalho
na Faculdade de Direito de Goiás (1938); 2) ProfesSor cie
Teoria" Geral do EStado, - Faculdade de Direito doEstado de Goiás- (l941M1944); 3) Professor de D_ireito
Constitucional - (substituto); na Faculdade .Qrasileira
de..Çiên~fãS }_!:lrídlcaS dO_ Estado da Guanabara ( 1956); 4)
Assessor Parlamentar da Presidência da RepúbliCa; 5)
Procurador Fiscal da Fazenda Pública de Goiás (1941);
6) Advogado dO -Estado de Goiás (ínterino), em 1942;
7)Merribro e Presidente do Conselho Administrativo do
ES-tado de Goiás; 8) Procurador do Estado- de Goiás junto ao Goveino Federal {1944-1945); 9) Promotor Público
da Comarca- de Silvânia (antiga Bomfim), cm Goiãs(1940);" tiJ) ProJessOr de "Sociologia Educacional", "Estudos Sociais", na Escola Normal Nossa Senhora de Fátima, de Brasília (1967-1970); li) Profess_or de "Organização Polf_tica e Social do Bra_sil", "Atualidades Brasileiras" e "Estudos Sociais", na-Escola N_ormal Maria AuxÍliadora, em B-r"a-sf!ia (1964); 12) Repórter de A Manhã
-Rio (1946-1953); 13) Redator do Jornal do BrasilRio (1958-1959); 14) ~edator Político da Rádio MauãRio (1947-1950); IS) Membro do Conselho Administrativo da Fundação Rádio Mauá- Rió (1950): 16) Profes.sor de_ História do Brasil, no Seminário de Silvânia
(Bomfim) (Goiás-1940); 17) Membro e Presidente de
Junta Eleitoral- Rio (1945-1950); 18) Assessor TécniCo
da Confederação Nacional de Indústria (1966·1970).
IV- Oi.JTROS CURSOS- Tem certificado de freqü~ncia do Çu!5o SqbrÇ" a Constituição de J~67, promovidO pe-ra Universidade de Btasília e freqüência do Curso
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promovido pelo Ministério Público do Distrito Federal e
Territ6rioS;rea_lizado em Brasília-.-

V~ ATIVIDADES

JORNAL!ST!CAS-

Colaborou, com ensaios, artigos, editoriais e sueltos,
-nos seguintes jamais e revistas: 1) Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro - Rio Edição da revista Forense; 2) Cultura Poiítica - Rio Edição do DIP; 3) A
Manhã Rio; 4) A Na4;ào - Rio; S) O Oeste- GOíânía;
6) Surto- Belo Horizonte; 7) Lavoura e Comércio- Uberaba, Minas; 8) O Popular - Goiânia - Goiâs; 9)
ABC Universitário- Belo Horizonte; JO) Correio Mineiro -Belo Horizonte; 11) Estado de Minas- Belo Horizonte-; 12) Revista de lnforma~ão Legislativa - Brasília;
13) Correio Braziliense - Brasilia; 14) Vanguarda Brasília; IS) Jornal do Comércio- Recife- Pernambuco; 16) O Liberal - Belém do Pará.
VII -LIVROS PUBLICADOS- Além de a~tigos e
estudoS publicados em diversos jornais e revistas do país,
publicou os SegUintes livios: 1) Pareceres da Constiltoriã
Jurídica- Vol. I; 2) P..areceres da Consultaria Jurídica
- V_ol. 11; ~) Pareceres d;J. Consultaria Jurídica- Vol.
III; 4) Pareceres da Consultaria Geral- Vai. "IV; 5fPareceres da Consultaria Geral- Vol. V; 6) Pareceres da
Consultaria Geral- Vol. VI; 7) Pareceres da Consultoria Geral- Vol. VII; 8) Problemas Políticos da Atualidade- 1979; 9) Idéias em Choque- 19"83; lO) Temas
de todos, os tempos- 1983.

Vlll- VIAGENS CULTURAIS- Visitou, em viagem de estudo para o Senado, diversos países da Europa
(Itália, Ioguslávia, Hungria, Áustria, França, Portugal),
os Estados Unidos e o México_ IX- CONDECO-RAçÕEs- Foi condecorado com
as seguintes medalhas: l) Mérito Militar; 2) Caxias; 3)
Tamandaré; 4) Santos Dumont; 5) Mérito Legislativo.
(Sesquicentenário do Poder Legislativo).

X- PARTICIPAÇÃO EM CONCLAVESRepresentou o Estado de Goiás nos seguintes conclaves,
todos realizados no Rio de Janeiro:- Reunião dos Representantes dos Conselhos Administrativos (1943); Reunião dos Estados Cafeteiros (1944);- Comissão Encarregada dos festejos do O:ntenárío do Barão do Rio
Branco, promovida pelo Itamarati.
XI- OUTRAS HOMENAGENS- Foi, por três
vezes, paraninfo das professorandas da Esco!a Normal
Nossa Senhoràde Fátima- Brasflia; Por quatro vezes
fez a Oração da Báildf:lra, em.- n-Õffie do funcionalismo do
Sen~do -Federal, no dia da ~andeirn:~
O SR. PRESIDENTE (Moacir Dalla)- Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. !~'-Secretário.
São lidos os segulnü!s:
,']

PROJETO DE LEI DO SENADO
N~' 184, de 1983
Acrescenta dispositivo à Lei n~' 6.360, de 23 de se-tembro de 1976, que "dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insum~s farmacêuticos e correlat9s, cosm~ti
cos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l~' E acrescentado ao arL 83 da Lei n' 6.360, de
23 de setembro de 1976, o seguinte parágrafo único:
Parágrafo único. -A~ embalagens das amostras
gratis de medicamentos não estão excluídas da obrigatoriedade de co_nterem_o preço e o número de unidades
ou o volume.
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Art. 21' Esta lei entrará em vigor rta data de sua
publicação.
Art. 31' Revogam~se as disposições em contrário.

Justificação
O presente projeto, apresentado em atendimento a obw
servação abalisada e oporfuna do Dr. Hétio Antônio de
Souza, do Hospital São- José (Goianésia --GO), busca-

propiciar ao mêdico uma avaliação m·als aPurada dos
medicamentos, mesmo- dot> apresentados em fárma- de
amostra gratis, de modo a viabilizar uma prescrição
compatibilizada com a reaJidade financeira da clientela,
fato_r que certamente não pode ser desprezado num País
de população pobre como o nosso.
S<!la das Sessões, 8 de agosto de 1983 . .:...... Henrique
Santillo.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI

No 6.360, --DE 23 Dé SETEMBRO DE 1976

Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos, correlatas, cosméticos, saneantes e outros
produtos, e dá outras providências.
Art. 83. As drogas, os produtos químicoS e os ofiêi~
serão vendidos em suas ~mbalagens ofiginais e somente poderão ser !racionados, para revenda, nos estabelecimentos comerciais, sob a responsasbitidade dir~ta.
do respectivo responsável técnico.

n:.~is

DECRETO N' 79.094, DE 5 DE JANEIRO. OE 12.17

Regulamenta a Lei n9 6.360, de 23 de setembro de
1976, que submete a sistema de vigilância sanit!iria os
medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas, correlatos, cosméticos, produtos de higiene, saneantes e
outros.

(Ás Comissões de Constituição% Justiça e de Economia.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 185, de 1983
Dispõe sobre a r:obertura da Apólice de SegurO
Habitacional.

O Congresso Nuc_ional decreta:
Art. [9 A cobertura da Apólice de Seguro Habitacional, rel;~tiva à morte ou invalidez permanente do mutuário e danos físicos" no imóvel, engloba a todo o saldo
devedor, toda u correçào monetária e os juros indderiles
sobre o s<Jldo devedor no período entre a _data d_o evento
e o efetivo pag<~mentQ do saldo pela seguradora ao agente financeiro.
Art. 2'!' A cobertura da Apólice de Seguro Habitacional nos casos- de_ sinistros e--danos físicos no imóvel fi~
nanciado engloba tod<Js as ocon:ênciaS e ev~;filõs na vigência do financiamento.
Art, 39 Nos casos de morte ou invalidez permanente
do adquirente, as despesas relativas à Iavratura da escritura e do registro iniobiliário em nome dos beneficiãrios
serão cobertas pela Apólice do Seguro Habitacio-nal.
Art. 4'!' A ocorrência da morte ou invalid_ez permanente do mutuáriõ deverá ser C<lmunicáda ao Banco Nacional da Habitação ou aos agentes financeiros no prazo
de 20 (vinte) dias, cabendo aos beneficiários os encargos

referentes à correção monetária e juros íncidentes sobre
o saldo devedor, relativament!; ao período que vier a exceder o prazo fixado.
- -§ 19 Notificadõ do evento pelo beneficiário, o Banco
Nacional da Habit<~ção ou o respectivo agente financeiro
deverá encaminhar à seguradora os documentos necessários à formalização da indenização, no prazo de 10
(dez) dias, ficando responsável pelos encargos financeiros decorrentes do atraso.
§ 29 Recebida a documentação necessária, caberá à
seguradora promover o pagamento do saldo devedor do
mutuário e .das despesas relativas a lavratura da escrita e
-do registro imobiliário, ou dos danos sofridos pelo imóvel, nos termos dos arts. ]'!', 29e 3'!', desta_leí, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias.
§ 39 A comprovação da invalidez permanente será
feita mediante a apresentação de documento expedido
por órgão ofiCial de previdência a que esteja vinculado o
adquirente ou por laudo forn6cido por junta rnêdica designada pelo Banco Nacional da Habitação.
§ 49 A ocorrência de danos físicos no imóyel deverá
ser comunicada, imediatamente, ao Banco Nacional da
Habitação, que determinará a vistoria do imóvel sinistrado.
Art. 59 O Banco Nacional da Habitação autorizará
a atualização dos prêmios da Apôlice _de SegurO Habitaâoitir; visando- à cobertura do acréScimo previsto na
presente !d.
Art: 6? O Poder Executivo regulimeniará esta lei,
no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua
p-übllcação.
__6_!t. 79 E_~ta l_ei entra em vi~or na data de .sua publicação·.
Art. 89 Revogam-se as disposiç_ões em contrário.

J ustifieação

Os seguros de vida criados para proteger os mutuários
do Sistema Fiananceiro de Habitação, e bem assim para
assegurar a solidez e manutenção do referido Sistenüi
coordenado pelo Banco Nacional da Habita~ão, tem
contribuído de forma efiCaZ para o bom desempenho da
política habitacional até então desenvolvida çom r~oá
vel sucesso.
Entretanto-, os mecariismos que regulam o mencionado seguro obrigatório ainda deixam muito a desejar, tendo em vista a cobertura dos saldos devedores em virtude
do falecimento ou invalidez permanente dos mutuários,
bem como, em caso de sini.s:tro, dos danos físicos no imóvel financiado.
Mediante normas estabelecidas.pelo Banco Nacional
da Habitação, ficaram os agentes financeiros incumbidos de dar expressa ciência aos mutuários acerca das diretrizes que regem o respectivo contrato de seguro e bem
assim fixaram o prazo de 20 (vinte) dias para que comunicassem os beneficiários do seguro a morte ou invalidez.
do segurado.
Por outro lado, ficou estabelecido que a Apótice Habitacional viria a cobrir os valores correspondentes à incidência da correção monetária aplicável entre a data do evento segurado e a da efetiva cobertura do saldo devedor
pela seguradora.
Todavia, permaneceram a·descobertO as--quantia-s concernentes aos juros-Tnddentes sobre o mencionado saldo
devedor que, em inúmeros casos, atingem a cifras significatiYas a serem desembolsadas numa única parcela pelos
beneficiários.
Na busca de solução para esse problema, sugerimos a
adoção de providência legislativa que determine a cobertura das importâncias referentes aos juros, resultantes do
período entre a data do sinistro e a do recolhimento do
- valor segurado e bem assim das despesas com a lavratura
da escritura -e seu respectivo registro imobiliário.
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Com intuito de se evitar que a cobertura para danos
fís_icos decorrentes de inundações, incêridíos, Veri"dava-iS,
etc, íitCída apenas uma única vez, propomos medidas no
sentido de englobar todos os sinistrõs que larri.entavelm-ente possam sobrevir na vigência do financiamento.
Vale ressaltar, ainda, a íntegra da resposta emitida pelos Senhores Eduardo Bassit Lameira e José Gaivão, respectivamente, Di reta r Administrativo e Diretor Superintendente da HASP- Habitação São Paulo SJ A de Crédito Imobiliário, publicada no coluna "Queixas e Reclamaçõ_esn do "0 Estado de São Paulo", em sua edição de
16 de junho de 1983, que retrata fielmente a conveniência
das mediadas consubstanciadas no Projeto.
Diz a Carta:
"Vimos à presença de V. S's~ esclarecer corretamente os fatos, urna vez que pudemos constatar pelas alegações contidas na carta da nossa cliente, cuja
cópia nos foi gentilmente encaminhada por esse jornal, que nossas informações foram por ela, quase no
seu todo, mal interpretadas ou incompreendidas.
Para tanto, é necessário que abordemos de forma
sucinta, como o caso requer, primeiramente, a Apólice de Seg:uro Habitacional vigente, inegável fator de estabilidade para o Sistema Financeiro de
Habitação, que, no entanto, ao longo de sua existência, vem sofrendo alterações que visam adequar
suas cobertura_s _e procedimentos às reais condições
da parcela_ da sociedaQe que objetiva proteger.
Este aprimoramento constante, até aqui com óti-mos re:Súftados, ainda n'ão conseguiu, cOntudo, revestir a Ã~ólice Habitacional daquela abningê_ncht
tãô~Oecessâriá qüe satisfizesse Plenari1.ei:tt6 a todOs os
interessados, mutuáriOs e agentes -financeiros, eliminando as dúvídas que em alguns casos surgem,
como no em questão, quando de sua efetiva apli;
cação .. Senà_o vejamos:
_ a) Sinis_tros de Danos FísicOsJEncJlentes.
Muito embora haja cobertura para danos decor. renfes de enchentes e inundações, esta cobertur.:a
quase sempre é dada apenas ·para Üma única vez
quando caracterizada a ocorrência como repetitiva,
isto .é, danos decorrentes de outras enchentes ou inundações não estariam cobertos uma segunda vez.
b) Sinistros de DanoS FísicosfDestelhamento.
nã mesma forma que o item precedente quando
car_a~terizada a_ possibilidã.de rePetitiVa da ocorrência somente a Primeira seria indenizada. Os exemplos acima, embora não sejam objeto específico da
indagação de nossa cliente, são aqur rela fados apenas para reforçar que assim como nos casos de morte também quanto à cobertura de danos fisicos a Apólice atual não é abrangente como se pensa ou seria compreensível se desejar.
c) Sinistro de Morte/Invalidez.
Especificamente quanto à cobertU.rá- Por incii'te
oU inValidez com conseqüente pã.gamento do saldo
devedor, e a partír de agora já respondendo-e elucidando o indagado, historiamos a evolução da Apólice ressaltando tudo o que de positivo já fõi feito
e demonstrando afinal a limitação também de sua
abrangência.

..;_Atê ãgosto de 1977, muito embora constante
este direito de cláusula contratual, o seguro, no caso
de morte do devedor, vinha sendo acionado pelos
beneficiários, principalmente os de camadas de me-no--r poder aquisitivo e por desconhecimento, talvez,
muito depois da ocorrência, Isto gerava dúvidas
quanto à competência ou não da correção monetária do período, seus responsáveis; o que causava
prejuízos aos beneficiários do mutuário falecido, além de outras implicações administrativas junto à
Seguradora e aos agentes.
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-Através da RD n' 16(77 de 29/08/77 (anexa),
entre outras,- a fim de sanar este problema e caracterizar a responsabilidade pela correçào monetária in~
cidente sobre o saldo devedor após a ocorrência do
óbito, pela rião comunicação do fato em tempo há~
bil, o BNH, além da__clâusula contratual específica,
passou a exigir em separado quando da _contratação
do financiamento, o mutuário, mediante protocolo,
toqtasse conhecimento de seus direitos quanto ao
seguro bem como das obrigações, o que: de forma
clara continham os Comunic3.dos (anexos). Neste
Comunicado o mutuário obrigav.r~se a tornar do
conhecimento de seus beneficiáriOs ·a-exiStênciá-dO
seguro em caso de sua morte bem como a necessidade de se comunicar o óbito ao Agtinte no prazo de
20 (vinte) dias sob pena de arcarem com os prejuizos
relativos à correção mon-etáiíãTnCfdente sobre o saldo dev_edor a partir do sinistro. Vale ressaltar que
todos os mutuários cOm fiilanciamentO anterior- a
esta Resolução de caráter sociãl foram por exigênéia
expressa necessários de serem comunicados tambéffi.
A partir -de então, já não existia--mais dúvidas
quanto à responsabilidade pela correção monetária
do saldo devedor. CumpridoS Os prazos determinados pelo mutuário ou seus beneficiários, a responsabilidade seria do agente financeiro~ e, em Cãso Cõritrário, do próprio mutuáriõ. Acontece que apesar
da medida esclarecedora, muitos beneficiários ainda
por desconhecimento e ignorância, por não cuinprimento dos prazos, continuavam a ser penaliiildos
com a correção mon-etária. ---Assim em 9/3/82,
sempre voltado para a compreensão do aspecto social e cultural da grande massa dos mutuários, decidiu o BNH que, caracterizando o esforço do agente
financeiro quando da COntratação em comunicar os
direitos do mutuário quanto ao- SegurO, airiàa qúe·o- mesmo não cumprisse os prazos, a correção monetária não mais· iria pen'aHzá-lo, pois serfa suPortadã
pela Seguradora (Deseg-02(82 anexã):
-Podemos, portanto, afirmar que com ajusta evolução, no que tange à correção monetária, hoje, a
Apólice Habitacional dá plena cobertura a todos os
interessados, mutuários e agentes.

Entretanto, como é do conhecimento de V. S's.~
os fiilandãffi.entos d0SiSiém3-Fúiãilceiro de H3bitação são concedidos com correção monefáiia_e_
também com juros. Estes juros váriam proporciOnalmente ao tipo de ha-bitação financiadâ·; s·endo
que, quando menos o valor do finandamento menor a taxa de juro, nunCa excedendo, no entanto, o
percentual anual de 10% (dez por cento).
Apesar das modificações ocorridas, o saldo devedor para efeito de indenização pela seguradora sempre permanecerá aquele representativo do capital
corrigido sem juros e apurado na data do vencimento da última prestação que antecedeu ao sinistro,
existindo, portanto, um intervalo de tempo entre a
data-base do cálculo considerada pela Seguradora e
a data do efetivo recebimento por parte do ãgente financeiro dos recursos para a quitação do_ saldo devedor.
Se, para est_e período, a apólice- prevê a salvaguarda da correçào monetãria, o mesmo, infelizmente, ainda não aconte.ce quanto aos juros que
permanecem como obrigação do mutuário.
O seu valor, é claro, calculado com base nos_juros contratuais estabelecidos quando da concessão
do financiamento, só pode ser apurado, posteriorffiente à data do pagamento da indenização por parte da seguradora e, por lsso, os beneficiários, como
no caso, são comunicados dessa diferença, de sua
responsabilidade, após o finãl do proc-esso de liquidação.

- 'Gostaríamos ainda de ressaltar que a seguradora
. também tem prazo para pagar a indenizacão, a partir do qual faz o pagamento além da correção monetãriil com multa decendial de 2% (dOiS POr cento),
multa essa que visa a remunerar, em parte, os recursos do agente.
Portanto, o período a descoberto pela apólice
quanto aos juros se encerra com o início da contagem dessa multa por conta da seguradora. lsto porque o agente não poderia se ressarcir dos juros que
lhe são devidos simllltaneamente de duas fontes, ou
seja; a seguradora e o mutuãrio.
Entendendo esclarecida a jÚsteza da cobrança
dos juros, cumpre-nos esclarecer ainda quanto a
uma daS alegações de nossa cliente, especificamente
quanto ao aumento do valor cobrado, que este aumento não se trata de correção monetária sObre- o
valor devido como afirmado ou mal interpretado.
Como os juros variam em função ~? capital d~vi~!)
do tempo, quanto maior a demora para quitação:
maior será o valor dos juros devidos, em cruzeiros, e
por isso ü~mOnnsistido junto a nossà- cliiinte para
não postergar sua obrigação em seu próprio benefí-

e

cLo.

Finalizando, gostaríamos de.esclarecer que à vista da permanente evo~~ção da apólice habitacional,
acreditamos_ possível que a mesma venha ainda a estender, oportunamente, sua cobertura també~ nestes casos.
Esperando ter prestado as informações desejadas, agradecemos novamente a atenção de V. s~s
QUanto ·à possibilidade de também apresentarmos
nossos·es-clarecimentos, nos colocando à disposição
para outros eventualmente necessários. Eduardo
Bassit Lameira da Costa- José Gaivão Diniz, respecâvarÚente, DiretorwAdministrativo e_- DiretorSuperintendente da HASP- Habitação São Paulo
S/A de Crédito Iffiobiliário."
Ten-:lo em vista que a proposição tem por escopo aperfeiçoar a siStemática dos seguros que víabilizam o pró-prio desempenho e estabilidade do Sistemã Financeiro
de Habitação. e vem trazer imensos benefícios para os
iiiteressados~ em geral, mutuãrios e agentes, contamos
com o apoio de nossos ilustres pares para que o projeto
õTã-aPiesentado venha a se transformar em diploma legal, cuja utilidade, parece-nos, ficou sobejamente demonstrada.
Ainda assim, a l!latéria qu~ disciplina cobertura da
Apólice Habitacional se acha e.sparsamente veiculada
mediante normas infra-legais, propomos, no projeto em
tela, a sua unificação, para melhor atender a seus elevadOS objetivos..
· -·
- sila das s·essõeS, 8. de agosto de 1983. - 'Gastão
Müller.
(Às ComissõeS de Constituição e Justiça e de Economia.)

O SR._ PRESIDENTE (M0ac).~ Dali a)- Os projetes
lidos serão publicados e remetidos às comissõescompetentes.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. ]9.
Secretário.
É lida a seguinte

_Brasília, 8 de agosto de 1983
SenhQL_Presidente
Nos terJTloS do artigo 86 do Regimento Interno, tenho
a honra de comunicar a V, Ex~ que esta Liderança deliw
berou_propor o nome do senhor Senador Aderbal Jurema: para ·substituir o nobre senhor Senador Murilo Badaw
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ró; na qualidade de THular, da Comissão Parlamentar de
Inquérito criada pela Resolução n" (,de 198_3, destinada
~jnvestig;a_r problemas vin-culados ao aumerito popula-

.
cional brasileiro.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex.~ protestos de elevada estima e distinta consideração. Aloysio
Ch~ves, L_íder do PDS.
O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla) - Será feita a
SJ,lbstituição soliCitada.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação.
Em conseqüência, as matérias da pauta de hoje Projetas de Lei da Câmara n<1s 11/83; 105/81 Comple·
men.tar; e 8/83; Projetas de Resolução n9s 161/81 e
74/83; Requerimento n~' 196/82; e Projetas de Lei do Senado n<1s 280/77 e 233 f79_ - pendentes de votação, deixam de ser submetidos ao Plenário, ficando_ sua apreciação adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)_- Vo1t~-se à
lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senl.ldor fãbi_o Lucena,
O SR. FÁBlO LUCEN~ (PMDB :--AM. Pronuncia
o seguinte disc_urso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sfs. Senadores:
.
-Em fevereiro- de 1967, nQ dia 28, o Presidente Ca$tello
Branco editou um decreto-lei da maior importância e
significação para o desenvolvimento do Estado do Amazonas, da cidade de Manaus, em particular, e de toda a
Amazônia Ocidental.
A importância: daquele decreto-lei_ é transcendental,
Sr. Presidente, e marcou tanto a vida do meu Estado,
que a memória do Marechal Castello Branco é ali culti-vada e _respeitada por todos os s~_imentos da sociedade
amazonense, por todos os homens públicos, sem exceção
de partido político, de ideologia ou de crença religiosa.
Existe em Manaus, minha cidade, numa de suas mais
belas avenidas o nome do Marechal Castello Branco. Ta-':llanha é a admiração que o povo amazonense tem pelo
ex-Presidente, porque foi ele quem deu ao Amazonas a
Zona Franca de ~a naus, é tanta a admiração, dizia, que
corre sério risco em meu Estado todo aquele que falar
mal do saudoso ex-Presidente.
E estas palavras, Sr. Presidente, são proferidas por um
homem-de OPosição, -qUe, às vezes, assume posição radical. Radical no hom seiitido, vale dizer, no sentid_o deradicalizar os pi-Obíe-inãs Como eles devem ser radicalizados, a fim de que se possam vislumbrar soluções imeâi"aiãS para Os mêsmõs.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A maxidesvaloriação do cruzeiro, decretada pelo Banco Central, em fevereiro, traria graves conseqUências
para a Nação inteira e, em particular, para a Zona Franca de Manaus, área grandemente dependente do comércio de importações. Em meu discurso de oito de março
deste ano, conforme publicação no Diário do Congresso
Nacional do dia seguinte, eu alertava para a questão, enquanto clamava ao Governo por tratamento de eqifidade, e n~o de e:~tceção, àqueles confms de nossa Pátria.$~
lienta_va~ em oito de março, que as empresas e o povo sofreriam enormemente com aquela providência cambial, e
sublinhava que as importações da Zona Franca eram tão
ingjgnficantes, do-.ponto de vista quantitativo, em relação às importações nacionais, que só o Esta~o d.t?.S~9
Paul?, em bebidas finas, perfumes e bacalhau, importa
mais que a Zona Franca de Ma naus. Chamava a atenção
das autoridades monetãrias _e cambiais para- o fato -de
que a redução da arrecadação do ICM, como resultante
da drástica dimin uiçào- da ãtividaCie cÕmercial em meu
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Estado, prejudicaria- enormemente a adm_inistraÇão
pública e os demais se"tores da sociedade amazonense.
Não fui ouvido. E como posso ser ouvido, se vinte e sete
SenadoreS do Nordeste, que todos os dias reclamam neste Senado soluções para os problemas_ nordestinos, não
são ouvidos pelo Goy(:_r_no?_
Continuaildo com sua política que ninguém mais·aceita, que, como jã disse aqui certa vez, e:stá matando os
pobres de fome e os iicós de raiva, o Banco Centrai, iSto
é, o Governo, editou, no dia 29 de julho recente, a Reso-

lução n'~ 851, que, Complementando a maxidesvalorização e as incessantes minidesvalorizações do cruzeiro,
não leva em conta as desigualdades regionais e muito
menos as conseqUências qUe a iildiscriminada contenção
de importações acarreta para um Estado quase tão pobre
quanto os Estados nordestinos, como é o caso do Estado
do Amazonas.
Indispensável que o Seilado observe que a Zonã Franca de Manaus nã.o é privilé&io ou exceção, dentro da
política de desenvolviment_o nacional, como muitos chegam erroneamente a considerã-la. Não. A Zona franca é
projeto de eqüidade, concebido em 1957, pelo Deputado
cearense pelo Amazonas Francisco Pereira da Silva, sob
di reta inspiraçãO -do então Prefeito de Manaus, hoje Governador do Estado, Sr. Gilberto Mestrinho de Medeiros Rapozo, e foi instifufda por Lei do Congresso Nacional, (Lei nl' 3.173, de 6 de junho de 1957), nos tempos em
que este Congresso ainda era ouvido e cheirado sobre
toda medida, de grande importância ou não, que o Poder
Executivo adotasse com relação aos interesses nacionais..
O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Pois não; nobre Senador
Gabriel Hermes.
O Sr. Gabriel Hennes- Nobre Senador _Fábio Lucena, eu quero me congratular com V. Ex• V. Ex• iniciou
dizendo da luta dos n_ordestinos em defesa deste pedaço
tão populoso e que tanto tem dado de glórias ao BrasH,
em homens de maior respeitabilidade, em heróis como
aqueles que tomaram conta da Amazônia:, iildusive dos
confins do grande &tado do Acre. V. Ex• fa!Sl Oa Zoil.a
da Franca de Manaus, da necessidade de defendê-lo,
compara o que se gas_ta com coisas perfeitamente dispensâveis, como sejam: perfumes, bacalhau ...
O SR. FÁBIO LUCENA -

E bebidas finas.

O Sr. Gabriel Hermes- ...e bebidas finas. Veja V. Ex•
como a Zona Franca foi úii.l para a Amazônia, que se.
transformou inclusive, num centro industriai, atraiu in.;
dústrias que nos levam hoje a evitar importações e nos
permitem até exportaçõe-s. Então, é preciso defender estas coisas. São das coisas bo_as que se fizeram e das coisas
boas que precisam continuar. Já tive oportunidade de dizer nesta tribuna, e até recebí aparte de V. Ex~: Nós precisamos, nós da região da SUDAM, que somos dez Estados, com os. TÚ"ritótiOs,-som:an-dõ-quase "uma percen-ta:
gem que se aproxima dos Deputados do Nordeste, somando cerca de 27 Seoadore$., _dentro da região, nós precisamos, repito conversar, nos unir, nos tornarmõs blõco, na defesa desta grande região que ê hoje, e o mundo
todo reconhece e o Brasil tem que reconhecer, a mais riCa
região, a mais próspera região, se a soubermo:; aproveitar, a maior riqueza deste imenso País qUe -é ri Brasil.
Nós somos uma força se nos unirmos, Se tivermos a
consciência, até política; dos Estados que representamos,
dos Deputados que somos, no âmbito "federal, e dos Senadores, para podermos reclamar uma melhor divisão de
recursos. Só o meu Estado, para não me alongar muit?,
exporta três vezes mais para o exterior do que recebemos
em troca, do que importamos, ou seja, trazemos mais
dólares, jâ que se fala em dólares, para o Brasil, do que
aqueles que nos dão. Portanto, ê oportuno o discurso de
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V. Ex• Pense e medite:· _quando se fala em defesa da Amazôn_ia, te!JloS que ser uma unidade porque não estamos
deferidendo a Am~nia e recursos para que a Amazônia
seja maior;- mas defendendo o Brasil, para que o Brasil
seja maior, sabendo melhor aproveitar os homens e a ri_qu.eza da grande área amazônica.

2. A isenção do Imposto sobre Produtos _Industrializados atingia, pefo DL -288/67, todas as mercadoriaS
produzidas na Zona Franca, quer se destinem ao consumo interno, qUer se destinem à comercialização em qualquer ponto do território nacional;

O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço a interven~o
de V. Ex•, nobre Senador Gabriel Hermes. Essa união
não deveria ser apenas das bancadas da_ Amazónia e do
Nordeste, mas de todo o Senado, e_o objeti_vp ma:ior dessa união seria o de derrUbar os Ministros da ârea econômica, que estão arrasando não apenas com a Amazônia e
com o Nordeste, mas com toda a pátria brasileira.
Prossigo, "Sr. Presidente.

4. As mercadorias produzidas, beneficiadas ou industrializadas na Zona Franca de Manaus, quando de lá
saír~m para qualquer parte do território naciorial, ficarão sujei_tas_ apenas ao pagamento do Imposto de Circulação de Mercadorias, o que desmente a falãcia de que a
Zona Franca é um corredor de contrabando. Isso não é
~verdade, porque todo o mecanismo da Zona Franca d~
Manaus está sujeito ao controle cambial e fiscal do Governo do Estado do Amazonas e do próprio Governõ
Federal. Não quero dizer que não haja c:o_otrab~ndo, Há
contrabando. Contrabando há em todo o Pais, principalment~ em Tabatinga, nas barbas do Exêrcilo, onde se
promove o contrabando de cocaína ~onde se fabri~a
dólar, com fábricas às escâncaras, à vista de quem quiser
ver, com olhos de ver, na cidade de Leticia, a 5 min'!J.tos
da Cidade de Tabatinga, a 5 minuto§ da guarnjção militar federal do Exército localizada em Tabatinga, que deve, imediatamente, não podendo cruzar a fronteira, impedir, prender, processar e mandar julgar dentro da lei
os contrabandistas que infestam a ãrea da fronteira
tríplice: Brasil, Colômbia e Peru. Mas a Zona Franca
naQa tem que ver com esse processo de contrabando.
Dizia:

A Zona Franca, ao contrário do _que muitos apre-goam, não foi dádiya do GOverno Castello Branco. O
que aconteceu foi que aquele Governo, dez anos depois,
em 1967, percebendo a validade da idéia já convertida
em lei e já instituciopalizada, pão adquiri~3: condições de
funcionamento e decidiu, então, pô~la em Prãtica, mas
ampliando-a consideravelmente, na sua filoSofia e nOs
seus objetivos. Foi o que fez o Marechal Castello ;Branco
com o Decreto-lei n(> 288, de 27 de fevereiro de _1967,
c_omo pode atestar o eminente Senador Roberto Campos, na época Ministro do Planejamento do Governo·
Castello Branco.

O que passo a expor é o óbvio, embora não seja o ab-.
surdo, mas: é bem melhor dissertar sobre o óbvio, alguém
jã o disse, que s_obre o absurdo. O objetivo principal da
Zona Franca de Manaus é integrar a Amazônia Ocidental ao resto do País, mediante a criação de um centro industrial e agropecuârio. Isto, pela letra e pelo espírito do
Decreto-lei n"' 288f-67. Para tanto, est;1beleceram-se na
ârea condições fiscais espeCiaís, comO lseil:ção do Imposto sobre Produtos Industriãlizados - IPI; do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias -.ICM; do Imposto.
de Importação e Exportação e do Imposto sobre Serviços no Município de Manaus - ISS.
Essas condições fisçals. especiais tiriham em vista facilitar o com-éréio da Zona Franca tanto com o exterior
quanto com o resto do País. E_o distrito agropecuârio
tem como função abastecer Manaus, servindo tambêm
como espêcie de cobaia para o estudo de Viabilidade econômica- do grande setentrião amazônico.
Decoriidos dezesseis anos, os efeitos práticos foram
enormes, sobretudo com o advento cte um parque industriai que ~riou milhares de empregos. Não cabe aqui,
nem o quero, discutir a natureza desse parque industrial,
hoje mimado por multinacionais, porque incluído no
modelo de desenvolvimento que o _Governo Federal, a
seu modo, resolveu instituir no Brasil. Pode-se discordar
e eu, partieularmente, .díscordo de muitos dos rumos que
foram impOstos à Zona Franca, mas, por patriotismo, e
não por excesso de patriotada, não se pode discordar do
seguinte: a Zona Franca é para o Amazonas o que o Nilo
é para o Egito. O Amazonas não sobrevive sem a Zona
Franca.
Permitam V. Ex•s, Srs. Senadores, que ll:tes explicite a
extensão dos incentivos fiscais especiaiS, acima meneio. nados, que foram concedidos à Zona Franca de Manaus:
I. A isenção do Imposto de Importação, pelo DL
288/67, abrangia a entrada de mercadorias estrangeiras,
destinadas ao consumo -internõ, itidustrialização em
qualquer grau, inclusive beneficiamento; estendia-se à
instalação de indústrias e sei-viços dt qualqUer natureza,
bem como à agropecuária e à pesca.; e, muito justamente,
fâzia exceção ao ingresso de armas e munições, -perfumes, fumos, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros;

3. A fsenção do Imposto de Exportação para as mercadorias destinadas à exportação;

4. As mercadorias produzidas, beneficiadas ou industrializadas na Zona Franca de Manaus, quando de lá
saírem para qualquer parte do território nacional, ficarão sujeitas apenas ao pagamento do Imposto de Circulação de Mercadorias, se não contiverem qualquer parcela de matéria-prima ou parte componente importada,
ou ao pagamento do Imposto de Importação sobre as
ma~érias-priinas 01,!_partes componentes importadas com
uma redução percentual da alíquota de importação igual
ao valor adicionado no processo· de industrialização tocal, em relação ao custo total da mercadoria. (O
Decreto-lei n"' 1.435, de 16 de dezembro de 1975, modificou o critério do (!_oeficiente de redução de importaçãO
dos bens produzidos na Zona Franca, mediante a aplicação de uma fórmula bastante complexa, constitufda
por uma fração que tem como numerador a soma dos
valm::es__ de_J:natérias~primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem de produção nacional, e da
mão--de-obra direta empregada no prOcesso de produção, e como denominador a soma dos valores de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem de produção nacional e de origem estrangeira, e
da mão-de-obra direta empregada no processo de produção. O mesmo decreto-lei subordinou ainda essa re-dução aos índices de nacionalização estabelecidos pelo
Conselho de Administração da Zona Franca e pelo Conselho de Desenvolvimento lndustr.ial. O mesmo decretolei isentou do Imposto sobre Produtos Industrializados
os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional, mas exclui da
isenção, o que até hoje não se entende, os produtos de
origem pecuária provenientes de estabelecimentos localizados na Amazônia 0Gidental).

5. As isenções previstas no Decreto-lei n"' 288/67 foram complementadas pelo Estado do Amazonas, por imPQsíçãO -de seu art. 49, com a concessão do crédito presu~
mido de ICM sobre mercadorias entradas, igual ao montante que deveria ter sido na origem e pelo Municfpiõ de
Ma"naus, com a isenção do Imposto sobre Serviços.
Conforme observa o Professor Samuel Benchimol,
Mestre de Introdução à Amazônia da Universidade do
Amazonas, e intelectual cuja obra é hoje indispensâvel
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para a exata compreensão da problemática amazõnicã,
esse elenco de incentivos fisCaii"especiais iOicio"ti o p"ro:...cesso de descentralização e remanejamento do poder decisório da regiãO pelo reconhecimento de que a Amazônia, pela sua continetalidade e...diversificação, não pode
enquadrar-se dentro de um rígido sistema de administração, promoção e planejamento único, sem atender às
diferentes situações sub-regionais e dos Variados aspectos geopolíticos e estratégicos, bem conio às-caiacterísticas geoeconômicã.s e oikopolíticas típicaS de uni universo
de recursos e vocações diferenciados· no tempo, no espaço e na gente, embora unidos pelo destino brasileiro
de sua unidade política e nacional. Salienta ainda OProfessor _Benchimol que foí corri esSa ffiosofia de livre iniciativa, desativada e liberta das inibições burocratizã"i1tes
e dos enclausuramentos desestimulantes, que a Zona
Franca de Manaus conseguiu atrair, na primeira década
da sua criação, empresários e empreendedores de todo o
País e do exterior. Lá se. aliaiam ou se justapuseram ao
núcleo glebário tradicional, aPartando caPitais, técllicas,
Know how, savolr~paire, experiência, inovação,
deixando-se envolver e injeúmdo tam-bém ambiçãO, otimismo e arrojo próprios de uma soCiedade que deseja
crescere-participar do desenvolvimento brasileiro e amazónico, e que se·idiava enclausurada no relógio do tempo e imobilizada na cerca do chão, após haver perdido o
melhor de suas elites, de seus talentos e do seu povo,
pois, na ânsia de sobrevivência e de realizaç.ões, muitos
emigraram para .õ-utras árei:ts,.ou· remeteram sUas poupanças e capitais para inversões nos grandes centros· urbanos do Centro-Sul do País. Assim começou ã:'-cõáidapara fazer da Zona Franca de Manaus um projeto viável,
na fórmula estratégica e filosófica do Presidente Cas.tello
Branco, convertida num pólo geopolítico de desenvolvimento e. num foco de germinação, atração e irradiação,
com raiZes e profunda influência em toda a Amazônia
Ocidental e no arco da fronteira, assegurados os interesses vitaiS dã ocupação brasileira do mediterrâneo amazônico, no sudeste e no noroeste do grande setentrião.

-ou Cinco disCUrsps, que ainda ~s "tirei, para analisar esses
boicotes.
_ _
- Por~nquanto, fiquemos no mais recente de todos eJes:
no di~ 29 de julho recente, o Banco Central do Brasil edi~
tou a Resolução n9 851, que estabelece, em Seu item-I, o
que se_gue:

••A transferêrtcia para o exterior dos valores em
moedas estrangeiras corresponde.il.tes à liquidação
de vendas de câmbio celebradas a partir de J9 de
agosto de 1983. pelos "bancos autorizadOs a operar
em câmbio, no País, será efetivada na forma e condições indicadas pelo Banco Central."
Essa .r_esolução [o i regulamentada pela Circular n9 804,
da mesma data.
Ora, o Decreto~lei
preceitua:

rt9

28.8, de 28 de fevereiro de 1967,

Art. 19 A Zona Franca de Manaus é uma área
de livre comércio e importação e exportação e de incentivos fiscais· especiais, estabelecida com a finalidade de criar no iriterlor-cta Amazônia um centro industrial, comercial e agropecUário dotado de condições econômicas que perrr1itam seu desenvolvimento, em faceo dos fatores locáis e da grande distância, a que se encontram, os centros consumidores
de seus produtos.

as

E preciso fazer_ ver ainda que o Decreto_-lein' ~88/67
foi complementado por oUtro Decreto:iei, âe n'i' 291/67,
que impôs os limites da Amazônia Ocidental, estabelecendo incentivos para seu desenvolvimento. Por esse
decreto-lei, a Amazônia Oddeiital Circunscreve-se aos
Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Território âe
Roraima, vale dizer, quarenta e cinco por cento do Território Nacional. Embora esses incentivos se limitem a certos favores concedidos pelo Decreto-lei n9 288 e pelo
Decreto~lei n\' 61,244/67, que o regulamentou, aos bens e
mercadorias recebidos, fabricados ou beneficiados na
-Zona Franca de Manaus, para utilização e consumo interno naqueles Estados e no Território·de Roraima, através da isenção do !CM e do IPI, por diplomas legais posteriores (Decreto~lel n9 356(68 _e Decreto n{ 63.87.1/68),
através da Zona Franca de Manaus e seus entrepostos
em Rio Branco, Boa Vista e Porto Velho, apesar dessa limitação, a aplicação, em sua plenitude, do Decreto-lei n9
291/67 rmpulsiorlaria de modo decisivo o desenvolvimento daquela vasta região brasileira.
Mas, Sr. Presidente e Srs. S_enadores, tudo isto era o
que visavam a lei do cearense e Deputado amazonense
Pereira da Silva e, com muito mais amplitude, devo proclamar, a bem da verdade, o decreto-lei do Goverbo Castello Branco. Com o advento da Administração Costa e
Silva, começaram os transtornos. Primeiro, foi a quota
fixa de 100 dólares para a saída de mercadorias adquiridas para fins de turismo interno, que se manteVé irialterada por mais de dez anos. Como se nesses 10 anos o
dólar nunca tivesse subido, e o cruzeiro nunca tivesse o
seu valor depreciado. A seguir vieram as diversas distorções, verdadeiras aberrações, que subverteram completamente a filosofia e os objetivos do Decreto-lei n9
288/67. Seiiam necessários mais dois ou três, ou quatro,

Abusivamente, como podem ver V. Exts_. a Resolução
n9 851, de 29 de julho de 1983, do Banco C.ential, violenta flagraJ!temente a norma suso transcrita_do Decreto-lei
n~' 288/67, pofque simplesmente reti!a da Zona Franca
de Manaus o carâter de área de Une comércio de impor~
tação e é:r.:poriãção, porque impõe peias ca~biaís a esse
caráter essencial da Zona Franca de Manaus. Vale dizer,
tãdo comércio de importação e exportação da Zona
Franca de Manaus hoje só se processa sob o consentimento do Banco Central do Brasil, o que não é apenas
um absurdo, não é ap"enas um· crime, é mais do que_ um
.crime, Sr. Presidente, recordando Joseph Fouche, é um
erro, é um erro crasso.
Não bastasse, mais. um a vez, com uma simples resolução, o Banco Central suprime mandamento de um
decreto-lei editado pelo Presidente da República e aprovado pelo Congresso Nacional.
Além ·de ilegal, a resolução em tela é grli"árliemente inconstitucional, porque bahada ao a"rrepio ~o art. 46 da __
COnst~tuição Fed~ral, ipsis Iitteris:
--- Art. 46. O processo legislativo compreende a
elaboração de:
I - emendas à Constituição;
II - leis complememares à Constituição;
III -leis ordinârias;
IV - leis delegadas;
V- decretos-leis;
- Vl- ~ecretos legislativos; e
VIl - resoluções.
E bem provável que, com sua habitual f!Iiopia, ou mâ
f"e.,- tenliá eritend.ido o Banco Central que o inciso VII do
art. 46 d"a ConStituição, que inclui resoluções no processo IegishÚÍvo, confere a ele, Banco Centr~l, o poder delegislar, através de resoluções, como se amparado estivesse
na Constituição FederaL Ocorre que as resoluções a que
aJude o mandamento constitucional são as resoluções le-gislativas, adotadas pelas duas Casas do Congresso Nacional, em conjunto, ou separadamente, como a recente
resolução do Congresso Nacional, de 30 de Junho último, que autorizou viagem do Senhor Presidente da República aos Estados Unidos da AmériCa.
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NãO.menos-grave ê que o Banco Central, ao baixar a
Resolução n"' 8.51, diz-seabroquel<!-do no art. 99da Lei n'
4.5.9S, d(d.l de dezembrO de.l964. A inconstitucionalidade desse ato do Banco Central torna-se ainda mais gritante porque estupra o art. 153, § 39, da Constituição Federal:
Art. !53.
§ J9 A lei não prejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Ora, a condição de área de livre comércio de importação e exportação, conferida pelo Decreto-lei n'~ 288/67
à Zona Franca de Manaus, constitui direito adquirido, e
não pode ser atingido, isto é, prejudicado por nenhuma
lei e, muito menos, por uma ins·olente resolução de uma
autarquia. Acresce ainda que os beneficias fiscais concedidos pelo Decreto-lei n9 288/67 são por prazo certo
(trinta anos) e não podem, em hipótese alguma, ser revoga·dos. Pelo menos, é o que dispõe o Código Tributário
Nacional, em seu art. 178, in verbls:
A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em
função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso I II do art. 104.

A isenção pode ser revogada, salvo se conceaida por
prazo certo, o que é o caso da Zona Franca de Manaus,
que usufrui de isenção por decreto-lei pelo prazo de 30
anos. Ainda assim, essas isenções só poderiam ser revogadas, conforme o Código Tributário Nacional, por lei
de iniciativa do Poder Executivo.
Este, Srs. Senadores, não é bem um discurso, mas um
apelo ao Senãdo, uma exortação, uma súplica, no sentido de que a Câmara dos Estados vã em socorro da Zona
Franca de Manaus, do Estado do Amazonas e da Amazônia Ocidental.
Sr. Presidentê, um segundo assunto me traz à tribuna.
O último NoticiáriO Internacional, fornecido pela
Subsecretaria de Divulgação e Relações Públicas do Senado, informa que houve mais um golpe militar na
América Latina desta vez:
Ministro da Defesa, Generaf Oscar Humberto
Mejia, derrubou hoje o general Efrain Rios Montt e
assumiu o poder na Guatemala, segundo emissoras
de radio desse país, ouvidas em Bogotá. O golpe durou apenas 45 minutos,
cinco· minutos a maiS ·cto que o golpe militar ocorrido no
Brasil, em 1964.
E_não se registraram choques armados. As comunicações com a Guatemala estão interrompidas.
RiO MÕntt, que assumiu o poder através do golpe militar de 23 de março de 1982 contra o general
Romeo Lucas Garcia, ...
que, por sua vez, tomou o poder de um coronel. Esse coronel, de sua parte, havia tomado o poder de um major.
Em escala decrescente, Sr. Presidente, na Guatemala, o
próXimo a tomar Opoder serâ um cabo, uma vez que não
sei" se na hierarquia militar da Guatemala existe a patente
.de anspeçada ou de alferes.
Mas, Sr. Presidente, o que desejo declarar é que os militares latino-americanos não têm mais jeito, são irrecuperáveis para o regime democrático.
Eu, com essa minha voz perdida aqui no Planalto Central de Brasília, apresento a minha solidariedade ao bravo povo guatemalteco, desejando que ele se organize
para debelar o fantasma do golpe militar do seu país,
golpe que há tanto tempo vem infelicitando aquela desgraçada república da América Central. Mas não se pode
desvincular os acontecimentos da Guatemala dos da Nicarágua e da América Latina.

3222

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Terça-feira 9

No sábado, o jornal The New York Times disse que o
Governo american_o deve ter mais atenção para com o
Brasil do que para com a Nicarágua. Imagine, Sr. Presidente, o conceito que atingiu o nosso País no exterio_J;:; 1:!.
Nicarágua, lutando contra a agressão americana, merece
do maior jornal dos Estados Unidos a súplica de que o
Governo Reagan deve ter mais atenção para o nosso
País do que para com a Nicarágua ou do que até para a
Guatemala, onde o golpe, não tenho dúv"ida, mais uma
vez, foi acionado pela Agência Central de Inteligência, a
CIA, dos Estados Unid_o_s.
A verdade, Sr. Presidente, é que nós, latinosamericanos, já estam-os fartos -do golpe, não suportamos
mais o golpe.
E disse o Senhor Presidente Médici, certa vez,, "que
quem entra pela porta do golpe sai peta janela do golpe".
O exemplo da Guatemala é patente e evidente. Se oBrasil quiser agir com bom senso, com sapiência, com coragem, dando exemplo de grandeza aos países latinoamericanos, o Brasil não di:ve mais reconhecer, doravante, nenhum governo nascido de golpe militar neste Continente.
Basta, Sr. Presidente, sobretudo depois da traição que
os Estados Unidos cometeram contra a América Latina,
ao se solidarizarem_ com a Inglaterra, rasgando a Carta
da OEA, em detrimento da Argentina agredida.
Não, Sr. Presidente, não precisariloS-do golpe nem da
ajlida dos Estados Unidos; precisamos, mesmo, é -~o
Brasil e da ajuda do povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Patmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FABIO LUCENA EM SEU DISCURSO.

O Delegado da Receita Federal em Santos, no uso de
suas atribuições regimentais, e tendo em vista o que
consta do Processo n'» 0845/055.550/83, resolve:
ATO DECLARA TO RIO CST N• 229, DE 29 DE JU1. Habilitar a firma Nesici AntUnes de Carvalho FiLHO DE 1983
lho, CGC n'» 52.623.811/0001-0l, com sede nesta cidade
- - na Rua Professor Msnoel Abreu, 109 - Vila Mathias,
CNM: 6.02.25.03
a efetua:r o transporte rodoviário de mercadorias em reDeclara adjudicação de cotas de óleo diesel a congime de trânsito aduan~iro, nos termos da Instrução
Normativa SRF N~> 008, de 9 de março de 1982, item 8 e
cessionárias de energia elétrica, para fins de isencão
do imposto único sobre lubrificantes e combustíveis.
seus subitens.
2.-_ A-presente habilitação é concedida por prazo inO Chefe da Divisão de Legislação Aplicada, no uso da
determinado, ftcando ressalvado o disposto no subitem
competência que lhe foi delegada_ pelo Coordenador do
12.2, da citada Instrução Normativa.
Sistema de Tributação, através da Portaria CST n'>'
3. Este_ato passará a vigorar a partir de sua publi50/19, tendo em vista os Ofícios recebidos_si.Q__Çonselho
cação do Diário Oficial da União.
Nacional do Petró_leo, conforme Processos (MF) n9 s
Gudês Alvarez Fernandes - Delegado Substituto.
0168-009.178/83'69, 0168-008.707/83-52 e 0168(8.879 de 28-7-83 -Cr$ 20.000,00)
009.181/83-73,
Declara:
BANCO CENTRAL DO BRASIL
1) que foram adjudicadas pelo Conselho Nacional
Resoluçà·o n'~ 851
do Petróleo às empresas concessionárias relacionadas no
O Banco Central do Brasil, na forma do arJigo 911, Lei
quadro anexo, as cotas de óleo diesel ali discriminadas_,
n'?4.595, de 3'f~i2-64, tOrna públicO que o Con-selho--Mopara consU.nio eXClusivo na geração de energia elétrica;
netário Nacional, em sessão realizada nesta data, tendo
2) que o volume- de produtos derivados de petróleo
em vista o disposto no artigo 49, incisos V e XXXI, da
correspondente àquelas cotas goza de isenção do impos~
mencionada
lei, resolveu:
~o único Sobre lubrificantes e combustíveis (IULC), por
I - A transferência para o exterior dos _ya_!Q(es ern
força dei disposto no artigo 15 da Lei nl' 4.676, de 16 de
moedas estrangeiras correspondentes, à liquidação de
junho de 1965, com a alteração dada pelo artigo 5"' da
vendas de câmbio celebradas a partir de 19-8-83 pelos
Lei n~' 5.073, de JS d_e agosto de 1966, consoante dispobancos autorizados a operar em câmbio, no País, serã
SiÇão expres-Sa na Portaria n'i' 216, de 13 de setembro de
efetívada na forffia ~e condições indicadas pelo Banco
1965, do Miriistro das Mi"nas e_ Energia.
Central.
(Of.- n'>' 185/83) --Jackson Guedes Ferreira.

QUADRO ANEXO AO ATO DEÇLAR_AT0R10 CST N' 229, DE 29 DE JULHO

D]~l983

(Adjudicação de cotas_ Qe óleo <ii~~el__ e Luqri_fiçanteJ,ási~~ a_
concessionárias de energia elé_trica)

Processos ( M F)

Ofícios
doCNP

Empresa Concessionária

Número

(n'eano)

de Energia Elétrlca

(*)0168-009.178/83-69
(**)O 168-008.707/83-52
(***)0168-009.181/83-73

Quantidades Autorizadas
Empre§a Distribuidor.'a__ _ _ _ _ _ _-,-,-,6leo Diesel 6/eo L. Básico
(litros J
(litros)

014640 CEMAT- Centrais Elétricas
Elêtricas Matogrossenses S/A
013952 CER- Centrais Elétri_ça§,
de Poraima Sf A
014891 CER- Centrais Eléti'léã.s

Petrobrás
Distribuidora S/A
Petrobrãs
Distribuidora S/ A
SheJl Brasil S/A

811.632

II- Pelo valor das vendas de câmbio fechadas no dia,
contratarão ps bancos com com o Banco Central ope-Tações destinadas a constitUição de depósitos, remurieradOS ôU--não;~na forma que vier a ser estabelecida-p"elo
Banco Central, nas mesmas "moedas estrangeiras das
:--end~~ealiza~as, a ~erem :eg~~trados ':m nom~_das instituiÇões depositantes.
III- O Banco Central ado tará as medidas C9IJ1-plementares necessárias à execução- desta Resolução.
LV--::- E_!>ta Resolução entrar_ã em v}gor. na data da sua
publicação.
, ~. Brasília (DF) 1 29 Qe julhl:) <!~ 19.83.- Carl~s Gea:aldo
' Langoni, Presidente:
ReÜficação do caput da ReSolução il'i' 851, de 29-7~83

290.875

(•) Acrí:scimo à quota de 6.256.6_77Ji\ros de ól~ diesel, adjudic;lda pel~_ oficio n9 CNP- 27.014, de 29-11-82, conforme_ Ato
Declaratório CST_nt 551,_dc 28·12-82. pub1icado no 0.9.u de 3H2·32
(*'") Acrescimo à quota de 8.455.271 litros de óleo diesel, adjudi~adu pelo oficio n9 CNP :-:- 27.014, de 29-11·8~, c~~~r!Tie_ ~to
Declaratório CST nô 551, de 28-12--82, publicado no O.O.U. de 31·12-82.
__ , __ _

t•u) Retificado do nome da ];:ll).prcsa Distribuidora, constante da relação anexa ao Ato Declaratório CST n• 206, de 30·6·83,
publicado no D.O.U. de 6-7·83 (Ofício n9 CNP- 011.161/83).

Delegacia da Receita Federal em Niterói
ATO DECLARAT0R10 003 --,--.27 maio de 1983.
Habilita a empresa que menciona a efetuar o transporte rodovlárío doméstico de mercadorias eni regime de
trânsito aduaneiro.
O Delegado da Receita Federal em Niterói, no uso de
suas atribuições regimentais, e tendo em vista o que
consta do Processo n9 0730.007486/83-27,
·
Resolve;
Habilitar a transportadora J. B. Fernandes LTDA.,
estabelecida na rua Dr. Francisco Portela n'~ 2.463, Sala
102, Parada 40, em São Gonçalo, RJ, inscrita no Cadastro Gei'al de Confiib_uinte do Ministério da Fazenda sob
n.,. 29.873.541/0001.95, a efetuar o transporte rodoviário
doméstiCo de mercadorias, em regime de trânsito adua-

Agosto de 1983

neiro, nos termos da Ins_trução Normativa n'» 008, da
SRF cie 9-3-~2, item 8 e SeuS subitens.
lJ -A habilitação ora concedida é_por _prazo indeterminado, ficando todavia, sem efeito, dura~ue o ~empo
enl-que a citada nrma, põr-ato declaratório do suPerintendente da Receita Federal no Rio de Janeiro, estiver
C?Ventua!mente impedida de efetuar o transporte de _!Uercadorias -effi regime de trânsito aduaneiro.
·

Ltiiz Felipe L. M. A. Pereira.
(50.833 de 27-7-83 -Cr$ 14.000,00)
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM SANTOS
Ato Dedi.TatOrfo 0845/CABfN'» 038, de II de julho de
1983

correção.
O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 911 da Lei
n~> 4.595, de 31-12-64, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada nesta data, tendo
em-viSta-o dispo"stO flo a.I'tigo 49, incisos V e XXXI, da
mencioD.ada Lei,
Retificação do caput do item 9 da Circular n11 804, de
24-7-83
"9Y Os juros a que Se refere o item 7 serão levados a
dito da conta Reservas Bancãrlas do estabelecimento depositante.''
Circular o'? 803
Ãs

Instituições Financeiras do
Sistema Nacional de Crédito Rural
Em aditamento à alínea "p" do item 1 da Círcular n9
791, de 28-06-83, esclarecemos que os financiamentos do
POLAMAZONIA ficam sujcito"s:
a) a juros de 12% a.a nos municípios aiingid_os porestiagem, conforme relações divulgadas pelo Banco Central;
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b) às disposições do item II da Resolução
06-83, nos demais munic(oios.

(Of, o' 1.106(83)

n~'

827, de09-

Brasília (DF), 28 dejulho de 1983..
José Kleber Leite de Castro
Diretor
Circular n9 804

ComunicamoS que a Diretoria do Banco Céntral, ten~
do em vista o disposto na Resolução n~' 851, desta data,
dedd.iu que, excetuadas as operações de que- trata o item
11 da presente, o valor das vendas de moedas estrangei~
ras celebradas pelos bancos autorizadoso a operar em
câmbio no Pais, a partir da data de inicio de vigência da
citada Resolução, qualquer que seja a natureza da operação, ampafadas ou não em Certificados_ ou autorizações deste Orgão, deverá ser. objeto de depósito -em
moeda estrangeira neste banco Central na data d~ sua liquidação.
2. Âs operações de venda de câmbio subordinaqas às
disposições desta Circular serão formalizadas com plena
observância das normas cambiais, inclusive no que res!
peita à sua classificação.
3. Na liquidação de tais operações serâ observado o
seguinte:
a) não será efetuada remessa ao exterior;
b) o contrato de venda de câmbio serâ liquidado mediante débito à conta do cliente e, sem movimentação de
contas junto a banqueiro no exterior, a crédito de

"CONíAS GRÁFICAS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS", subtitulo .. Diversos.- Operações sob a Reso~
lução n~' 851".
4. No que diz respeito à instituição de cartas de crédito pelos bancos autorizados, no Pais, obser_var-se-â o
seguinte:
a) fica vedado o fechamento de câmbio para amparar sua instituição, mesmo quando relativas a importações de países com os quais o Brasil mantém convênios
de pagamento;
b) uma vez que a obtenção da correspondente cobertura cambial somente ocorrerã posteriormente â liquidação da operação de câmbio no País e quando indicado
pelo Banco Central, deverá o banco assegurar-se da efetiva disponibilidade de linhas de crédito em moedas estrangeiras no valor necessáriO- ao fi11anciamento da operação a partir da 'data da negociação ou vencimento da
carta de crédito, conforme se trate de carta de crédito a
vista ou a prazo;
c) a venda de câmbio ao cliente será pactuada quando do recebimento do aviso de negociação (nos casos de
carta de crédito à vista) ou na data do vencimento (nos
casos de carta de crédito a prazo);
d) a operação de que trata a alínea anterior será igualmente objeto de depósito na forma do item 5 abaixo.
5. As compras de câmbio, pelos bancos, para constituição dos depósitos serão realizadas com observância
do seguinte:
a) serão celebradas com este Banco no mesmo dia da
contratação das corresp_ondentes vendas a clientes;
b) a taxa cambial aplicável será a de cobertura fixada
para a moeda no boletim de taxas de câmbio "abertura"
do dia. Na hipótese de a moeda de que se trate não estar
cotada no referido boletim de "abertura", aplicar-se-ã à
operação a taxa de cobertur~ para a moeda que primeiro
figure em um dos boletins de taxas de câmbio subseqUentes emitidos por este banco no dia ou, se for o caso, a
taxa cambial específica para a oper3Cãó fornecida, mediante solicitação, Pela Div.isão Regional de Operações
de Câmbio local;
c) para a totalidade das vendas realizadas no dia,
numa mesma moeda, serâ celebrada urna única operação
de compra de câmbio ao Banco Central;
d) serão liquidadas no dia útil seguinte ao do seu fechamento, sem movimentação de contas junto a ban~

queiros do exterior, a débito de "CONTAS GRÁFICAS
MOEDAS ESTRANGEIRAS", subtítulo "Banco
central::..__ Operações sob a ReSoluCã~ nQ 891, em contrapartidas com a conta ''RESERVAS BANCÃRIÀ~J·.
6. Às vendas de câmbio pelos bancos ao Banco Cen~
trai, para levantamento dos depósitos, serão realizadas
observados os seguintes critérios:
a) serão celebradas nas datas a serem indicadas, em
cada caso, pelo Banco Central, que para tal se basearã
em lista de prioridades que divulgará;
bj a taxa cambial aplicável será a de cobertura para a
moeda no dia observado a propósito o que se contém no
item 5~b;
c) será realizada apenas uma operação de venda ao
Banco Central para cada moeda, por dia.
_-- d) serão liquidadas no dia útil seguinte ao do seu fechamento, com a conseqüente expedição de ordens de
pagamento ao ~xterior, para liquidação dos compromissos objeto das operações de vendas de câmbio que deram
origem ao depósito;
c) as liquidações indicadas na alínea ''d" acima serão
processadas a débito de "RESERVAS BANCÃRIAS",
em contrapartida com a conta "CONTAS GRÁFICAS
EM MOEDAS ESTRANGEIRAS", subtítulo "Banco
Centrai - Op~rações sob a Resolução n~' 851 ";
f) a emissão das ordens de pagamento de que trata a
alínea "d" será efetuada pelos bancos p1ediante débito à

_~EM

conta "CONTAS GRÁFICAS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS", subtítulo "Diversos- Operações sob
a Resolução nY 851", em contrapartida com "CORRESPONDENTES NO EXTERIOR EM MOEDAS ES- TRÃ.NGElRAS", subtítulo "Conta Movimento", titular "o banqueiro sacado".
7. Sabre os depósitos de que se trata serão abonados
jl,iros a uma taxa igual a:
I. Operações decorrentes de obriga~ões registradas no
Banco Central aquela aplicável aos depósitos constituídos sob a ReSolução n~' 813, de 6-4-83, com base LIBOR
(será utilizada a LIBOR para 3 meses cQnstantes do boletim de taxas deste banco Central, vigente na data de
constituição de depósito}. Excetuam-se desta regra as
obrigações contraídas com agências governamentais estrangeiras ou com seu aval, caso em que prevalecerão as
taxas pactuadas.
II. Operações comerciais com prazo de pagamento de
~lté 360_dias_- (importação, afretamento, etc)- LIBOR
para 3 meses atiliiada na forma do inciso anterior, vigente na data da constituição do depósito, acrescida da margem ("spread") de I 1(2% a.a.
· ·
8. O Banco Central poderá examinar o paga~ento
de juros em níveis dife_"rentes do indicado no inc!so 11,
quando se tratú de operação em que, documentadamente e a seu juízo~ esteja comprovada taxa de juros em !JÍvel
diverso daqueles aH definidos.
9. oS ]Üros à que se refere o item 7 serão lev~dos a
'Crêdito da conta "RESERVAS BANCÂRlAS" do estabelecimento depositante:
a) pelo respectivo equi~alente em cru~eiros, convertidO meaJartte-·a- apfiCãção de taxa de cobertura vigente
para a: moeda nõ dia da liberação do depósito;
_
b) juntamente com a liberação ~o_ depósito corres~_
pbridCiite.
10. Uma vez que à Jiqu_idação das vendas a que serefere item o 3 não corresponderão simultâneos pagamen~
tos ao exterior, as _mesmas não serão passiveis de caber~
tura cambíal ao amparo dos Comunicados GECAM n~'
60;, de 21-5-68, ou nY_68, de I 1-6-68, ou ainda com base
nas disposições da Resolução n• 83, de 3~1-68, não po~
dendo igualmente ser consideradas para o fim de ampa~
r.ar conipras no mercado in~erbancârio. A faculdade de
obt~nção .de cobe~tul-a cainbial, no entanto, poderá ser exeTcida qüando do levantamento do depósito, a que se
refere o item 6.
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11. Excluem-se da obrigatoriedade do depósito as operações de venda realizadas pelos bancos:
a) no mercado interbancârio (Carta-Circular GE-

o' 185, de 30-4-73);
- b) com base nas disposições contidas na Resolução
n~' 62, de 17-8-67, - (itens VII e VIII), Resolução n"Y 84,
de 3-I-68, Resolução nY 807, de 10-"3-83;
c} para pagamento de operaç~es amparadas por cartas de cr_édito, letras avalizadas ou notas promissórias emitidas ou avalizadas por bancos autorizados, quando
se trate de_ _operações com países com os quais o Brasil
mantêm Convênios de Créditos Recíprocos e para pagamento de operações amparadas em cartas de crédito nos
casos de operações sob convênios bilaterais de pagamenCAM

to.
Nota: O disposto neste item não altera o que estabelecem as alíneas "a" e "c" ao item 4 desta Circular;
d) para pagamento de valores sujeitos a depósito no
Banco Central na forma da Resolução nY 813, de 6-4-83
- itens II e III;
e) para pagamento de operações de arbitragens realizadas pelos bancos autorizados a operar em câmbio no
País;
fj para pagamento de despesas bancárias (comissões,
despesas de comunicações, etc) cobradas pelos correspondentes, no exterior, de bancos autorizados a operar
em câmbio no País;
g) para pagamento de importações efetuadas por lojas francas ("dutyfree shop") localizadas nas áreas in~
naçionais de aeroportos brasileiros e que efetuem suas
vendas exclusivamente contra pagamento em moedas estrangeiras;
h) para pagamento de juros gerados pelo atraso nas
remessas decorrentes das presentes normas.
12. Ãs compras e vendas de câmbio, para fins de
constituição e levantamento dos. depósitos, serão contratadas com este Banco exclusivamente na praça onde
cada estabelecimento centralize suas operações com este
Órgão, nos termos do item 4 do Comunicada D ECAM

o' 80, de 9-3-79.
13. Para efeito de obtenção de cobertura cambial
junto ao Banco Central, de.que tratam os Comunicados
GECAM n~' 60, de 21-5-68, e n• 68, de 11-6-68, poderão
os bancos autorizados a operar em câmbio considerar
como vendas a clientes os cancelamentos, efetuados a
partir de l~'-8-83, de compras de câmbio provenientes de
exportação.
Brasília (DF)~ 29 de julho de 1983
José Carlos Madeira Serrano Diretor da Área Externa.
Carta-Circúlar n~> 912
Comunicamos que. em decorrência do disposto na Re~
solução nY 848, de 20-07-83, fica alterada a seção 4-4-5 de
Manual .ele Normas e Instituições (MNI).
2. Em conseqüência, encontra-se anexa a folha ~e~
cessârla .à atu-alização do_ referida Manual.

Brasilia (DF), 28 de julho de 1983- DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO BANCÃIÜÃ __; Antenor Oemente Pinto Chefe.
Nota

A folha de atualização ~ que se refere esta CartaCircular será distribuída aos assinantes do MNI.

O SíCPREsfllENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs, Senadores, o Senador Fábio Lucena há
pouco falou na sua voz perdida. Acho que perdido, Sr.
- Presidente, esta o Congresso Nacional, particularmente
o Senado da República.
Sr. Presidente, ainda hoje o nobre Senador Marco
Maciel trazia à Casa um problema da sua região, falando
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da paralisação das obras da construção _da Us_ina Hidroelétrica de Itaparica. Coincidentemente, Sr. Presidente, na tarde de hoje, nesse vaziO-dos nossos ~rabalhos, ve-

nho defender, mais uma vez, a uníficação dos orçãmentos. Quis, inclusive, apartear o nobre Senador Marco
Marciel, mas vendo que pouco tempo restava ao nobre
representante por Pernambuco, não o quis.
Sr. Presidente, esta é uma tese que tenho defendido,
praticamerite, desde que cheguei ao Senado da Repúbli-

ca.
I, Três são os orçamentos globais federais brasilei_ros:
I - o da União, que compreende as despesas e reCeitas relativas a todos os Poderes, órgãos e fundos, tanto
da administração direta quanto da !ndireda, excluídas as
entidades que não recebam subvenções ou transferências
à conta do orçamento. A_ receita e a despesa dos órgãos
da administração indireta, quando incluídas no orçamento anual, serão por dotações globais, sem prejuízo
da autonomia na gestão legal dos seus recursos;
II - o das empresas estatais, que estabelece os limites
mãx1ri1oS de dispêndios glabais do conjurito das empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárías e fadas as empresas controladas, direta ou indiretamente, pela União; das autarquias e fundações instifuídas_ ou mantidas pelo Poder Públi__co e dos órgãos autónomos da Administr_:ição Direta (podem ser também
equiparadas às empresas estatais, para efeito de controle
governamental, as entidades e organizações de direíto
privado, que recebam contribuições parafiscaiS ou-transferências do Orçamento da União e prestem serviços de
interesse público ou soc_ial);
III- o monetário, que estima as necessidades globais
de moeda e crédito no País.
Cada um desses orçamentos tem a sua sistemática própria de elaboração e aprovação. O Orçamento da União
é da competência do Poder Executivo __e votado pelo
Congresso Nacional, enquanto o denominado Orçamento Sest, relativo aos dispêndios globais das empresas_ estatais, é elaborado no âmbito da Secretaria de Controle
de Empresas Estatais, órgão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o aprovado por intermédio do Presidente da República, em reUnião do
Conselho de Desenvolvimento Económico. Por fim, o
Orçamento Monetário é aprovado pelo Conselho Monetário Nacional, sendo preparado pelo Banco Central do
Brasil.
E aqui, Sr. Preside_nte, eu sígo numa linha de raciocínio para mostrar a importânCia da unificação dõs 9.rÇamentos.
Eu diria, Sr. Presidente, que a gente vai-se cansando
em defender certas prerrogatiVas do Legislativo, porque,
talvez, hoje, para a imprensa, seja mais íritpOitã:ilte fala
dQ ilustre General Golbery do Couto e Silva, do que demonstrar a importância do Congresso Nacional face ao
orçamento da Nação.
Tenho medo, Sr: Presidente, se jogasse fora-este rapei,
em que procuro analisãr -o orçamenfo do Brasil e- se falasse aqrii na entrevista do General Golbei:y do Couto e
Silva, talvez, pelo menos, merecesse, amanhã na Unprensa, nem que fosse na página põliciãl, duas óu trê"sllilhas.
Possivelmente, ao diss_ertar sobre o orçamento da República, mostrar que o CongréSso NaCional não pode
continuar a lei aprovando apenas o chamado orçamento
fiscal, deixando, como eu disse, o das empresas estatais e
o monetário de lado, de exclusiva responsabilidade do
Poder Executivo, talvez, quem sabe, Sr. Presidente, poderíamos mereceruma-atenção mais razoável da imprensa brasileira.
Mas, de qualquer forma vamos seguindo o nosso caminho, que não é o do Senador José Fragelli, quando S.
Ex• preconiza a greve do Legislativo. Mas creio qae os
piquetes do Senador José Fnigelli, como eu_ disse n_a
sexta-feira, jâ estão "funcionando ... Sr. Presidente, s~-

a

guindo, como eu disse, no meu pensamento, demons" trando a importância da unificação, chego à conclusão,
sob a minha ótiCa, sob o meu estudo, que teríamos que
proceder a algumas modificáÇões legais necessárias, entre outras: a da Lei n9 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
a denominada Lei Bancãria, no que respeita à Competência privativa do CMN, de aprovar o Orçamento Monetário, à atividade de fomento do Banco Central do Brasil
e"quanto ao papel do Banco do Brasil, como autoridade
--monetária; re:vogação da Lei Complementar n"' 12, esta é
importantíssima que seja revogada, Sr, Presidente, e do
dispositivo constitucional (art. 69), que, a partir da
emenda n9 I, de 1969, permitiu essa regulamelltação e a
conseqüente expansão imoderada da dívida pública interna; que hoje é de grande preocupação para todos nós;
alteração da seção VI- Do Orçamento d_o texto constitucíonal em vigor, de forma a que as empresas estatais
possam ser melhor acompanhadas pela representação
pOlítica: - -6. CaQe observar que nas diretrizes do Ministério do
Planejame"Õto- do atual Governo, divulgadas em março
de 1979, uina das metas era a unicidade do orçamento federai,"''de-mõdO a nele se incluírem todas as fontes de recursos e responsabilidades da União", o que seria realizado em etapas, as quais seriam cumprídas até t98I,
quando o abjetivo da unicidade estaria alcançado.
Creio, mesmo, Sr. Presidente, que o Congresso Nacio~
nal não deveria examinar o orçamento de 1984, - não
essã. -greve,- não esse jogo de palavras, mas não deveríamos examinar o orçamento de 1984, sem que conhecêssemos o orçamento monetário nacional e sem que o CongresSo Nacional pudesse examinar, cOin-prOfundidade, o
orçamento das empresas estatais.
Tanto assim, Sr. Presidente, que ainda dentro de alguns dias vamos encaminhar a V. Ex•, pedindo urgência
·pa·ra a sua aprciVilção, um projeto de lei que elaboramos
e que na ocasião de sua apresentação recebeu o n9 98/81,
que diz o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 98 DE 1981
Dá nova redação ao item III, do artigo 4"' da Lei n9
4.595, de 31 de dezembro de 1964 e determina a submissão ao Congresso Nacional do Orçamento Monetár-io:
-O Congresso -Nacional decieta:
Art. 19 O item HI, do art. 4"' da Lei n"' 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
III- Elaborar, até o último dia do mês de agosto de .cada ano a proposta de Orçamento Monequal serão estimadas as necessidades globais de moeda e crédito para o exercfcio seguinte

~lário;na

ArL -1J- -0, Presidente_ da República submeter-á ao
Congresso Nacional, juntamente-Com o Profeta de Lei
Orçamentária, a proposta de Orçamento Monetário.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 São revogadas as disposições em contrário.
E dei a devida justificativa, Sr. Presidente.
O outro projeto que apresentei recebeu o n"' 104, de
1981:

PROJETO DE LEI DO SENA-DO
N9_ 104, DE 1981
Dá nova redação ao artigo 7"' da Lei n"' 6.22], de
14 de julho de 1975, que dispõe sobre a fiscalização
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financeira e orçamentária da União pelo Congresso
Nacional
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O Artigo 7"', da Lei n"' 6.223, de 14 de julho
de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7"' As pessoas jurídicas de direito privado, de cujo capítal participe a União, o Estado, o
Distrito Federal, o Município, ainda que atruVês de
eUtid_a.de da respectiva administração indircta, ficam
su-brrii!tldos à fiscalização financeira do TriOunal de
Contas competente, sem prejuízo do controle exercido pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. A fiscalizaÇão -prevista neste
a,rtigo respeitará as peculiaridades de funcionamento das entidades."
Art. 2<~ - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 39 ·são revogadas as disposições cm contrárío.
Por isso, Srs. Senadores, é que volto à tribuna nesta
- tarde, para mais uma vez defender a unicidade do Orçamento Federal brasileiro.
E aqui, Sr. Presidente, peço a V. Ex~ para que fuça
constar do meu pronunciamento a fala do Ministro João
Nogueira de Rezende, quando, abordando a unificação
dos orçamentos, entre outras coisas, disse o seguinte:
UnifiCação dos Orçamentos
Existem atualmente na Administração Pública
Federal três orçamentos paralelos: Orçamento da
União ou Fiscal, Orçamento Monetário e Orçamento das Empresas Estatais. "Como acabei de demonstrar",
"A necessidade de sua unificação ou consolidação resulta primeiramente da obediência que se
deve à imposição de natureza constitucional e legal.
A Constitutiçào Federal e a Lei n9 4.320, de 1964,
prescrevem, dentre outros, a observância, nos orçamentos públicos, de dois princípios orçamentários,
aceitos e invariavelmente adotados em todos os países civilizados. Os princípios a que nos referimos,
dos quais o primeiro vem sendo sistematicamente
desprezado pelas nossas autoridades, são chamados
pelos estudiosos e especialistas da Ciência das Finanças: princípio da Unidade e princípio da Uni ver~
saiidade, aqude consistindo na existência de um só
orçamento e este determinando que o orçamento
uno deverá conter ou abranger, num só documento,
a totalidade o_u universalidade de todas as receitas e
todas as despesas.
S_eg1,1e o Ministro J oào Nogueira de Rezende, citando
vários ministros e conclui no seu entendimento dizendo
que:
"O Governo, agora, trilha o caminho "certo; pois;
como frisamos em 01;tra parte da análise das contas
de 82, só o Orçamento Fiscal apresentou desempenho satisfatórío.
Os frutos teratológicos, chamados "Orçamento
Financeiro"~ "Orçamento das Estatais" são os res-

ponsáveis pela crise financeira em que se debate o
País, pelo seu descontrole e imprevisão.

Srs. Senadores, déscontrole e imprevisão exatainente
porque o Congresso Nacional não examina, sequer tem
conhecimento do orçamento das empresas estatais e do
orçamento do Conselho Monetário Nacional.
Aliás; Sr. Pfcisidente, sinceramente, nem sei se este
CongressO está,- realmente, interessado em examinar os
o~çamentos. Creio que o Congresso Nacional, Sr. Presi-
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dente, não está interessado muito nessas matérias. ·o
Congresso Nacional quer viver o seu dolce far niente. Até
quando, Sr. Presidente? Quem sabe até a nào aprovação
do Decreto-lei n(!o 2.045.
O Sr. Fábio Lucena -

Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex' com muito prazer, nobre Senador Fábio Lucena.

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, há um aspecto
que, com sua permissão gostaria de realçar, é o que serelaciona com o enxerto promOVido na.ConStituíção Federal pela Emenda Constitucional n"' 8, de 14 de abril de
1977, o famoso "Pacote de Abril", pelo Presidente Ernesto GeiseL Esse enxerto suprimiu do Direito Constitucional Brasileiro normas de todo o direito escrito, fundamentalmente do Direito Tributário, suprimiu o principio
da anualidade do tributo. s·e V. Ex• observar a Constr.
tuição do Império, todas as Constituições Republicanas,
V. Ex~ vai ver que no capítUlo dOs direitos e garantias individuais elas estabeleciam, ãté 1977, qu-e- "nenhum tributo pode ser cobrado sem que lei anterior o haja definido", que é o princípio da le&'ã.lidade, "e antes do Inicio
do exercido financeiro do ano seguinte", que o principio da anualidade. Pois bem, no art: 153; f 29, este
princípio é tão importante, nobre Senador, que a Constituição o inclui no Capítulo--dos Direitos c Garantias Individuais dos cididãos brasilé1(os~ Pois b-éffi, no-irt. 153,
§ 29, o Presidente Geisel, com o ·"pacote. de abril", nas
exceções, a criãção de tribUtOs, ele en~rtou a possibilidade de se criarem tributos por lei complementar a qualquer hora, extirpando, assim, do nosso Direito Constitu~
cional, o princípio da anualidade do tributo. Foi assim
que criaram o PfS/PASEP, o FINSOCIAL, criam empréstimos compulsórios, criam tributos de toda ordem,
sobrecarregam o Imposto de Renda, como f1zeram recentemente. Esse aspecto constitucional é de fundamental importância; a Lei de Meios e Orçaril."eniõ-, sem a qual
não pode viver- a Nação, é fundamental para a vida da
Nação~ é fundamental que se restaure na ConstituiçãO o
princípio da anualidâde porcille, juntamente com o
princípiO da universalidade e da legalidade, constitui o
tripé da segurança tributária dos cidadãos. Para esse aspecto, o Congresso deveria dedicar todas as suas forças,
todo o seu empenho, toda a sua disposição de lutar pela
restauração dos verdadeiros direitos e garantias ·indivi~
duais dos cidadãos, inclusive, a garantia de nao ter one:
rado o seu orçamento, a sua renda, ou o seu salário, com
tributos criados da noite para o dia, pra viger no mesmo
exercício, no mesmo ano, criadOs arbitrariamente peloGoverno Federal. Era a modesta contribuição que queria dar ao importantíssimo pronunciamento de_ V, Ex•

e

O _SR. ITAMAR FRANCO - Não é uma modesta
contribuição, Senador Fábio Lucena. Em absoluto, particularmente, quando V. Ex• lembra o art. 153, § 29 da
Constituição. Mas, nem eu nem V. Ex• precisaríamos
acrescentar mais nada, quando V. Ex' lembra como isso
foi enxertãdo na ConstituiçãO;em 1977, através do fe~
chamento do Congresso Nacional. E é contra _isso, Sena.~
dor Fábio Lucena, que nós te_ntamos chamar a atenção
do Senado da República, pela acomodação em que se en~
contra o Parlamento brasileiro que não reage. Veja Ex• a
importância fundamental que constitui, em qualquer regime democrático, co"nró-disse bem V. Ex', a análise, a
aprovação e o seguimento do orçamento da República.
Ainda outro dia, na sexta~feira, num aparte a V. Ex~,
recordava que do orçamento fiscal, desse orçamento que
o Congresso aptova, que é o único"_ que ele aptova·, Jã fo~
ram retirados mais de treze trilhõ_es de cruzeiros para o
orçamento monetário nacional, e ainda disse a V. Ex•,
em seu brilhante pronunciamento, que se retirava não s6
da Caixa Econômica Federal, mas do Sistema Financei~
to de Habitação, através do BNB, mais de duzentos bi~

lhães de cruzeiros para favorecer o exportador brasileiro
, quando hoje, V. Ex~ sabe,_o que se faz com o mutuário
do Sistema Fin.inccirO de-Habitação, cobrando~lhe uma
preStaÇão de 130%. No enÚintci; Sellador Fábio Lucena,
retirou-se, do orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, sem que ele tivesse conhecimento; retiram~se ver-bas do Banco Nacional da Habitação e da Caixa Econômica, da ordem de duzentos bilhões de cruzeiros. E não
há interferência do Congresso Nacional! Portanto, a: la·
múrlaqiie hoje, nesta tarde, nós ouvimos do brilhante
Senado_r:: Marc~ Maciel, quando S. Ex~ díz que· a Usina
d~ I_taparica vai _parar, por falta de verbas, porque a
CHESF resolve~ -nã<? mais enviar recursos, gostaria qu_e
exatamente S. Ex• abordasse e sentisse que a presença do
Congresso Naci_onal está se tornando inop_erante, e isto
porque nós, parlamentares, assim o permitimos.
Veja, Senador Fábio Lucena, que além de ter a SEST,
o Governo brasileiro resolveu agora criar o chamado
Comissão fnterministerial de Acompanhamento das Finanças Estaduais e Municipais, o chamado COMOR,
além da Secretaria, evidentemente, do Planejamento.
Então nós vamos criando, e se cda, independeiiTe do
ÇO~g_resso NaciOnal, m.iis uma entidade do Governo Federal para controlar o orçamento mais importante. Se
..-erjfi_~~rmos, TI() sentido quantitativo, o orçamento fiscal
é da ordem de 12 a 13 trilhões, aproximadamente. Só o
orÇamento das empresas estatais, Senador Fábio Lucena, ch<ig-a a --inaís de 30 trilhões. E este não passa pelo
Congresso Nacional.
Veja V. Ex• o que diz a Lei Complementar n~' 12, essa
lei cõinplemeriiar que, no noSso entendimento, precisa
ser revoga-da com urgência pelo Congresso. Vou apenas
me reportar ao art. fo;i, -§ !9-e o -item "a", para qUe V. Ex•,
que conhece essa lei complementar, recorde e fixe-bem o
absurdo da Lei Complementai- n"' 12, de 8 de novembro
de 1971:
"O Presidente da República faz saber que o Con~
gt:esso Nacional decreta ... "
Sempre o Congresso Nacional permitindo isSo. E tem
que permitir, Senador Fábio Lucena. Nós ficamos acan_hados quando v_emos o público assistir a algumas sessões do Senado da República, mas, como representante
de Minas Gerais, eu tenho cumprido aqui as ininhas
obrigações. Veja V, Ex•:
"Art. 19 - As oPeraçõis de_ créciiio referen_tes à
colocação e resgate de titulas do Tesouro Nacional,
decorrentes _do giro da dívida pública interna, poderão ser realizadas independentemente de estimativa
e fixação das respectivas receita·s e despesas no orçamento anual, ressalvado o disposto no§ 2~' desse artigo;"
Agora, o § I 'i' diz:
"As operações_ autorizadas neste artigo inclui os
valores I:'
V~jam, Srs. Senadores, o que diz o§ lY:
"A- títulos do "feso_uro Nacional em circulação
na data da publiCaÇão desta lei, acrescido dos valores das operações de crédito autorizadas em lei para
equilíbrio da execução orçamentária anual.
B- Títulos dO Tesouro Nacional para execução
da política monetária até o montante autorizado"
-por quem? Pelo Congresso? Não ...,:.. __Felo Conselho Monetário Nacional.
"C- Correção monetária dos tltulos de que tra~
ta este artigo, quando a ela sujeitos.
"Parágrafo 29: As despesas com juros,_ descontos
e comissões resultante das operações de que trata
este artigO são iilclUidas no orçamento anual da
União".
Parágrãfo 3~':
"A co~!g?_:i~ào de dotações '?rÇ'!ffientárias para
atendimento dai despesas que trata o parágrafo an-
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terior, poderá ser dispensado, ... "
Poderá ser dispensado. A critério de quem? Do Con.
gresso? Taml;lém não.
"A critério do Conselho Monetário Nacional,
permitida, neste caso, a inclusão do seu valor, no
giro da dívida."
Então, por iss-o~- Senador Fábio LUcena, nós temos
hoje uma dívida iriterna tào preoçup_an!e quanto a dívida
eXterna, e Já tínhamos na casa da ordem mais çl.e _dezes~
seis trilhões de .cruzeiros. O que- faz o Congresso Nacional? _O que faz o Congresso Nacional Srs. Senadores?
Nada. _O Congresso Nacional, com vozes isoladas, defende a honestidade do orçamento, mostra, Sr. Presidente, que nós não poderíamos agora, em 1983, para estudar
o orçamento de 1984, nos contentar com a migalha de
ex.iunimi.r apenas o orçamento fiscal da União. Nós deveríamos exigir o exame do orçamento das empresas estatais, e o Conselho- Monetãrio Nacional deveria enviar
pàra o Congresso Nacional,para a sua apreciação, esse
orçamento.
Fico por aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na esperança de que um dia assuntos como esse mereçam mais
destaque que determinadas entrevistas, entrevistas que
mQstram aquilo qJJe,jã _<;l_isse daqui desta tribuna, que ao
se _continuar esse processo ilegítimo da escolha do Se·
nhor Presidente da República, ao se_continuar escolhen·
do indiretamente o Presidente da República pelo Colégio
Eleitoral, que não representa a vontade popular, e não se
permítir que o poVo escOlha o Primeiro Mandatário da
Nação, através de eleições diretas e secretas, Sr. Presi~
dente, 3. NaçãO brasiieira ~ai, inuito em breve, verifíCãr
que Ojogo da maledicênçia, o jogo da inveja, o jogo aritmético vão prevalecer sobre os altos interesses da Pátria
brasileira.
A esperança, Sr. Presidente, é de que um dia este Congresso- Nacional possa, realmente, ser aquilo que o grande Santiago _Dantas dizia:. _"O Congr~sso Nacional, em
últJma análise, representa a vontade do povo".
Era o eu tinha_ a dizer. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
!TilMAR FRANCO EM SEU {)[SCURSO:
Sr. Presidente,
Srs. Ministros,
Sr•. Procurador-Geral em substituição-e
Sr. Subprocurador-Geral

-0 Jornal de Brasília, em sua edição de 3 do corrente,
notícia a criação dei Com·of, explicando assim os _seus objetivos:
.. "Com a criação ontem, do Comitê lnterministerial de.Acompanhamento e Execução dos Orçamentos Públicos (Comor) o G_o_verno brasileiro_ deu _o
primeiro passo no sentido da unificação futura dos
_orçamentos mQnetãrio, fiscal e das estatais. O Co~
mar surge c_or:q_o um órgão c9legiado presidido ao
mesmo tempo por -dois expoentes do segundo escalão econômico, os secretários gerais dos Ministérios
da Fazenda e Planejamento, com atribuições de
controlar com todo o rigor os gastos que resultam
no déflcit do setor públicó.
A idéia de__unificar os três orçamentos foi defen-di da inicialmente pela missão técnica do Fundo
Monetário Internacional (FMI), como sendo uma
alternativa para a médio prazo frear o ímpeto das
empresas estatais em investir sem um referencial estratégico. Po.s__terionnente a proposta do FMI foi
também defendida pelos ex-Ministros Mário Henrique Simonsen e Roberto Campos, que apregoaram
a unificação dos três orçamentos como um passo
determin_ante para que o Brasil consiga um dia
reçuperar-se do atual impasse econômico.
A Portaria lnterminiSterial número 200, publicada no Diário Oficial de ontem, assinada pelos Mi-
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nistros Ernane Galvêas e Delfim Netto, da Fazenda
e Planejamento, estabelece que o Como·r a~ompa
nharâ a ex.ecui;ão dos três orçamentos através dos
indicadores es_tabeleG.idQs para esta fi"nalidade, com
autoridade para intervi{ sugerindo providências que
julgar necessârias __ ..à correção de eventuais desvios". O Comitê fica, assim~- com atribuiÇões de su- :pervisão ao que hoje é executado pelas Secretaria de
Controle Interno (Secin);-secretii'ia -de Articulação

com os Estados e Municípios (Sarem) e Secretaria
Especial de Controle das Estatais (Sest), todas as Secretaria de Planejamento (Seplan) da Presidência da
República."
Entretanto, a idéta-da unificação dos orçamentos, embora seja um postulado da Economia clâssica, não ê assim tão nova. Este Tribunal, reiteradamente, a vem manifestando, há mais de dez anos, como recomendação.
Recordamos o que mencionei no meu Relatório às contas de 1982:
Unificaçilo dos Orçamentos
Existem atualmente na Administração Públicª Federal três orçamentos paralelos: Orçamento da União ou
Fiscal, Orçanlentó Monetário e Orçamento das Empresas Estatais.
A necessidade de sua unificação ou Consolidação resulta primeiramente da obediência que se deve ã imposição de natureza constitucioilã.I e legal. A Constituição
Federal e a Lei n9 4.320, de 1964, prescrevem, dentre outros, a observância, nOs orç3.mentoS públicos, de dois
princípios orçamentários, acciitos- e "invariavelmente ado-_
tados em tod_os os países civilizados. Os princípios a· que
nos referimOs, dos ·quais o pr"imeiio- vem. Seiido sistemilticamente desprezado pelas nossas autoridades, são chamados pelos estudios e especialistas da Ciên-cia --das Finanças: prinCípio da Unidade e princípio da Universalidade, aquele consistindo na existência- de um só orçamento a este determinando que o orçamento uno deverá
conter ou abranger, num só documento, a totalidade ou
universalidade de todas as receitas e todas as despesas.
Ademais, a existência do orçamento uno ou único evita o desentrosamento na sua execução, permite seu
acompanhamento e efetivo controle e sobretudo assegura ao povo, ou melhor dizendo, aos contribuintes, o· conhecimento da existência de supéravit ou déficit resultante da execução da_ orçamento uno e universaL
E em outro trecho: ..._
Essas medidas ou providências que vimos sugerir ou
reiterar porque sobre elas já se manifestaram- alguns de
nossos ilustrados antecessores - giram em torno da
Unificação dos Orçamentos etc.-..
Em pronunciamentos anteríores, assim se manifesta-ram os Ministros deste Tribunal:
Ministro Mauro Ranult Leite, ln voto no Relatório
sobre as contas de _l_97? (fls. 245 a 247):
" ... Quando relator das contas de 1969, consigna-_
-mos a necessidade de que, juntamente com os Balanços Gerais da Uniãci, fosse apresentado o Orçamento Cambial e _sua execução, a fim de que pudesse ser apreciada a gestão financeira ·em toda plenitude, ou sejam, realmente, as contas nacionais, proporcionando o aprimoramento contínuo do controle financeiro" ...
Ministro João Baptista Ramos, em seu Relatório às
contas de J 973_ (fls_. 57 e 58):
" ... As fls. 92, fOram feUicionadas as 292 Entidades da AdminiStração Indireta que enviaram, para,
publicação, os s.eus balanços referentes ao exercício
de 1973, e cujas operaçõeS foram incorporadas pelas
lnspetorias-Ge_rais doLrespectivos Ministérios, se-

guidas das 94 entidades que deixaram de cumprir as
suas obrigações. (Vide relação a fls,_l22.) _ -·
Quase uma centena de Institutos, Fundaçõ~, ·Faculdades,_ Universidades, Escolas e Conselhos, representando, a grosso modo, um quarto das entidades da Administração Indireta, beneficiárias do Tesollrõ Naiíona:r; c"Oil.tiriuam iriadimp-lentes e sem nenhuma sanção mais severa.
Mal velho e revelho entre nós, agravado pelo ex- p:irlsionismo descentralizador do Estado Brasifeiro,
só mesmo a perseverança do Governo Federal e_dos
Ministros executivos, poderá pôr cobro a_esse estado de coisas que já se está transformando entre nós,
em mal crônico.
A irregularidade agrava-se d_evido ao aspecto financeiro,· de fundamento constitucional. Segundo o
art. 62 da Emenda Constitucional n9 l/69,, "o orçamento anual compreenderá obrigatoriamente as
despesas e receitas relativas a todos 05: poderes, órgãos e fundos, tanto da Administração Direta quanto da lndireta, excluídas apenas as entidades que
não recebam subvenções ou transferências à conta
do orçamento". E o parágrafo J9 complementa a
disposição magna;. "A inclusão, no orçainento anal,
da despesa e da receita dos órgãos da Administração Indireta será feita em dotações globais e não
lhes prejudicará a autonomia n.a gestão legal dos
seus recursos".
Evidentemente, essas normas que cond~sam o
princípio da universalidade orçamentária (todas as
receitas e todas as despesas no mesmo orçamento)
não foram insertas, nas constituições em geral, para
efeito decorativo. A sua inclusão na -Lei Magna
inspira-se na reconhecida necessidade e imprescindibilida<).e_ de uma visão_ de conjunto de despesas e re:.
ceitas de toda administração de País, para se poder
avaliar a s_ua situação finariCeira e econômica, de
maneira global.
Enquanto não Se cunfprir; de maneira exata, o
princípio de universalidade, o orçamento será uma
peÇa de caráter mais ilustrativo que real, que nos
mostrarã mais ou menos distanciados da verdade
orçamentária".
Ministro Guida Mondin,
de 1976 (ns. 43 e 44):

~m

seu Relatório às cOntas

..... Ê de destacar-se no que respeita a Lei de
Meios, o disposto no artigo 29, da Lei_n94.320, de 17
de març-o de 1964, a seguir transcrito:
Art. 29 A Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a
política econômico-financeira e õ programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade".
O princípio da unidade ql!e impõe aos impostos
ou às rendas, embora diversos quanto à origem, a
condição de constituírem um fundo comUm, e, ao
Orçame_nto, um documento único.
O princípio da universalidade que postula a inclusão da totalidade da r!:_C~ta ,e_da despesa no
Orçamento, como coridição para que o poder público possa exercer efetivo controle politico e administrativo da Lei de Meios.
O princípio da anualidade que visa a tornar mais
eStreito o_ controle_ do Executivo pelo Pode~ Legisla- iivo.· Segundo essa regra O Orçamento só vigora por
um ano.
Acrescentem-se os princípios do equilíbrio e o da
nã~-compensação. O primeiro, de grãii:àe aceitação
na maioria dos países, determina que as despesas
não devem superar as receitas, pois do equilibrio
orçamentário depende a estabilidade dos preços das
mercadorias e da moeda. O princípio da nãocompensação -estabelece -a regra segundO qual o

a
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Orçamento deve ser- bruto e não líquido, sendo as
deSpesas e receitas relacionadas pura e simplesmente, sem qualquer compensação ou desconto.
A mantença desses princípios dão ao Orçamento
a credibilidade de que deve se revestir" ....
Ministro Gilberto Pessoa, fazend_o_recomendações, em
seu Relatório às contas de 1977 (fls. 174):
.. _--2.2 --Que as entidades do setor público independentemente de receberem ou não recursos do
Tesouro, tenham sempre seus recursos e despesas
incluídos num orçamento consolidado do Governo,
sendo os re_cursos apresentados sob a forma de do~
tações globais, e as despesas desdobradas a nível de
projitOs e B.tivídades" ....

Ministro Luciano Brandão, em seu Relatório às contas de 1979
380):

cns.

" ... O retorno aos princípio-s da verdade, da universalidade ou como atualmente se propõe, da unicidade orçamentária, que não mais permitirá a ex·
clusão de despesas de Capital do Orçamento da
União com o fim de esconder a realidade do nosso
endividamento interno".
Ministro Arnaldo Prieto, em seu Relatório às contas
de 1980
24, 28 e 29):

cns.

•• ... Basicamente, os princípios orçamentários
considerados.essenciais para tornar efetivo o controle das finanças públicas são: a unidade, a universalidade e a anualidade.
Destes, gostaríamos de destacar o princípio da
UNIDADE OU UNICIDADE, por ser este um dos
objetivos mais importantes de uma autêntica política orçamentária. Previsto nas diretrizes setoriais estabelecidas pelo atual Governo, em 1979, e consagrado no I II Plano Nacional de Desenvolvimento
para o período de 1980 a 1985, tal princípio exige
que haja um só orçamento, de modo a reunir em um
único documento toda a receita e toda a despesa relativa a cada exercício financeiro, seja qual for a sua
natureza.
Achamos, desse modo, que o princípio da unicidade e a perfeita integração de orçamentos deveriam ter uma abrangência ampla e profunda de forma a contemplar no Orçamento da União todos os
dispêndios hoje alocados no Orçamento MonetáriO
-mas que por sua natureza são da responsabilidade do Tesouro Nacional- de sorte a se evidenciar a
efetiva dimensão do déficit público.
O que chamamos atualmente de Orçamento Monetário deveria se restringir a uril Programa Monetário que contemplasse tão-somente os aspectos de
polítiCa monetária, sem gastos com subsídios ou outros encargos de responsabilidade do Tesouro Nacional.
Com isso, todas as espécies de receitas e despesas
públicas estariam estabelecidas em um único documento - Orçamento da União - espelhando de
modo integrado, claro e objetivo, a realidade
ecOnómico-financeira do País e oferecendo ao Poder Legislativo condições de influir na definição das
prioridades governamentais e de exercer a fiscalização financeira e orçamentária da União, na formã
preVista na Constituição.
Num processo de abertura política como o que
estamos vivendo, cabe à Nação dizer, através de
seus representantes n·ó Coiigresso Nacional, se deseja mais ou menos subsídios, mais ou menos inflação, mais ou menos emprego, mais ou menos desenvolvimento. TodQs os objetivos desejados ou de~
sejáveis não podem, evidentemente, ser alcançados
simultaneamente, A eleição de alguns objetivos sig-
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nifica a preterição de outros. A responsabilidade da
definição não deve ficãr r-estrita ao Poder Executivo _
e muito menos às Autoridades Monetárias. Daí a
importância da apreciação do Orçámeilto da Uniã_o
pelo Poder Legislativo. Mas de um orçamento uno e
representativo do programa financeiro e económico
a ser posto em prática no exercício subseqüente.
O Governo, agora, trilha o Caminho certo, pois, como
frisamos em óUtrã parte da análise das contas de 82, só o
OrçamentO Fiscal apresentou desempenho satisfatóriO.
Os frutos teratológicos, chamados.. "Orçamento Financeiro" e. "Orçamento das Estatais" são os responsáveis pela crise- financeira em que se debate o País, pelo
seu descontrole e imprevisão.
Em declarações anteriores, aos jornais, o Ministro da
Fazenda discordava da unificação orçamentária e dizia,
textualmente, ser uma. "bobagem" (sic) a extinção da
politica de subsídios.
Essas declarações, do Minist_ro, vinham logo depois de
outras de conceituado economista- ex-Ministro da fa-._
zenda - de que era imperiosa, ao Pafs, a extinção dos
subsídios e a unificação dos -1rês orçamentos, para o
equilíbrio de nossas finanças.
Para que não fique no esquecimentO da imprensa brasileira - a orientadora da opinião pública - julguei
oportuno fazer estas considerações que, trasncritas em
nossa ata, podem ficar à disposição do nosso serviço de
divulgação.
Muito obrigado pela atenção com que me-ouviram.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1983
Joio Nogueira de Rezende, Ministro-Relator.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Ignácio. (Pausa.)
S. Ex~ está ausente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.

O SR. ALMIR PINTO f'RONUNÇIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À R}: VISÃO DO ORADOR. SERÁ
PUBUCADO POSTJ:R!ORMJ:NTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Concedo a
palavra ao nobre Senador Henrique _Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte discurs-O.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Transcrev_o manifesto da Asso-dação Comercial e In- "
dustrial de_ Anãpolis, traduzindo as apreensões do empresariado brasileiro diante da inflação incontida, das
taxas elevadíssimas dejuios internos, da recessão econômica e de todas as suas desastrosas conseqüências.
"As classes empresariais, principais sustentáculos do desenvolvimento da Nação, assistem apreensivas à insegurança do GoVerno ria solução _dos grandes problemas de ordem econômica, principalmente no que se refere aos juros bancários: primeiro, decretando o seu tabelamento e, em seguida,
diante da resistência dos- banqueiros, O Banco Cen:
trai autoriza os bancos particulares a cobraiem juros de 20 Por cento m3.is correção monetária. Estes
a tos impossibilitam as empresas de -executarem um
planejamento racional, criando dificuldades Parã
honrarem seus compromissos, culminando com grave crise sócio-econômica, deSemprego em massa etc.
A Associação ComerCi~ e lndu:~trj~l de A.nápolis,
entidade_ classista cujo programa de luta tem sido a
intransigente defesa das classes que representa~ solicita ao Governo que seja, antes de tudo, collfiável e
firme em seus atas exterha, na oportunidcide, seu
veemente protesto pela revogação do tabelamentodos juros bancários, pedindo o retorno à situação
anterior, a qual, mesmo não sendO a ide<il, possibili-
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ta, a duras penas, a sobrevivência das empresas e a
manutenção dos empregos que elas geram. A normalização da vida sócio-económica da Nação em
questão-de sobrevivência popular, por um lado; por
outro, de segurança e soberania nacional. .t urgente
noSsa desvincUlação dos interesses dos grandes con-glomerados financeiros internacionais e a retomada
de um desenvolvimento que objetive os interesses da
empresa e do povo brasileiro.
Associação Comercial e Industrial de Anápolis
......... Nylson Teixeira, Presidente."

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller.
O SR .. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. S~nado~
res:
O Setor Femin_ino do PMDB de Mato Grosso
engajou-se, energicamente, na campanha partidária pela
eleição díreta do futuro Presidente da República. Hã
poucos dias, o citado Setor Feminino do PMDB, trouxe
à luz, em Cuiabã, uma No ta de Repúdio a uma série de
fatos gritantes e alarmantes que mancham a vida
política-social e administrativa do Brasil.
O repúdio das mulheres mato-grossenses a esses fatos
·significam que elas não estão ausentes da grande batalha
pela redemocratização total do BrasiL Deve-se ressaltar
que a volta à democracia ampla só se tornará concreta,
quando o povo brasileiro puder eleger livremente, o seu
Presidente da República.
Leio, Sr. Presidente, Srs, Senadores, a manifestação
_do Setor Fem_iriinO do PMDB de Mato Grosso, para que
a história registre, Para o futuro, a presença da mulher
mato-grossense; ·nos embates cívicos- da nossa Pátria:
-- Nota de Repúdio
Rep-liâfamos a corrupção eleíióral.
Repudiamos estes pacotes, que vêm embuchando
a nação
Repudiamos estas taxas de juros tão alfas noS
empréstimos agrícolas.
Repudiamos as medidas tomadas contra os fun_cionãrios das empresas estatais
Repudiamos as propostas esdrúxu1as do Senador
Roberto Campos, à favor do salãriõ negociado e da
moratória negociada e da extinção do 13'í' mês.
RepudiamOs as medidas do 9overno do -Estado
contra os professores interinos-.
Repudiamos o aumento exorbitante na prestação
da casa própria.
Repudiamos o reajuste salarial que não acompanha o custo de vida.
Repudiamos o desemprego.
Repudiamos as demissões perseguições coritra os
funcionários públicos, sem justa causa.
Repudiamos a corrupção que está institucíonali~
zada em nosso Estado.
Repudiamos a perda da nossa soberania, negociada com o FMI.
Enfim, repudiamos todas as medidas que favorecem os grupos econômicos e esmagam a grande
maioria da população brasileira.
Por tudo isto,
queremos ter o direito de escolher os dirigentes
da nossa Pátria.
Queremos eleições diretas.
Seto r Feminino do PM D B
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

·o_SR. PRESID_ENTE (Moacyr Dalla)- Não há mais
oradores inscritos.
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Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a
seguinte

ORDEM DO DIA

(Em regime de urgência - art. 37-1 ......... C,
do Regimento Interno)
Revoga o Decreto-lei nv~_65, de 12 de setembro de
1969, restabelecendo a autonomia do município de Santos, no Estado de São Paulo, tendo
PARECERES, sob n'i' 642, de 1983 ê-orais, favoráveis,
das cOffiissões:
- de Constituição e Justiça
- de Segurança Nacional; e
- de Municípios
(Dependendo da votação do Recurso interposto pelo
Senador Itamar Franco à declaração de prejudicialidade
da proposição- art. 369, a, do Regimento Interno.)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 105, de 1981 -Complementar (nv 60/75, na casa
de_ origem), que altera dispositivo da Lei Complementar
n'i' 1, de 9 de novembro de 1967, que estabelece requisitos
mínimos de população e renda pública e a forma de consulta prévia às populações locais, para a criação de novos municfpios tendo
PARECER, sob n9 1.362, dê 1981, da Comissão
-_de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto, com
emendas de__ n_Qs I _e 2-CCJ, que apresenta.

3
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n9 7, de 1983 (n'í' 80/83, na casa de origem), de iniciativ·a do Serihor Presidente da República, que altera a
composição e a organização iriterna dos Tribunais Regionais do Trabalho que menciona, cría cargos, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob nQ 619, de 1983, da Comissão
-_de Redaçào, oferecendo a redação do vencido.
4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i'
161, de 1981 (apresentado pela Comissão de Legislação
Social como conclusão de seu Parecer n'i' 993, de 1981,
com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montoro, e voto vencido do Senador Humberto Lucena), que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa
Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias
Ltda., a área de 33.000 hectares, no Território de Rondônia, para a implantação de projeto de bovinocultura,
tendo
PARECERES, sob n9s 994 e 995, de 1981, das Comis-de constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Leite Chaves.

Votação, -em turno único, do Projeto de Resolução n9
74, de 1983 (apresentado pela Comissão de Legislação
Social como conclusão de seu Parecer n'i' 561, de 1983),
que autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar à
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empresa Maisa-Moju Agroindustrial S.A., uma árêa de
terras devolutas do Estado, com aproximadamente
30.000 ha (trinta mil hectares), tendo
PARECERES, sob n~'s 562 e 563, de 1983, das Comissões:
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadc, com emenda que apresenta de n' 1-CCJ; e
-de Agricultura, favorável.

6
Votação, em iurno único, do Requerímento n? 196,- de1982, de autoria do Senador MuriJo Badaió, solicitando,
nos tennos dos arts. 75.,~'A", 76 e 77 do Regimento Interno, a criação de uma Comissão Especial Interna, composta de 7 membros, para, no prazo de 180 dias, realizar
estudos sobre reforma tributária.
(Dependendo de parecer oral, da Comissão de Finanças, a ser proferido_ em Plenário - art. 76, § 21', do
Regimento Interno.)

7
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nl' 233(79)
Discussão, em primCirci turnO, do Projeto de Lei do
Senado n"' 280, de 1977, de autoria do se-nador José Sar~
ney, que institui o voto distrital, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n~> 182, de 1983, da Coniíssão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade c, quanto ao mérito, filvorãyel, nos termos
de substitutivo que oferece, com voto vencido dos Senadores Pedro Simon, José Ignácio e Alfredo Campos.
(Dependendo da votação do RequCrimento nl' 718, de
1983 do Senador Humberto Lucena, de adiamento da
discussão, nos termos do art. 3 to, alínea "c", do Regimento Interno.)

(Tramitando em conjunto com_ o
Projeto de Lei do Senado nl' 280/77)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n"' 233, de 1979, de autoria do Senador Tar-sO
Outra, que institui o sistema elcítoral misto, e dá"outras
providências, tendo
PARECER, sob nl' 182, de 1983, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao méritO,- faVorâVef, nOs termos
de substitutivo que oferece, com voto vencido dos Senadore.c; Pedro Siinon, JOSIT8nâcio e-Aif"redO CamPos.
(Dependendo da votação do Requerimento n~>718, de
1983, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da
discussão, nos termos do art. 310, alínea "c";- do -Regimento Interno.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a se$sào às 17 hor_as e 15 miniifõs:]

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÀO DE_05-08-83 EQUE,
ENTREGUE À REVISÀO DO.ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o se~
guinte discurso.) - Sr. Presidente, SrS. Senã.dores:
Na verdade, se não fOsse uma transcrição que eu iria
pedir a V. Ex•, eu não usaria mãls ã palavra nesta tarde
de sexta-feira melancólica, numa quase semi-solidào,

quando sei que os Srs: Senadores viajarão aos seus Estados para rever as obrigações que por lá deixaram, durante o recesso.
Mas, ·sr. Presidente, Srs. Sen"adores, Ontem viajou ao
Nor.deste S. Ex• o Sr. Vice-Presidente_ da República em exercício, Dr. Aurellano Chaves. Esteve sua Excelência
presidindo uma reunião da SUDENE, cujo dcifecho há
pouco relatado pelo nobre Líder da OposiÇão, Senador
Humberto Lucena, trazendo S._Ex• ao conhecimento da
Casa- aquela programaçãO resultante do encorúro dO Senhor Presidente_da República com o Conselho Deliberativo da SUDENE, composto, como nós sabemos, dos
Governadores dos Estados nordestinos, inclUindO Minas
Gerais e o Territôrio de Fernando de Noronha. Autorizou o Senhor Presidente da República, através do Ministério do Interior, que fosse colocada à disposição do nosso seml-árido a importância de 1_40 bilhões de cruzeiros,
para serem assim aplicados: Programas de Alimentação
e Nutrição. Financiamentos à Pequena e Média effipresas. Desenvolvimento de áreas semi-árídas_L Melhoria de
estradas vicinais. Regularização Fundiária. Reequipamento dos transportes urbanos.
Sr. Presidente, há uma queixa seinpre freqüente no
Plenáiió desta Casa, a respeito dos gastos realizados nesse período de seca no Nordeste pelo Governo Federal.
Nestes cinco anos tempestuosos, o dinheiro empregado,
como dizia há pouco o Senador Humberto Lucena, não
apresenta resultado prátiCo, porque muitó pouCo n-ós teremos a apontar: pequenos e médios açudes:- a grande
barragem do Açu, denominada Ribeiro Gonçalves no
Rio Grande do Norte, e da Brumado, na Bahia! Para o
Nordeste, no momento atual enxergo duas safdas para
combater a eStiagem, o secular sOfrimento do Nordeste;
seria Q desvio das águas excedentes do São Francisco,
dentro daquele plano que os bancos internacionais se
propõem bancar, no prazo máxímo de dez ~nos, _e o_ MOCLIMA, conforme estudos_ do Centro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos - CTA.
Então, 2 bilhões de dólares é a despesa prevista para o
desviq das águas excedentes do São Francisco; e o MOCLIMA, que se propõe a modifiCar o clima nordestino,
não quer màis do que 2 bilhões de cruzeiros, para pôr em
prática aquilo que poderâ ser, na verdade, a salvação, a
redenção do semi-ãrido brasileiro, que é a formação de
nuvens, já que nesta época --não temos como nuclear
coisíssima alguma; já existem condições materiais no
Ceará e em Pernambuco, qu_e contam com aviões para
nucleações_desde que existam nuvens com água, para se
fazer_chover. Mas, no Nordeste, no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Piauí, o que vemos é um céu_de agosto,
sem nuveils para nuclear. Então o MOCLIMA se propõe
a isso, a criar nuvens, atê que se diga o contrário às pretensões do CT A; isto é, a formação de nuVens com a
queima de partículas de carbono. PerguntaMse: por que se
gasta tanto e não se faz isso? Então, tenham paciência,
dai a minha constante discordância dessa orientação de
não se quer-er dar maior importância ao CTA;-rieSse-Seu
plano de modificação do clima do Nordeste. Eu não aceito e_es.tou aqui sempre a batalhar para que o Governo
da República, o Governo do Presidente Figueiredo, dê
aUtoridades ao Centro Técnico AeroeSpacial de São Josê
dos CaniPOS para pôr em prática os seus estudos em beneficio da. Região do semi-áridQ _nordestino.
Mas, Sr. Presidente, vim mais para dar aqui um recado de um meu conterrâneo, por sinal um dos diretores
do Correio Braziliense, o jornalista Ari Cunha. Deixei de
propósito para ler hoje, da tribuna do Senado, este apelo
dirigido ao Presidente em exercício, quando da sua visita
hoje ao CearáL
Diz o jornalista Arí Cunha:
ARI CUNHA
Vi_sto, lido e ouvido
Apelo ao Presidente pelo bem do Ceará
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Presidente Aureliano, quando o Senhor estiver
chegando, hoje, ao Ceará, não faltará quem lhe ofereça estada de luxo, e o Senhor vai ver na orta marí-.
tirr:ia -o faus_tO em que vive a cidaáe.
Na verdade~ Sr~ Presidente, V. Ex' ou _o turista que for
ao Cear:á e ficar na orla marítima de Fortaleza, vai dizer
que é mentira do.Senador Almir Pinto, pois não hã seca
no Nordeste. Esta é a grande realidade. O artesanato faz
correr o dinheiro do turista dentro de Fortaleza - isto
eu não vou negar. Mas, vamos para a frente, com o apelo
que faz o jornalista Ari Cunha:
Ali, o senhor verá o zero vírgula dois por cento
que vive do suor do pobre, que explora a seca, que
contrabandeou café, cera de carnaúba e o que mais
o valha, para fazer fortuna. Mesclado, o senhor encontra_!á muitos turistas, que alimentam, hoje, uma
razoãVe! rede hoteleira e de restaurantes.
Disse uma grande verdade. E cearense, esteve por lá e
viu.
Mas veja que aquelas cores, aquela alegria, não
chegam até a serra de Maranguape. Dar pra diante,
em todas as direções, a tristeza toma conta de tudo.
-- O s.ol que bronzeia as beldades é o mesmo que
calcina a terra e apavora o homem.
Os goVeàiadores an"tes nomeadOS não deram
atenção ao relatório do Brigadeiro Pivã., feito com
seriedade, com raciodnio. Mas os governadores da~
quela época não tinham compromisso com o povo.
Tinham com o Poder central, e aqui viviam, arrancando verbas, para devorá-las nos seus projetas. Todos eles apresentaram soluções finais para o problema da seca, mas a realidade, hoje palpável, é bem
outra.
A- terra esturricada, o barreiro seco, a cacimba
vazia, são, hoje, o tripé de sustentação do homem
do campo, rude, com uma couraç;a -em torno do co-ração, de tanta desgraça que vê e vive.
As verbas da emergência são uma necessidade, e
o pouco que roubam, com nomes falsos nas listas,
não tem nada não. Passe por cima, pOrque o benefício é maior que_ a desgraça do explorador.
Estamosquerem~o m(;lstrar ao s~nhor o que é a
ind-ústria da seca, mas saiba e veja que há, realmente, sofrimentO, há comerciantes corretos com os
seus negócios, gente de fibra, gente de bem, sofrendo também. A pobreza não é só a filta de feijão n_a
panda, rrlas a falta de crédito para movimentar o escasso ·comércio que a agricultura não ajudOu porque
o sol queimou tudo.
As crianÇas que resistem ficarão para o resto da
vida com a imagem da destruição da natureza na cabeça, como eu mesmo tenho, como remanescente e
sõbrevívellte da seca de 32.

_ p~o~eja- este povo, Presidente, que precisa mais
do que nunca. Amanhã, quando águaS baixarem no
SÚJ, ri OSsoS irmãos voltarão aos seus campos férteis,
à sua_ terra dadivosa, e já em um ano a safra será
boa._ No Ceará, com a previsão de mais dois anos de
seca, o que precisa é segurar o homem à terra, com
um mínimo de dignidade, para que não se torne um
trabalhador à imagem de um pedinte. Falta-lhe água, falta-lhe comida porque tranqü"ilidade ele tem,
mesmo diante de toda a adversidade. E o Senhor
cOmprovará isso; vendo que todos eles sofrem pelo
castigo da chuva, que não vem do céu. Assim mesmo, todos são católicos como nós.
- Boa viagem, Presidente.
Eu- adiei oportuno, Sr. Presidente, registrar este recad_o do Jornalista Ari Cunha, nos Anais desta Casa.
O Sr. Carlos Alberto-- V.-Ex• me permite um aparte?
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O-SR. ALMIR PINTO-s Pois não, V. Ex• tem o
aparte.
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O Sr. Carlos Alberto- Gostaria, Senador Almir Pinto, eu que testemunho a sua luta aqui no Senado Federal, como nordestino também e que tenho, acima de tudo, uma admiração profunda, porque V. Ex• aqui sempre se fez presente nas discussões, nos debates, nas reivindicações para o Nordeste, e me solidarizar, acima de
tudo, com esse Jornalista brilhante, esse cearense que
aqui chegou e que aqui venceu, que hoje tem a grande
responsabilidade de ser um dos diretores do jornal Correio Braziliense, que é Ari Cunha. QuCro COngratular-me
com V. Ex• e congratular-me com o Jornalista, mas eu
faria essa congratulação muito maior ao A ri Cunhã- se o
artigo tivesse o endereçamento do N ardeste. Ele, como
um bom cearense, buscou o Ceará, mas ele deveria ter
feito_estas meSmas colocações para corii a il.Ossa Região,
da qual, realmente V. Ex• aqunem sido um ardoroso defensor. Mas, o artigo é muito bem feito, é esta a situãção,
é este o quadro, é como V. Ex• bem colocou e o próprio
Ari Cunha, que chegando no Ceará, chegando em Fortaleza, é capaz de se dizer que o Senador Almir PintO está
mentindo_ à Nação quando faz colocações de pobreza do
Ceará, porque o quadro" visual hoje, em Fortaleza é mais
bonito, como o viSual de Natal também e mais bonito.
Hoje, descobriu-se o Nordeste como _o melhor ponto
turístico, e o turismo mais barato desta Nação, talvez do
mundo, tendo as melhores praias, e o sol, como o próprio Ari Cunha diz, qUe queima ...

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV; do Regimento Interno e de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato n"' 2, de 1973, da Comissão Diretora, e tendo em vista o que consta do Processo n9 005927 83 8", resolve declarar aposentado, compulsoriamente, a partir de 6 de
agosto de 1983, o Consultor-Geral Paulo Nunes Augusto-ôe Figueiredo, no cargo isolado de provimento efetivo
de Diretor, códigO-SF-DAS-101.4, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, incisO II, e 102, inciSo I, aHnea "a", da Constituição daRepública Federativa do Brasil, combinàdos com os artigos
427,inciSo· I,§ lO?, 428, incisQ I, e 415, § 4"', da Resolução
SF n9 58, de 1972, com proventos integrais acorescidos de
50% da Gr_atificaçãO de Representação prevista no artigo
69 da Resolução SF n<? 21, de 1980, e Gratificai;;ào Adi__ cional por tempo se serviço a que tem direito, na fo-rma
do artigo 4"', § 29, da Lei n"' 5.900, de 1973, e artigo 10 da
Lei n9 4.345, de 1964.
Senado Federal, 6 de agosto de 1983.- NiiiÕ Coelho,
Presidente do Senado Federal.

O SR. ALMIR PINTO -- Alf beldades ...

O Sr. Carlos Alberto - ... as beldades; e o sol é o meSmo que calcina as nossas lavouras, e é Oinesmo -que-iiiata
os nossos rebanhos. Sou solidário co.in V. Ex• e parabenizo tanto a V. Ex• como ao brilhante Jornalista Ari
Cunha.
O SR. ALMIR PINTO - V. Ex• vai me permitir, O
Ari tem um espírito nordestino e uma alma telúrica., Ele
se dirigiu assim ao-Ceará, num recado direto, num apelo
direto ao Presidente, porque Sua Excelência ía Visitar o
Ceará, a sua terra- talvez, tenha sido por isso. Mas, ele
é um batalhador, ele sente como todos nós sentimos, este
sofrim-entO da gente nordestina, uns riiais, outro menos.
Sr. Presidente, eu não queria me afa'star dessas tribuna
sem revelar uma outra coisa que há poucos -dias li na Imprensa, que ê justamente o inverso- do que vem acontecendo em relação ao Sul. Explicam os meteorologistas
que essas enchentes, esse aguaceiro en.orme na região do
Cone-Sul é por causa de umas correntes de água quente,
lá nos Andes, que ninguém sabe quando deixarão de
existir, e que vêm provoCando as inundações. Já em relação ao nosso Nordeste a coisa é diferente. A Imprensa
diz que há uma tendência das águas do mar baixarem de
temperatura e, quanto mais baixa for a temperatura dessas águas, mais seca haverá no Nordeste. Isso numa previsão para cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados
do oceano! Quer dizer, quase todo o Atlântico!.~ Ainda
mais essa ... Yejam que dia a dia cresce a importãriChfdo
MOCLIMA. Quanto mais baixa for a temperatura das
águas atlânticas que banham o Nordeste mais certas nós
podemos ter a estiagem e a seca!
Daí, Sr. Presidente, eu achar que todos n6_s do Senado
Federal, do CoOgresso Nacional, devemos fazer um apelo, uma rogação a Slia EXcelência o Senhor Presidente da
Repúbfíca, para que atenda ao Centro TécnicO Aeroespacial de São José dos Campos; se as águas vão esfriar,
se já não estão esfriadas, ...• justificãndo estes cico anos de
seca no Nordeste, Sua Excelência olhe para o CTA,
dando-lhe condições para executar o- seu programa de
formação de nuvens naquele semi-árido, digno de ~e
lhor sorte!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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ATO DO PRESIDENTE
N9 90, de 1983
O Presidente do Senado_ Federal, no uso das atribuições que lhe cOnfere os artigos 52, item 38, e 97, inciso
IV, do Regitriento Interno, e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
n9 2/73, revigorado pelo Ato n"' 12, de 1983, da Comissão Diretofa, resolve_ nomear Alberto Moreira de Vasconcellos, Técnico Legislativo, Classe Especial, Código
SF-AL-NS-011, Referência NS-25, para-o cargO, em Comissão, de Consultor-Geral, Código SF-DAS-101.4, do
Quadro Permaiiehte do Senado Federal, a partir desta
data.
Brasília, 8 de agosto de 1983.- Nilo Coelho, Presidente.

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO .PARLAMENTAR DE INQl)ERITO,
CRIADA COM O Oi!JETIVO DE INVESTIGAR
PROBLEMAS VINCULADOS AO AUMENTO POPULACIONAL BRASILEIRO.

9o Reunião, realizada em 7 de junho de 1983
Aos sete dias do mês de junho de mil novecentos e oitenta e três", às I 0:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de Economia, presentes os Senhores Senadores
Mário Maia, Al~ir Pinto, Euni_ce Michiles, João Lobo,
reúne-se a Comíssão Parlamentar de Inquérito, criada
com o objetivo de investigar problemas vinculados ao
aumento populacio"nal brasileiro.
J?eixam de_ comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Murilo Badaró, Jaison Barreto, Hélio
Gueit1?s1 Çl~~d~onor ~oriz, Ma_rcondes Gadelha.
Havendo número regímental o Senhor Presidente, Senador Mário Maia, declara abertos os trabalhos.
O Senhor Presidente solicita ao~ depoente que proceda
--a leitura do juramento. _

-Eril se&uida, o seOhor PreSidente concede a palavra ao
br: Miirilo Belchior, presidente dei" Conselho Federal de
. ~edicina, na qualidade de depoente.
O Dr.. Murilo Belchior agradece o_ convite para comparecer a esta Comissão esperando que este primeiro encontro do Conselho Feder_al de Medicina seja o início de
uma colaboração com a CPIAP, pois nos julgamos aptos
a trazer subsídios que possam concorrer para o bom ter-

mo de seus trabalhos, referentes ao aspecto ético do plan~;:jamento familiar, conforme afirmou.
Durante a fase interpelatória, usam da palavra os Senhores Senadores Mário Maia, Almir Pinto, Eunice Michiles e a Senhora Ana Maria Mendonça.
Finalizando, o Senhor Presidente determina que as
notas taquigráficas, tão logo traduzidas e revisadas, sejam publicadas em anexo a presente Ata.
Nada mais haYendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Edson Luiz Campos Ábrego, Assisten_te da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.

ANEXO À ATA OA 9' REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtRITO. CRIADA COM O OBJETIVO DE INVESTIGAR
PROBLEMAS VINCULADOS AO AUMENTO
.POPULACIONAL BRASILEIRO. DESTINADA
A OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. MUR!LO
BELCHIOR. PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. QUE SE PUBLICA
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR
PRESIDENTE DA CP/AP.
PRESIDENTE: SENADOR MÁRIO MAIA
RELATOR: SENADOR ALMIR PINto·
{NTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está aberta a
9• Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que
investiga problemas vinculados ao aumento populacional brasileiro. Esta reunião tem a finalidade de ouvir o
depOínlento cfo Dr. Murito Belchior, Presidente do Conselho Federal de Medicina.
Antes de ouvir o depoimento do Dr. Murilo _Belchior,
solicito S. S• que· preste o juramento de praxe.

a

O SR. MURILO BELCHIOR (Presta o seguintejura~ento regimental):
Juro, como dever de consciência, dizer toda a
verdade, na~a omitindo que seja do meu conheci--mento sob quaisquer fatos relacionados a cargo "desta Comissão Parlamentar de lnquêritb, que investiga problemas vinculados ao aumento populacional
brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Como é do
conhecimento, a reunião se comporá de duas partes. A
primeira,- exPoSição do depoente; a segunda, perguntas
ao mesmo.
Concedo a palavra-ao Dr. Murilo Belchior para fazer
a sua exposição.
O-SR. MURJLO BELCHIOR- Sr. Presidente, Srs.
- Senadores:
Desejo, inicialmente, agradecer a V, Ex• o convite
para comparecer a esta Comissão e trazer alguma contribuição referente ao aspecto ético-do plariejamento familiar.
Espero que este primeiro encontro do Conselho Federal de Medicina seja o iriício de uma colaboração com a
Comissão de Saúde do .Senado Federal,_ pois nos julgamos aptos a trazer aos Srs. Senadores subsídios que possam concorrer para o bom termo de seus trabalhos. E espero também que muito possa o Conselho aprender ao
aR_reciar o elevado espírito público e o constante d~vota
mento à causa da saúde do povÕ brasileiro dos componentes desta Comissão.
Creio que devemos todos t_er um_~pecial cuidado para
evitar que a lei possa dificultar ao invés de ajudar e incentivar o desenvolvimento e instalação de serviços de
planejamento familiar, criando dificuldades, contra-dições e proibições totalmente desnecessárias. t preciso
que a lei acompanhe os rápidos desenvolvimentos da tecnologia do planejamento familiar e seu sistema de pres-
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tação de serviços, que atualmente existem. E nessa ordem de raciocínio, fazer com que a lei não se constitua
num obstáculo, mas seja realmente um fator decisiVo na
prestação de tais serviços.
Os dispositivos legais podem e devem determinar
quem pode fazer o que e a quem, onde, como, quando e

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAC(Seção II)

que eles devem incluir, pelo menos: educação refeiente
aos problemas de saúde mais prevalentes e os seus métodos de prevenção e controle; promoção de fornecimento
de alimentos e nutrição apropriados; um adequado abastecimento de água e saneamento básicos; cuidados de assistência materno-infantil, iriClU1ndõ plai:Jejamento famipor que motivos e assim exercer uma influência ·controla~
Har; imunização contra as principais doenças infecciosas;
prevençã9 e controle das doenças locais endêrriicas; tradora nos programas de planejamento familiar. Quando
tamento apropriado das doenças e lesões comuns; e forme refiro a disposifívos legãiS, -penso abranger legislação,
decisões judiciais; regulamentos, decretos executivos, cónecimento de drogas essenciais.
digas de ética e em algumas circunstâncias "ãté mesmo
-- COmo podemos verificar, o planejamento familiar se
disposições reHgiosaS.
-encuntr_a claram_ente mencionado como parte da assiSNós bem sabemos que existem numerosas normas
tência materno-infantil e elemento essenCial dos cuidasobre o assunto em grande número de países, mas a exdos primáriOs de saúde.
Em 1979 tivemos o segundo documento. Este foi aReperiência tem demonstrado não ser prudente adotar um
sistema existente, quando as circunstâncias são tão difesolução da Assembléia da Organização Munida) de Saúrentes entre vários países_.
de nl' WtiA 32.30. Nessa Resolução a Assembléia endo0 que podemos e devemos fazer é adaptar ao nosso
sou o_ Relatóriá e a Declaração da Conferência de Alma
meio o que nos parecer conveniente e apropriado. O que
Ata. Nessa mesma Resolução a Assembléia convidou os
se torna importante é a maneira de encafar o problema,
Estados-Membros da Organização Mundial de Saúde a
pois os detalhes da legislação e regulamentos podem ser
agir indivjdualmente na formUlação de políticas, estraté-trabalhados em nível nacional.
gias e planos de ação para atingir i meta de saúde para
Acredita-se haver em todo__o mundo aproximadamentodos no ano 2.000, e de maneira coletiva na formulação
te 558 milhões de mulheres sujeitas à gravidez (dados em
de estratégias regionais e globais, usando como base os
1977). Cerca de 35% dessas mulheres usam alguma for-~
princípios formulados pelo Comité Executivo da Organima de métodos anticoncepcionais e assim seridO- 361 mização no documento intituladQ, "formulando estratégias
lhões de mulheres estão sem qualquer proteção.
para saúde para todos no ano 2.000". Um grande númeMétodos anticoncepcíonais constHUeni- a base fundaro de palses em todas as regiões formulou, desde, então
mental de qualquer esforço que se deseje fazer para limieStratégias nacionais e todas a:s regiões formularam estar a fertilidade. O direito básico ·dos iri.divídUos ·aõCO'~tratégias regionais.
A estratégia global aprovada pela 34• Assembléia
nhecimento e aos meios nf:cessâi'ios para livremente determinar o número de seus filhos e o intervalo entre eles,
Mundial de_Saúd~ pela Resolução 34.36 foi uma resposteve sua origem na Conferência sobre Direitos Humanos
ta à Resolução 34.58 da Assembléia Geral das Nações
Unidas que, em novembro de 1979, considerou a saúde
realizada em Teheram em 1968 e foram confirmadoS-no
Plano de Ação produzido na Conferêncfa Muildial de
- cõmó linl.a pal'te integral do desenvolvimento.
População realizada em Bucarest, em 1974. Em outras
Essa estratégia salienta, de maneira especial, a assispalavras, todos os indívfduos deVem ter o direito-de~aces-:- ~niaterno-infantil, Inclusive planejamento familiar.
O nosso páís, como Estado-Membro, aprovou todos
so às inlormações sobre serviços e métOdoS antíCOnCepesses documentos.
cionais. E sem essas informações não pode haver uma escolha consciente sobre os.fatores que afetam sua fertiliAssim, não nos podemos furtar de considerar o planedade.
jamento familiar como parte integrante da assistência
O problema do planejamento familiar torno_u-se somaterno-infantil
O Conselho Federal de Medicina em algumas ocacialmente tão importante que em face do conhecimento
público e do constante desenvolvimento da educação sasiões, teve opoft~unidade de se manifestar· sobre Õproblema.
nitária, torna-se impCrioso discuti-lo publicamente edisseminar informações a respeito.
_Assim é que, em 1967, foi apresentada uma denúncia
Existem ainda d_ois documentos que vieram de maneiao Exm~' Sr. Ministro da Justiça sobre o uso_ de pílulas
ra decisiva trazer uma grande contribuição ao problema.
anticoncepcionais e aplicação de dispositivos intraO primeiro foi a Declaraçãó da Conferência de Alma
uterinaS. ESsa denúncia foi encaminhada ao Sr. AssistCn~
Ata, realizada na Rússia em setembrO de 1978. Essa
te JUrídico do Ministério, que regiStrou o Tato de estar a
Conferência reafirmou decisivamente que a saüde, quiê ·
dC:IiunCíáilte vivamente interessada em aumentar a popuum estado de completo bem~estar llsico~ mental e social e
Jação do então Estado da Guanabara e o Brasil em geral.
não somente a ausência de doença ou enfermidade, é um
O Sr. Assistente Jur-ídicO cãnsidero_u o-assuntá expiodireito humano fundamental e que atingir o inaTs ·alto
sivo, lembrando que nós ignoramos as tendências da pcnível possível de saúde é um objetivo social de ciafáter
-Qulação crescente e incessante nos países-SUbdesenvolvimundial, cuja realização requer a ação de muitos-OüiroS
dos e nada fazemos para reduzir a sua intensidad~ oU pasetores sociaiS e ecoilômicos em aditamento ao sctor saútrocinar um progresso ec_onómico que limita a pobreza e
de.
a indigência. E recomendou que o processo fosse encaAfirma, ainda, a Declaração de Alma Ata que a granminhado ao Ministério da Saúde. ó EX.m"' Sr. Millisf.ro
de desigualdade existente entre o estado de saúde da poda Saóde houve por bem encaminhá-lo ao Conselho Fepulação de países desenvolvidos e em desenvolvimento
dera] de Medicina.
Foi relatOr do Processo o Sr: Conselhéiro Clarimesso
assim como dentro dos próprios paíSeS é politica, social e
economicamente inãCeitãveJ, e it.ssim Sendo deve ser moMachado Arcuri que após longo, judicioso e aPfofundativo de preocupação para todos os países.
do estudo foi de parecer que ..serão aceitáVeis, sob o
Um desenvolvimento econômico e social baseado
ponto de vista ético, todos os métodos cientificamente anuma nova Ordem Econômica Internacional é de imporprovados, tais como os anticoncepcionais orais e os dis- ·
tâncla básica para atiT!gir o riiais-completo estado de saúpositivos intra-uterinas, que tragam apenas Uma suspensão temporária e rigorosamente reversível da fecundidade para todos .e para reduzir o desnível existente entre
de, respeitando do mesmo passo a vida e a saúde dos upaises em desenvolvimento e desenvolvidos.
A Declaração de Alma Ata reafirmou, solenemente,
suãriás- e que estejam em consonância suas respectivas
que os cuidados primários de saúde devem ser a chave
convicções morais e religioSas. Esse parecer foi aprovado
para atingir esse objetivo como parte do desenvolviriienem sessão de 6 de novembro de 1967 CO!Jl 0 seguinte ato do espírito de justiça sociaL E em outros dispositivos
dendo: ~·Este parecer não implic-; em solUção ~os pro!>leespecifiCa o que se deve entender como cuidados -primas de natureza religiosa e do interesse nacional sobre os
. mãrios de saúde. E neste momento interessa salientar
quãis cabe a outros órgãOs se manifestar".
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Effi marçO de 1980, o Conselho Regional de Medicina
do Estado do Paraná enviou Uma consulta ao Conselho
f:ederal sobre correspondência enviada pelo Hospital
das Clínicas da Universidade Federal do Paraná.
Tratava-se de um Convênio entre uma Organização e a
- iJnhiersidade, visando prática e exclusivamente a salpengotripsia e procurando a esterilização definitiva da mulh~r através de laparoscopia pélvica.
O processo foi relatado pelo Sr. Conselheiro Aristides
Mal tez Filho: este em seu parecer chamou a atenção dos
Srs. Conselheiros a matéria coiltida na consulta era regulada pelos seguintes artigos do Código de ~tica Médica:
Art. 32- alínea "e": Não é permitido ao médico: e)-indicar ou executar terapêutica ou intervenção-cirúrgica
desnecessária ou -proibida pela legislação do Pais.
Art. 48 .t da exclusiva competência do médico a escolha do tratamento para seu doente, devendo ele
orientar-se sempre pelo princípio geral do "primum non
nocete'',
Art. 52 A esterilização é condenada, podendo entretanto ser praticado em casos excepciOnais, quando houver precisa indicação referendada por mais dois médico·s
-ouvidos em conferência".
Parágrafo únicO: ''Da Conferência será lavrada ata
em três vias das quais uma será enviada ao Conselho Regional de Medicina: outra ao Diretor do estabelecimento
em que vai realizar-se a intervenção, ficando a terceira
em poder do profissioilal que executar o ato cirúgico.
Salientou o relator que no Código de btica Médica
encontravam-se elementos suficientes para mostrar a irregularidade, a ilegalidade e o procedimento antiético
proposto pela citada Organização. Esse parecer foi também aprovado pelo Plenário do Conselho Federal_.
Em abril de 1980, em consulta proveniente do_ Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais
sobre entrevista publicada na imprensa, julgou o relator
(ainda o Conselheiro Aristides Mal tez Filho) nada haver
contra a "informaÇão genérica ao público, como meca~
- hismo Orientador e educativo, sempre que vasada em termos téc_nícos, inOderados e suficientemente esclarecidos,
sobremaneira por um Departamento de uma Faculdade
de Medicina, com a intenção básica de corrigir distOrções" e até de pi'estar contas à comunidade, a quem eStá diretamente vinculada, do trabalho que por ela é financiado. Esse pare_cer do ConSelheiro Maltez também
foi aprovado pelo Plenário do Conselho Federal.
:t: evidente que tem havido em nosso meio uma significativa mudança no tocante ao planejamento familiar.
Senão vejamos:
I -Os princípios básicos da política demográfica assumida no Brasil na Conferência Mundial de População
realizada em Bucarest em 1974 já mencionados;
2,..........0 II Plano Nacional de De!!envolvimento (1974)
que-rec-onheceu que uma "política demográfica insere-se
em toda a textura da vida nacional, influenciando o planejamento e os processos de desenvolvimento sócioeconómico, com implicações quanto à segurança";
3 - Pronunciamento do Presidente Ernesto Geisel
durante s-Ua visita ao México em janeiro de 1978, em que
S. Ex• externou sua preocupação com o crescimento po-pulacional brasileiro e apontou a Planejamento Familiar
como forma de rÕ.elhorar a qualidade de vida da população;
4 -- Ã- inclusãOO, em 1978, de anticoncepcionais na lista
de medicamentOs bãsicos da CEME. Os anticoncepcionais constam da lista de drogas e medicamentos essenciais da OrganizaçãO Mundial de Saúde (Relatório de
Comissão de Peritos-- Relatório Técnico 685- 1983);
5.- Portaria do -Ministério da .Saúde, n~' 40, de 23 de
janeirO- de 1960, que revogou a obrigação de reter a receita médica no ato da venda de produtos anticoncepcionais;
Essa obrigação foi substituída pela validade da receita
por um ano, desobrigando a retenção das mesmas;
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6- Modificação do artigo 20 da Lei das Contravenções Penais que proibia o anúnCio de processo, substância ou objeto destinado a provocar o aborto ou evitar
a gravidez.
Esse artigo recebeu nova redação descaracterizando a.
propaganda de contraceptivos como crime, mantendo
porém a sanção contra o anúncio_ do aborto. (Lei n9
6.734 de 4-12,79).
7. Constituição do Es_tado do_Rio de Janeiro, que em
seu Título IV- Capítulo I I - Artigo 147 dispõe que o
Estado deve dar pr(ncípal atenção ao planejamento familiar e iãO desenVolvimento de sua consciência eugêníca
da família:
8. Pronunciamento do Exm9 Sr, Presidente da República João Fí&uei'redo em reunião ministerial realizada
em 19 de março de 1979, nos seguintes· termOs:

"Nas atuais condições do Brasil, o sucesso dos
programas de desenvolvimento social depende, em
grande parte, do Planejamento Familiar, respeitada
a liberdade de decisão dos casais, Entretanto, os
princ-ípios e métodos da paternidade responsável
são bem conhecidos pelas classes de maior renda,
mas são ignorados precisamente pelas economicamente menos favorecidas. Compete ao Estado estender esse conhecimento a todas as famílias."

9. Inclusão do Planejamento Familiar nas diretrizes
do Conselho de Desenvolvimento Social:
lO_ Diretrizes setorlais do Ministério da Saúde e Ministério da Previdência e Assistêricia "Soc;ial, reComendando que sejam transmitidas à população informações
que lhe permitam estabelecer voluntariamente comportamentos de_ Planejamento Fa~iliar;
II. Diretriz Presidencial n9 lO determinada para o
Ministério da PrevidênCia e AssiStência Social, que estabelece.:. "O número de filhos é questão de fóro íntimO-das
famílias e deve por elas Ser dei::ídidO corri inteírãJiberdade. Ao Estado cabe, somente, esclarecer os casais a respeito de sua faculdade de planejar o número e a época
em que desejam ter filhoS;. O MPt\S deverá, assim, desenvolver atividades educativas para tornar acessíveis à
população informações e esclarecimentos sobre como e o
que fazer para o adequado dimensionamento da
família".
O Planejamento Familiar, juntamente com o abastecimento de água pura, saneamento básiCo e boa nutrição
são pré-requisitos de uma boa saúde.
A falta de controle da fecundidade ameaça diretamente a saúde tanto das mães como dos filhos e pode ter reflexos na saúde dos outros membros da família. Não há programa de saúde, hoje em dia, que possa ser
considerado completo, se não oferecer pronto acess-o a
medidas apropriadas de planejamento familiar.
Considerando que a subnutrição e falta de saneamento prevalente em muitos paísi:s ein desenvolvimento multiplicam os perigos de qualquer gravidez, não se pode dizercom segurança quantas mortes e quantas doenças poderiam ser prevenidas com a utilização inteligente de serviços de planejamento familiar.
Mas pode-se assegurar que mulheres naquelas condições tem 20 ·a 30 Veies ma:iS Probabilidades de não resistir ao parto do que outras-em melhores condições.
A não prevenção da gravidez de alto risco contribui
fortemente para os altos índices de mortalidade de mães
e filhos nas classes menos favorecidas.
Há um consenso geral de que deve haver um mfnimo
estabelecido de serviços de saúde para todos. E nesse
mínimo deve estar incluído o planejamento familiar.
Não podemos e devemos permitir- um índiscriminado
aumento populacional sem uma infra-e"Sfrutui-a -que ofe~
reça imunizações, progra-mas de controle de doençã.s específicas, riutrição adequada, água potável e saneamento
básico e- recursos educacionais. Assim procedendo esta-
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rem~os

contribuindo para a grandeza e desenvolvimento
de nosso País, Muito obrigado. (Muito ~eml Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Mã.üi)- A seguir esta
exposição do Dr. Murilo Belchior, Presidente do Conselho Federal de Medicina, esta Presidência como tem feito nas demais reuniões, coloca à disposição dos presentes
o tempo destinado às perguntas. Na Comissão Parlamentar de Inquéríto o direito a perguntas é dado somente aos parlamentares presentes: Senadores, Deputados
Federais e Estaduais. Entretanto, a Comissã·o tem sido
liberal e tem também, com a aquiescência do depoente,
dado o direito às pessoas presentes, não parlamentares,
interessadas no assunto, fazer perguntas. E facultativo
ao depoente responder Oit não.
Se V. s~ aceitar este dispositivo da Comissão, ficare- mos agradecidos.
O SR. MURILO BELCHIOR- Se estiver ao meu alcance, responderei, Sr. Presidente.
- -O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Pois não ...
Então; continuando o nosso trabalho, o depoente fica
à disposição para responder algumas perguntas que o
Plenário desejar fazer. E, prioritariamente, os parlamentares poderão fazer perguntas, Darei a palavra à Senadora EUnice Michiles para fazer a· primeira pergunta ou
consideração sobre o assunto.

A SR• EUNICE MICHILES- Dr. Murilo Belchior,
para lamentar, inicialmente, compromissos imperiosos
me impediram ouvir o início da sua palestra. Mas, do
pouco que ouvi, senti-me absolutamente gratificada por
ver uma pessoa do seu staius, do seu gabarito, com aresponsabilidade do seu cargo, dizer aqui exatamente aquilo que nós gostaríamos, e e_u pessoalmente, gostaria de
ouvir, sobretudo ao nível de programas, como saneamento, como prog·ramas educativos, e se coloca ess_e
nível também o planejamento familiar.
___ De maneira que, inicialmente, as minhas congratulações mais sinceras a V. s~ Agora, apenas uma pergunta:
F~a-s_e -~~?:je_- nestes últimos dia~ tem se comentado
-que estaria mais ou menos pronto na sua elaboração o
programa de planejamento familiar através do Min-istério-da Saúde. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, se, na
sua visão, é um programa feito apenas a nívef de Ministério da Saúde ou se isso atenderia às nossas necessidades, às nossas aspirações, às necessidades neste momento
do Brasil?
O SR. MURILO BELCHIOR - Senadora, muito
obrigado pelas suas referências elogiosas que muitO me
sensibilizaram. Já conhecia V. Ex• de nome, e a admirava há muito tempo, e é um prazer para mim conhecê-la
pessoalmente.
Eu acho que uma vez que existe esta Comissão Parlamentar de Inquérito, seria de toda conveniência que se
aguardasse primeiro o resultado dos _seus estudos, e que
depois fosse feito ou tomada alguma medida efetiva a
respeito. Acho que nada irilpede que O Poder Executivo
trabalhe conjuntamente com o Poder Legislativo. Mas
tenho impre·s-SilO de que o Poder LegÍslativo é o poder
que realmente deve orientar todas as medidas que devem
ser tomadas em beneficiO da população do Brasil.

a

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A Professora
Ana Maria Mendonça, Suplente de Deputado, desejaria
- faZer alguma consideração ou pergunta ao depoente?

A SR• ANA MARIA MENDONÇA- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Tem a palavra
a Sr~ Ana Maria Mendonça.
A SR~ ANA MARIA MENDONÇA -Dr. Murilo
Belchior, em primeiro lugar eu quero expressar a grande
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satisfação de ter ouvido parte do seu depoimento, que
considerei de grande importância para todos nós que defendemos o direito da mulher e que defendemos melhores condições de vida para a população, principalmente a
população de baixa renda.
Quero realmente congratular-me com V. S• pelo seu
depoimento, que nos pareceu calcado num conhecimento profundo e de grande equilíbrio ao tratar da questão.
Acredito que, c_om a autoridade que tem V. s~ na área,
_esse depoimento deverá ser levado em alta conta, em alta
conside_raçào_ por esta Comissão, uma vez que se traia da
pessoa de grande experiência e de grande autoridade de
nossa área médtca no Brasil.
Acredito que, com base nessas suas considerações, na
sua posição calcada nos compromissos internacionais,
em termos de propiciar maior saúde à população, o planejamento familiar seja feito no Brasil, respeitando a
vontadedo casal, mas que o Estado realmente possibilite
a execução, a operacionalização do planejamento familiar. Porque é muito bom que-seja dada a Informação, a
educação, nõ que se refere à paternidade responsável.
Mas há necessidade dos meios, porque, se-esses meios
não forem colocados à disposição dos casais, será uina
situação difícil porque, esclareCidos, eles ficarãO ainda
mais frustrados, se não tiverem acesso. E essa poSfção de
se oferecer, além das informações, efetivamente, os
meios, com toda assistência necessária na área médica,
nos parece uma posição que pode realmente levar o' pla~
nejamento familiar no Brasil a s_er bem sucedido.
Meus cumpriinentos, e muito obrigado por essa posição em favor, realmente e principalmente, da mulher.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -V. S• quer fazer alguma consideração sobre as palavras da Professora
Ana Maria?
O SR. MURILO BELCHIOR- Eu queria agradecer
a gentileza das suas referências.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Mais algum
parlamentar presente quer fazer alguma pergunta ao depoente?
O SR. ALMIR PINTO- Sr. Presidente, Dr. Murilo
Belchior, meu velho amigo, eis que há anos atrás tive a
sorte de presidir o Conselho Regional de Medicina do
meu Estado, contando com todo o apoio de S. Ex• Devo
dizer que o seu depoimento veio exat8.mente fornecer aqueles dados que mais poderão innuir sobre o ponto de
vista legal ao nosso relatório. Aqui, vez por outra, se falava da questão da laqueação, laqueadura, questão do a~
borto, e V. Ex'! com muita propriedade, recebeu consul~
_tas de Conselhos RegionaiS, como o do Paraná e de Minas Gerais, do relator, a quem conheço bastante, filho de
um velho amigo meu de sa'uctosa memória, Professor de
Ginecologia da Faculdade de Medicina da Bahia, Dr. Aristides Maltez Filho, conheço bem a sua capacidade, a
sua cultura, que herdou tudo isso da figura do seu pai,
mestre emérito da Faculdade de Medicina da Bahia.
Mas V. Ex' antes de abordar a questão da legalidade
dos processos abortivos, os processos anticoncepcionais,
_ dígÕ melhor, V. Ex•, teve uma idéia interessan-te de reafirmar a nec_essidade que todo indivíduo tem de obter informações sobre o processo do planejamento familiar. E
não foi pOi outra razão que esta ComiSsão achou por
bem convidar a Excelentíssima Sr• Ministra Esther Ferraz, que virá a 22 do _p_róximo mês a no!)sa Comissão,
para tratar do assunto: como educar o povo, a população brasileira na maneira de planejar a sua família. Aliás todos n_ós sabemos que a dificuldade é imensa para
este planejamento, principalmente quando olhalnos para
as áreas, digamos assim distantes d9 Brasil, e aqui sempre renovo os nomes da Amazônia e da nosso Nordeste.
A Igreja se bate muito pelo planejamento natural, coisa praticamente impossível ao entendimento daquelas
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mulheres, àquelus populações sertanejas. Mas eu_ conversava exatamente com V. Ex• e diz que a igreja é apenas
c_ontrária a qualquer método unticonccpcional artificial,
elu, por uma questão de dogma, aceita o plunejamento apenas natural.
Mas estu Comissão já tem discutido bastante esse a_ssunto, e tem dissecado até- com muita sabedoría. Os que
vêm aqui depois fazem as suus perguntas, são interrogados pelos presentes, e chegamos a uma conclusão de que
nada mais ético no meu modo de entender- c V. Ex' e o
próp-rio Conselho Federal de Medicina não condenou aqueles métodos que não atinja-m, que nao venham agredir à saúde da mulher. Agredindo a saúde da mulher, agrediiia a saúde também da própria população brasileira, por uma questão, como é natural, de ser a muJher a
geratriz, a matriz que mais cuidado a medicina deve ter
nesscsetor de planejamcnto familiar. E V. Ex•liga muito
bem a assistência materno-infantiLao planejamento familiar.
V. Ex• se referiu também ao aspecto económico, pai-a
que se olhe com mais atenção a pobreza e a miséria reinando em todo o País. V. Ex• e_n_focou todos os assuntos,
aqueles que mais nós queríamos OuVir. A palavra do Presidente do Conselho Federal de Medicina sobr.e como
deveria um médico proceder na questão_da laqueadura é
muito importante para nós. Isso cu já sabia, porque, participando de algumas reuniões do Conselho Federal de
Medicinll c mesmo como Pr~s1deilte- do Conselho Regional do Ceaní que fui, nós temos lá o código de ética, e sabia exatamente que, em determinados casos, mediante
junta médica para dicidir sobre a laqucadura ou não, se
em risco está a saúde da mulher.
A questão do próprio aborto, aborto é uma palavm
um tanto forte, mas a interrupção da gravidez, que é um
eufemismo, às vezes, talvez a própria junta médica vendo
que está em jogo a saúde da mulher,_ a saúde da mãe e a
saúde do filho, talvez fosse o caminho último a seguir. V.
Ex• falou sobre a laqueadura, mas eu perguntaria a V.
Ex• como o Conselho olharia essa parte da interrupção
da própria gestação, numa situação, digamos, de uma
mulher com insuficiência catdíac<J, uma mulher com tuberculose pulmonar, numa situaçlio difícil para a saúde a
própria mulher?
O SR. MURILO BELCH_IOR- Sr. S~nador, o que a
legislação prOíbe, eu mencionei aqui, é a intervenção desnecessária. Uma vez que a intervenção seja considerada
necessária pelos médicos, nada impede que ela seja feita,
e pelo contrário, atCflá -indicação de que ela seja feltã.
O SR. PRESIDENTE (Mario Maia)- Há mais alguma pessoa presente que deseja fazer alguma inqtiíiiÇão
ao depoente?
A SR~ EUNICE MICHILES- V. Ex• me conc_ede
mais uma vez a palavra?
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Pois não; dou
a minha palavra, a. V. Ex~
A SR' EUNICE MICHILES- Eu não ouVi O iníCio
da explanação do depoente, e não sei s_eele.se refer_iu ao
DIU. Na sua opinião, o DIU é abortivo ou não? Porque
existe uma polêmica em torno desse assunto. Eu gostaria
de ouvir a sua opinião.
O SR. MURILO BELCHIOR- A minha impressão,
cu não sou desse campo, mas pelo o que eu conheço de
leitura e pelo o que eu conheço de publicações da Organização Mundial de Saúde, o DIU não é abortivo.
O SR. ALMIR PINTO --Aliás eu, inclusive, se V. S•
me permite, quando aqui esteve o Dr. Valter Rodrigues,
eu lhe perguntei também sobre isso a sua resposta-veio exatamente confirmar o que V. Ex• está dizendo. Não
obstante eu ter dito iáao Dr. Murilo, e ter _confessado ao
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Dr. Valter Rodrigues, que quando da minha visita a San
Juan de Porto Rico, num seminário do qual participamm 25 brasileiros, Seminário de Demografia e Bioestatística ... Visitando o interior, a cidade de Carol_ina,
onde havia a aplicação do DIU, e o médico que fazia aquelas aplicações chegou, por fim, a confessar que o
DIU era abortivo. Mas depois, o próprio Dr. Valter Rod-(igues ainda tinha aQuela idéia. Inclusive, naquela ocasíão, quando a mulher engravidava, se retirava o DIU
para a gravidez continuar, ou já não se podia mais retirar, porque a própria retirada do DIU podia provocar o
aborto na mulher. A medicina é empírica, _todo dia aparece uma situaçã-o-diferente, e é natural que o progresso
da ciência é um fato. O Dr. Valter Rodrigues também~
firmou que ainda não tinha nUda que o levasse a declarar
que o DIU era abortivo. Não sei se a Senadora Eunice
Michiles se recorda, e agom temos aí a confirmação _do
Dr. Murilo Belchior, de que o DIU não é abortivo.
o-sR. MURILO BELCHIOR- Publicações da Organização Mundial de Saúde_ são nesse sentido,_ Não h;j
nada que prove que o DIU seja abortivq.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Dr. Murilo
Belchior, antes de terminar- a-nássa reunião, queria, Com
licença de v:-Ex-~. porque à Presidência cabe apenas dirigir os trabalhos, e nós temos abusado dessa competénciU, -c quando é oportuno, fuzemos também alguma con-Siàeração Ou- aJguma pergunta- "ao de()oenie-. - EnÜio, V. Ex~ expôs aqui, em seu depoimento, os conceitos e pensamento do Conselho NaciOnal de MediCina
e deu como exemplo um parecer do Dr. Clarimesso ArCuri, sobre o comportamento do Conselho Regional de
Medicina, no que diz respeito ao emprego dos métodos
anticonceptivos, referente ao planejamento familiar. Então, pelo que eu entendi, o Conselho fixou-se que os dois
métodos principaiS poderíam sei- empregados, sem que
estivessem ferindo,-aO!ioTutclmente, i ética médica: era o
emprego químico, farmaco-dinâmico dlls drogas, as pílulas anticoncepcionais e os dispositivos intra-uterinas. Se
o médico empregar esses dois dispositívos Para Coin seus
pricientes, não estaria, absolutamente, ferin-do a ética
profissi(:mal.
Nós perguntaríamos, entllo, quanto à pílula, não mais
quanto aos dispositivos intra-uterinas - e faz referência
de que o método empregado não seja lesivo ao corpo humano - nós perguntaríamos então, se os dispositivos
intra-uterinas não teriam, pelo menos, um potencial de
lesão, e não poderiam ser comparados, em ordem crescente, aos métodos empregados: mecânicos, como a laqueadura, a salpengotripsia ou mesmo a salpegotomia,
- e é também o conceito, quãndo se é abortivo ou não,
desde qtie ele interrompa a concepção...:... como ele ficaria
nessa gradação , na ordem assistemática de classificação
dos métodos arlticoncepcionais, na ordem de grandeza
com efeito à injúria -que os métodos provocam a concepção. Como o Conselho Regional de Medicina colocaria a comparação do método anticonceptivo, com uso de
despositivos intra-uterinas, ou coffi uma ação mais agn!ssiva, fazendo as la(jueaduras tubáfias?
O SR. MURIL_ü BELCHIOR- Sr. Presidente, pelo
que nós conhecemos das publicações da Organização
Mundial de Saúde, não pode haver uma comparação entre o dispositivo intra-uterino e a laqueadura.
O dlspositiVo intra-uterino, pelo menos, nas publicações
mais recentes da Organização Mundial de Saúde,
não é considerado abortivo. Já a laqueadura é uma interrupção cirúrgica e irreverssível. Embora, eu ache que há
uma distinção essencial entre os dois.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Agora, eu perguntaria ainda, quanto -à laqueadura túbária, no que diz
respeito à necessidade de fazê-la, não levando em conta
apenas a saúde da mulher quando ela tivesse uma doença

Agosto de 1983

grave, uma turbeculose pulmonar, como foi referido
pelo Rel<Jtor, ou uma cardiopatia grave. Mas, nos locais,
nas regiões, onde_ o problema sócio-econômico está muito presente, e verificado que a mulher é prolífem, mas
não tem condições sócio~eço_nõmica de continuar produzindo filhos, depois de d_ez, doze, dezesseis filhos, o conselho Federal de Medicina estaria condesc_endente, concordaria cm se fazer o Estado intervir, colocando essas
criatürãs, essas mães, depois delas terem produzido muitos filhos, numa situação de saúde melhor, interrompendo definitiVamen_te a sua capacidade de procriar, através
da laqueadura tubária? O Co_nselho acharia, nesse cas_o,
ético o procedimento médico?
O SR. MURILO BELCHIOR- Nesse caso, eu devo
dizer que o Conselho devia se ater à legislação existente.
A legislação não permite que seja feíta; de modo que nós rlU~-_podemos concordar com esse assUnto, sômenti-pOr
_essa causa.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Mas, o Conselho então, nesse caso, não pensaria em modificar a legislação, não acharia que esta legislação, do ponto de vista
da sua rigidez atual, não está muito compatível com a
!'1:ãlfdade- sóció-ecohômicà de várias regiões nossas,
~CorriO no Nordeste e no Norte do País, onde nós verificamos, na ação cotidiana do nosso trabalho médico, todos
os dias, famílias enormes, senhoras jovens ainda c_om
Uinã prole numerosa, e que, na prática, -das não gostariam de ter aquela prole numerosa. Ela é uma decorrência de sua condição sócio-econômica. O Conselho não
estaria inclinado a fazer uma revisão, ou a conselhar
uiiia revísão; a tornai menos rígida esta Situãção ética a- tua!?
O SR. MURILO BELCHIOR- Eu tenho a impressão, Sr. Presidente, de que relatório final desta Comissão
servirá de grande subsídio, para que o Conselho possa
ou não, propor uma modificação da legislação.

-o SR. ALMIR PINTO- V. Ex' me permite? A impressão que eu tenho, é que, dentro da colocação do
nobre Senador Presidente Mário Maia, ã laqueadura,
como ele está colocando no momento, seria não planejamento e sim um controle familiar. E, fugiria, no meu
modo de entender, à verdadeira intenção do GoVerno
brasileiro, que é o planejamento familiar. E, no caso,
teríamos que supor que a mulher não queira mais ter filhos, o casal não deseja mais ter filhos. Mas, a laqueadura já faz parte, hoje, nos países onde existe o controle familiar, como a China, lndia, Paquistão, dos métodos de
controle. Porque, para evitar filhos há métodos químicos, as pílulas, e, digamos os métodos dinâmicos, como o
DIU. A laqueadura e o aborto são coisas que não se h
gualam, mas se parecem sob o ponto de vista ético.
O Dr. Murilo nos disse, quando eu perguntei sobre a
do a~orto e!T' mulheres_ doentes, que em caso em
que há perigo de vida, mulher enferma sem condições, é
razOãvef, e o próprio Conselho acha que não há nenhuma falta de ética. Mas, a laqueadura, pelo simples fato
de se fazer a Jaqueadura, aí já foge um pouCo à ética do
Conselho.

qu~stão

O SR._ PRESIDENTE (Mário Maia)- Permite-me
ainda fazer uma pergunta agora, mas de ordem, digamos, filosófica, o_u até metafísica: qual o conceito do
Con~elho Federal d~ Medi_cina sobre de quando começa
a vida? Se, quando o óvulo chega a sua maturação, é eclodido do ovário e vai começar migrar em direção a cavidade uterina, ou se quando há a fecundação no encontro das duas células, gameta masculino e feminino, ou se
quando há nidação ou na __ mórula ou na blástula, ou
quando feto? Quando se adquiriu o conceito de vida do
ponto de vista ético, na formação biológica da reprodução da espécie humana, no caso?
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O SR. MURILO BELCHIOR- Sr. Presidente, este é
um dos assuntos mais difíceis -de- qui se podia responder.
Eu vou dar um exemplo a V. Ex', do que está acontecendo agora, nos Estados Unidos. V. Ex• sabe que a administração atual nos Estados Unidos limitou muiio o financiamento de abortos com verbas federais. Há uma
corrente grande no Senado americano que ê contra o aborto. Então, tentaram introduzir um projeto -no-senado
sobre quando começa a vida humana. Esse projeto nã9
foi adiante, porque houve uma difiCuldade tão grande dé
se chegar a um acordo sobre quando começa a vida, que
alguns até_ julgaram que, se esse projeto fosse adiante, a
próPria Suprema Corte o tOr-naria "ínCon-stitucioflãl: Está
sendo estudado, mas ainda não há um consenso para dizer exatamente quando começa a vida humana.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) --Agradeço a V.
Ex• a resposta.
A SRA. EUNICE MICHILES- Sr. Presldente-, peÇo
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mário Máía) :.._ c:Otl"Cedo â palavra à nobre Senadora EuniCe Michiles.
A SRA. EUNICE MICHILES- A propósito da laqueadura, parece-me, nobre _Re1ator, que_ tetnos uma
grande missão dentro desta ComiSSão. Vejã que essa
proibição de laqueadu~ra, parece-me _que é a maneirà de
dificultar até a opção-da rriUJher. A laqueadura só em casos excepcionais, só índiCaôa em Caso de saóde, isSo- iimi ta muito, obriga a mulher a tomar pílula anticoncepcional hormonal durante dez, vinte anos da sua vida reprodutiva, quando se poderia ter um método definitivo.
Acho que, na minha visão,_ seri~ mllit? Íntere~sa~te que
nós indicássemos uma modifícação dessa legislação,
para que a laqueadura pudesse fazer parte do elenco de
opções que pode ter um casal, a mulher especificadimente., no sentido de planejar a sua famnía.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) --Na prática médica, tomando o mesmo fio de argumento da Senadora Eunice Michiles, nós cirurgiões,-·na·prãtica médica
cotidiana, sabemos que a laqueadura tubáría, priricipalmente nos países latino-americanos, é, atualmente, um
fato corrente. A legislação não quer reconhecer, os Códigos de ~tica Médica ainda não a introduziram nas suas
modificações. Mas, o fato é que ocorre isso em todos os
países do Mundo Ocidental. O Orierite, há uma variaçâo
de método. Aqui, no Brasil, sabemos que esse método é
correntemente empregado, principalmente pelii classe
média, que tem os recursos para pagar esse ato cirúrgiCO,
que foi a opção do casal, ou da mulher, de chegar a um
determinado ponto de sua vida e achar que ela tinha que
parar uma das suas funções; qual seja, a procriativa.
Somos médicos do interior do País e, cotidianamente,
nos vemos a braços com este problema: proles numerosas, mulheres de condições sódo-econômicas Iirilitidíssimas a procurar médicos para, por caridade, fazer com
que ela interrompam a sua capacidade reprodutiv_a,_ de- _
pois de terem concebido várias vezes e ter contribuído
para o aumento populacional com inúmeros filhos, muitas vezes, 16, 17 filhos. Realmente, é uma questão muito
polêmica em ser étíca ou nãO essa questão da intervenção
cirúrgica, que ainda cOnsideramos fora ~a lei.
Então, cOntinua em aberto o problema. O SR. ALMIR PINTO- Todos sabem que fui e-continuo sendo médico do interior, vivo dentro de uma má~
ternidade quando vou, em recesso, ao Estado do Cearâ.
Citei ·aqui, hã poucos diãS~O exemplo de uma mulher.
Na Semana Santa, assisti uma mulher, que já havia tido
16 filhos e estava na décima sétima gestação. Ela esperava um filho, mas vieram dois. Se nós ãdotarmos a questão da laqueadura, mesmo sendo opcional entre o casal,
mas o casal sadio, acho que foge ao Código de Ética ...

0 SR. PRESIDENTE (Mário Maia)__: Não seria adotar, mas sim liberar para deixar a critério, a vontaele
própria do casal. Liberação ética, porque a ética proíbe,
a lei proíbe, a religião pro(be, mas o fato é que ocorre naturalmente. Nós não quer~mos tapar o sol com a peneira. É legalizar uma realidade que existe.
O SR. ALMIR PINTO- V. Ex• me permite? No Brasil há duas coisas que precisam ser feitas: ponto facultativo e liberar. Quando _é ponto faCultativo ninguém vai, é a
mesma coisa que feriado .. Só de se pensar que é ponto facultativo ninguém vai. Ê só liberar, que todo mundo faiá
uso da liberação.
A SRA. ANA MARIA MENDONÇA (Fora do microfone)._ Áinda um adendo à- questão da laqueadura.
A literatura médica tem afir.mado que, após cinco filhos,
é inâiof a probabilidade da mortalidade infantil e tambêm que, a partir do quinto filho', a mulher tem seu orga-- nis.riio ma-Is esgotado ê menOs propício para uma nova
gestação. Isso não seria um arguinento a favor da libe·
ração, após a mulher ter tido um determinado número
de filhos?
O SR. MURILO BELCHIOR- Uma vez que a legislação fosse mudada, sim. Mas, dentro da atual legis. lação, temos que nos ater a ela. Como a nobre Senadora
vê, o problema está ligado a outros setores sociais. Não é
só a questão da mulher, pois ela tem que ver o planejamento familiar como um todo. Não é- uin faior isOladO.
De modo ·que, se ela tiver melhores condições de saúde,
melhores condições de v-ida, provavelmente a situação
dela vai melhorar.
Uma vez à legislação modificada__. pode ser feita a laqueadura. Agora, nada impede que algum médicO, por
CQnvicção religiosa, não queira_ fazer. Isso é um problema Qele, do médico. A nobre Senadora pode verifica"r
que nos países, onde o aborto é reconhecido, que se faz a
pedido, o médico não é obrigado a fazer, se as suas convicções religiosas impedem que esse ato seja feito.
O sR. PRESIDENTE (Mário.-Miia)- Há-lnaíS a1gu-:
ma consideração .a fazer? (P~usa).
Acho que o assunto estâ esgotado e todas as perguntas
for.am respondidas.
Antes de encerrar, Dr. Murilo Belchior, queremos agradecer a sua presença, o acolhimento que V. S• deu ao
nosso Convite de vir depor em nossa Comissão e trazer
subsídios valiosos para esse problema momentoso no
que diz respeito ao pfoblema demográfico brasileiro,
tendo como fulcro o planejamento familiar.
Agiadecemos mais uma vez a V. S•, queremos dizer
que esta Comissão sente-se_ muito gr:üifiCada c~:ml sua
presefiçã e pela contribuição valiosa que trouxe através
do seu depoimento.
Muito agradecido.
OSR..ALMIR PINTO- Sr. Presidente, peço licença
para um esclarectmento.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
O s.R_. ALMIR PIN1_'0- _Na pr?~ima reunião de_s~a
Comissão virá a Ministra Esther Ferraz, e comO a Comissão P3rlamentar de Inquérito só pode funcionar Com
o Presidente e o Relat9r, e como também o Presidente e
- o Relator têm direito de se ausentar, pelo menos, três
dias do Distrito Federal - eu terei que ir ao Ceará e S.
Ex• o Sr. Presidente terá que ir ao A,cr~- tanto o Minis--tro Ãfcovet'de comÕ a Ministra Esth~r Ferraz- aceitaram
perfeitamente a ~udança da data de seus depoimentos.
O Ministro Passou para o dia2l, terça-feira, e a Ministra
Esther Ferraz passou para o dia 22, na quarta-feira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O sR. PRÊslDENTE (Mário Maia) - Nada mais
havendo que tratar está encerrada a presente reunião.
(Levanta-se a reunião às 11 horas e IS minutos.)
COMISSÃO DE ECONOMIA
9f Reunião, realizada em 8 de junho de 1983
Âs dez horas do dia oito de junho de mil novecentos e
oiteilta e três; na sala de reuniões da- Comissão, Ala Senador Nilo Coelho_, presentes os Srs. Senadores Roberto
Campos, Pr~idente, Luiz Cavalcante, ·Jorge Kalume,
Fernando Henrique Cardoso, Albano Franco, Gabriel
Hermes e João Castelo, reúne-se a Comissão de Economia. Deixam de comparecer, por motivo justificadO; os
Srs. Senadores José Lins, Benedito Ferreira, Severo Gomes, Affoiiso·camargo e José Fragelli. Ao constatar a existênCia de número regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da
reunião anterior, que é dada como aprovada. São apreciadas as seguintes matérias: Projeto de Lei da Câinara
nl' 108/81 -Torna obrigatóda a fix~ção dos preços nos
anúncios de imóveis destii:tados à venda- e locação," e dá
outras providências. Relator: Senador Benedito Canellas. Com vista ao Si. Senado!- Gabriel Hennes. Parecer do Relator é favorável ao projeto. O Sr. Senador
Gabriel Hermes apresenta Voto em Separado, concluindo pela rejeição do projeto. Não há discussão e a Comissão aprova, por unanimidade, o Voto em Separado apresentado pelo Sr. Senador Gabriel Hermes que passa a
constituir o parecer da Comissão e rejeita o Parecer do
Relator, passando este a constituir Voto em Separado,
vencido_. ~rojeto de Lei -do Senado nl' 235/80 -_proíbe a
p-articipaÇão do capila"J estrangeiro no caso q1:3e especifica, e dá oUtras pl-ovidências. Relator: Senador Pedro Simo!J, que 9ferece parecer pela aprovação do projeto e
pela rejeiçãQ-daS emend_as apresentadas pela CCJ. COlocado em discussão nenhum dos Srs. Senadores faz uso da
palavra. O Sr. Presidente deixa a direção dos trabalhos,
para, na qualidade de membro deste órgão, tecer alguns
corilentárioS acerca- do projeto: S. Ex.' tem posição contrária ao projeto por considerá-lo anti-coõ.cOrrencial, xenofóbicO, antieconómico e fundarrientalmente desrespeitoso à pessoa humana do doente. A seguir, oS r. Senador
Albano Franco pede a palavra para justificar que a matéria neCeSSita- de maiores inforffiaÇões, razão pela qual
pede vista, que é concedida pela Presidência. MENSAGEM N~' 84/83- Do Sr. Presidente da República, submentendo à aprovação do Senado Federal, proposta do
Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada aPrefeitura Municipal de Campo Alegre- (SC), a contratar
operação de -crédito no valor de CrS 7.536.627,00. Relator:··senador Luiz Cavalvante, que apresenta parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. Não há qualquer objeção ao parecer do Relator e
a Coriiissão aprova o parecer apresentado. Devido a ausência do Relator é adiado o PLS nl' 241/80. Esgotada a
pauta dos trabalhos, o Sr. Presidente agradece a presença dos Srs. Senadores e determina que as notas taquigrâficas, tão logo traduzidas, sejam anexadas à presente
Ata. E, para constar, eu, Francisco GUilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

ANEXO À ATA DA 9' REUNIÃO DA COMISSÃO DE ECONOMIA, REALIZADA EM08.(}6-83
PRESIDENTE: SENADOR ROBERTO CAMPOS
VICE-PRESIDENTE.- SENADOR SEVERO
GOMES
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃF/CO DA REUNIÃO
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Está aberta a reunião. O_ Senador Gabriel Hermes estâ a caminho. O Senador Pedro Sirilon pediu que fosse lido o parecer. Pergunto se algum dos Senadores gostaria de ler o
parecer relativo ao item 2? (Pausa.)__ _
O SR. GABRIEL HERMES--:-' Eu voy pedir licença
aos Srs., porque estou sendo chamado ao Plenário, e não
posso deixar de ir agora. Mas eu estou presente para to-

dos os efeitos.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Perfeitamente. Podiamos passsar para o item 2, que o Seiuidor
Gabriel Hermes deve vir logo._
O Relator é o Seriador_ Ped_ro Simon que não- pôde
comparecer, e pediu que algum colega lesse O pãre-Cer.
Talvez o Senador Fernando Henrique Cardoso possa
prestar este serviço'? (Pausa.)
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- ~
submetido ao exame desta ComiSsão de Economia, o
Projeto de Lei do Senado n~' 235, de 1980, de autoria do
Senador Henrique Santillo.
..A proposição proíbe a -partiCipação do capital
estrangeiro no caso que especifica, e dá outras providências, a saber:
Art. I~' Assisfência riléaícã hospítãlar e ãmbuJatorial e seus serviços complementares, quando
realizados por pessoas jurídicas, apenas poderão ser
exercidas por empresas cujo capital social pertença
exclusivamente a brasileiros.
Art. 21'-- Dá-se o prazo-de 12 meses, a contar da
vigência desta _lei, para adaptação de todas as empresas do ramo às exigências do disposto no artigo
anterior.
b oportunO destacar a justificação apresentada pelo
autor. Como as empresas estrangeiras- estão hã algum
tempo aluando no País, no setor da saúde, subempregando profissionais médicqs. Sindicatos e associações
médicas de todo o terrítóiío ilaciáilãl, têm manifestado o
seu repúdio e sUa revOlta, contra a permissão- para que
essas empresas transnacionais coritinüein- atuando. Na
verdade, se a assistêriciã à s<iúde jâ é tratada entre nós
como mercadoria que se expõe em vitrines, com-Sefíssimos prejuíZos à popU.laçãó, tais eirif)feSas agravam a situação·, organizadas internacfonalmente para obter lucros excessivos com Uma atividade essencial a vida humana.
Por outro lado, do ponto de vista tecnológico ou financeiro, nada poder-se-ia alegar em seu favor,jãque ao
lado de outras extorsões, a alta sofistiCação da_ medicina
brasileira, reservada a algum dos privilegiados, constitui
fato bastante notório. Nem mesmo se pode alegar a necessidade de permissão para atuação nessas empreSas ein
regiões desprovidas de assistência médica, pois nesse caso, tratando-se de regiões atrasadas, a solução _dos
problemas de saúde e suas populações precisa ser função
do Estado.~
Em primeiro lugar, considera_mos inquestionável o
fato ressaltado pelo autor da matéria, de que os problemas de saúde são da responsabilidade direta do E~t_ado,
não obstante verificamos o crescente deslocamento_ de
recursos dessa e de.ou_trª-s âreas, para Setores produtivos
onde o Estado exerce a- função _de promotor de seu desenvolvimento, Entretanto, a falta de um_ elevado compromisso do Estado com a generalizada melhoria da saúde e das condições de vida da população, permitem que
as influências externaS confribuam para a manutenção
das precárias condições de saúd_e e baixos níveis de vida
da maioria. A verdade é que existe no Brasil uma maSsa
de dezenas de milhões _de_ pessoas privada de assistência
médico-hospitalar e ambulatorial.
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Um percentual de 21% da população brasiLeira é de
menos de 17 anos e encontra-se em condições de desnutriç_ão de segundo e terceiros graus, cujo peso é -inferior a
75% do normal. No que diz respeito a taxa de mortalidade infantil, dos quatro milhões de crianças que nascem
no transcorrer de um ano no Brasil, 360 mil deverão
morrer antes de completar um ano de idade. Caso a nossa taXã fosse identica -à da CoSta Rica, pafs de nível de
renda similar ao Brasil, 208 mil sobreviveriam. Sem dúvida, a persistente condjção de precariedade das condições de saúde da população brasileira, deve-se ao enfoque superficial de sua problemâtica e aos transplantes inadequados de prâticas médicas, que refletem tipicamente as orientações e interesses especiais das poderosas
nações desenvolv1das do mundo, e que tem agravado a
dependência institucional dos países menos desenvolvidos.
Em grande monta, o ponto de estrangulamento do sistema de saúde no Brasil, e nas maiorias dos palses subdesenvolvidos, decorre basicamente de três aspec_t_os:
19- O_s sistema ~e sa.úde são predominai'lteme;,;-te urbanos;
29 ~Utilizam técnicas mais intensivas
éapital;
39- Destacam preferencialmente o tratamento curativo.
Ora, dados os baixos níveis de _renda per_capita, as aOui1danteS resérvas de mão~de--Obra, os limitados recur-sos financeíi'os e a necessidade de se estender o mais
possível, os serviços médicos e o sistema de s_aúde no
Brasil deveriam dar ênfase a tratamento preventivo e utilizar técnicas mais intensivas em trabalho. Todavia, além
de atenderem- desproporcionalmente as populações urbanas, os programas de saúde, das escolas de medicina e
as maternidades do País, são copiados dos existentes nos
países desenvolvidos. A'isim sendo, a nosso ver, -se Permitirmos ainda que o capital financeiro internacional gerencie esta interdependência, dificilmente, conseguiremos nos livrar da dependêcia em que nos encontramos,
bem como reduzir as precárias condições do sistema de
saúde do Pªís e os baixos níveis de vida da maioria da
população.
Do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado n"' 235, de 1980, e pela rejeição das emendas
que lhe foram apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Senador Pedro Simon, Relator."

em

O SR. PRESIDENTE (Rob'erto Campos) - Algum
comentário s-ób-re--o parecefdo Rdator? ÇPausa.) Se ninguéin deseja usar '!_palavra, eu me permito fazer alguns
comentários: Considero o projeto simplesmente absurdo.
No parecer, eiisterii-duas coisas totalmente distintas:
uma, é uma crítica à situação sanitária e assistencial do
País. Essa crítica é válida. O Governo se tem tornado demasiado um Estado-empresârio e deixou de ser um Estado bom samaritano. Se a crítica é válida, a solução ê pés~
sima. Tem, a meu ver, cinco defeitos:
I~'- É anti-concorrencial. Procura ·extinguir uma
concorrência possível no mercado de saúde. Acho que a
concorrência é saudâvel inclusive_nesse roercado~
2'>'- :b uma proposição xenofóbica. Visa impedir a
-pútidpação de capital estrangeiro numa :itividade que
mundialmente não é das mais lucrativas. O efeito será
pequenO, pois não há capitais que maciçamente queirain
iri&resSã.r rieste ramo. Mas se os _houvesse; deveriam ser
bem vindos.
31'- J:. uma proposição antiecoriómica, porque em
muitos casos, em não se transplantando para o País técnicas mais avançadas de medicina, o que sucede é que os
brasileiros oneram o balanço de pagamentos viajando
_.para o e~t~rior._ Sabemos_ que o Presidente da República
foi se examinar no exterior. Nada menos que trê_s_M!nistros de_Estado foram recentemente operados em Cleveland, porque queriam ter ul!l máximo de segurança, ali
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aproveitando uma experiência acUmulada ao longo de
muitos anos.
Imaginemos por exemplo- é apenas uma hipóteseque o Centro Cardiológico de Cleveland resolvess_e construir uma filial no Brasil. Traria capiüil,- muito necessário para a nossa balança de pagamentos,- mas traria
sobretudo uma enorme experiência acumulada. Afinal
de contas, várias operações, inclusive a da safena, foram
inveo_ta_das naquele hospital. Hoje, a técnica e_stá bem desenvolvida no Brasil. Por isso é improvável que o Hospital de Cleveland abrisse uma filial no Brasil, pois_ têm
bastante respeito pela competência dos médicos brasilei~
ros. Mas, suponhamos que outra técnica fosse desenvolvida, como a angeoplastia, desenvolvida na Sufça, e hoje
transplantada para os Estados Unidos. Os americanos
não tiverã.in a menOr hesitação em pagar rios de dinheiro
ao Dr. Grundricil - o médico suíço que desenvolveu o
processo, e que hoje está regiamente instalado em Atlanta.
Acredito que nós deveríamos acolher com satisfação
qualquer ramo de qualquer instituto que se tivesSe destacado no ramo da tecnologia mé~ica. Longe de criar desempregoS- seria, pelo contrário, mais uin erilp'regador a
dar empregos a médicos brasileiros e a desafiar nossi
competência técnica, pela implantação de técnicas mais
modernas.
O quarto pecado fundamental dessa proposição; é o
fundamental desrespeito à pessoa humana do doente. Eu
estive doente e sei que o doente deseja a melhor técnica e
o melhor hospital, sem perguntar pela lista de acionistas
do hospital. Nunca me ocorreu ao terum enfarte, verificar qual é a capitalização do hospital que me acolheu;
queria simplesmente o primeiro disponível, o mais próximo e, idealmente o mais eficiente para salvar-me do -peri@ __~l] que me encontrava. Acredito que a reação de
qualquer dos Srs. Senadores seria exatamente a mesma:
se tiverem uma crise de enfermidade, pouco importa o
capital do hospital que os receber; quereriam o melhor
tratamento, e_o mais rãpido possível.
Pcir essas considerações, Srs. Senadores, eu considero
o prpjeto totalmente absurdo.
Se não houver outros comentários, passaremos à votação. (Pausa.)
O SR.- ALBANO FRANCO- Peço a palavra, Sr.
Presidente. (Aquiescência da Presidência):....:. Acho que! o
tema merece uma reflexão dos Senadores aqui presentes.
Não quero fazer nenhum comentãrio, porque não li o
projeto-e estou me informando dele agora, mas acho que
uma matéria dessa natureza exige maiores informações
para se poder acompanhar o raciocínio tanto do Relator,
quantO do Senador Roberto Campos. Mas eu gostaria
de ouvir a opinião especialmente porque há, nesta Comissão, vâiiOs Senadores que são ligados a atividades econômicil.s do País, e Que deveriam a meu ver, tomar posição a respeito, razão pela qual peço vista do projeto.
Eu so~ apenas um candidato a enfarte.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -Algum
o_utro co"mentârio? _(Pa\clsa.)
- -- Foi pedida e é concedida a vista do projeto.
O terceiro item da. pauta é o Projeto de Lei do Senado
nl' 241, d.e.!980, Que versa matéria bastante similar ao segundo. Pergunto se há comentários? {Pausa.)
Esse Projeto refere-se mais especificamente ão segurosaúde.
Gostaria de adiantar que a minha opinião é exatamente a mesma daquela em relação ao projeto anterior. Algum comentário dos Srs. Senadores? (Pausa.)
O SR. GABRIEi HERMES- Solicito a V. Ex•, Sr.
Presidente, que adie a apreciação do projeto, devido __a
ausênda do Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Foi pedido que fosse lido o parecer, mas se querem adiar, não há
problema: está adiado.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- O Voto
em separado do Senador Gabriel Hermes é pela rejeição.
Alguma objeção? (Pausa.)

Estando presente o Senador Gabriel Hermes, talvez
possamos voltar ao item primeiro: Projeto de Lei da Câmara n9 108, de 1981. Foi pedida vista pelo Senador
Gabriel Hermes. S. Ex~ tem a palavra.

Está rejeífado o projeto de Lei.
Item n9 4- O Relator é o Senador Luiz Cavalcante, a
quem concedo a palavra.

O SR. GABRIEL HERMES - Estudei detalhadamente o projeto, e opino pela rejeição do mesmo, pelas
razões constantes do meu voto em separado, Sr. Presidente.

O SR. RELATOR (Luiz CaValcante) - Sr. Presidente, o item n9 4, que me cabe rela.tar, é um pedido de empréstimo para a Prefeitura de Cafnpo Alegre, em Santa
Catarina. O próprio nome do Município nos lembra ecologia, é alüimerite -louvável, principalmente atendendo a
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incidência de que estamos em plena semana da Ecologia.
Ainda ontem, a nossa colega, Senadora Eunice Michiles,
inaugurou uma mostra nos salões da Câmara dos Deputados, que foi muito concorrida, sobre a ecologia. Portanto, acHo Perfeitamente dispensável me alongar no relato, e dizer simplesmente que sou inteiramente favorável à concessão do empréstimo.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Há alguma objeção? (Pausa.) Não havendo objeção, está apro~
vado o parecer do Senador Luiz Cavalcante.
Não havendo nenhum outro comentârio, declaro encerrada a reunião.
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Ata da 118• Sessão,
em 9 de agosto de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária,
da 47~ Legislatura
Presidência dos Srs. Nilo Coelho,
Moacyr Da/la e Milton Cabral.

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

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 118• SESSÃO,
EM 9 DE AGOSTO DE 1983
LI-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Pareceres encaminhados
à Mesa
1.2.2 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n9
186/83, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que altera dispo~
sitivo da Lei n~> 5:107, de 13__de setembro de 1966, impondo novo encargo à empresa que rescinde contrato de trabalho de empregado,
sem justa causa.
1.2.3- Discursos do Expediente
SENADOR JORGE KALUME

-

Vôo inaugural do avíão ''EMB-

120 Brasíliã'', construido pela
EMBRAER. Necessidade da conclusão dõ:ls obras de construção das
BR-364 e 317, no Estado do Acre.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Trabalhos desenvolvidos na
VI Conferência Interparlamentar
da Comunidade Européia/América Latina.
SENADOR HUMBERTO LUCENA - Observações sobre atos
praticados pelo Governo Federal
durante o recesso parlamentar do
mês de julho próximo passado, por
afctarem a vida polífíca, eConómica
e social do País,
1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n~'
11/83 (n~' 72/83, na Casa de origem), que revoga o Decreto-lei n~'
865, de I2 de setembro de 1969, res-

tabdecendo a autonomia do Município de Santos, no Estado de
São Paulo. (Em regime de urgência.) Aprovada pelo plenário a prejudicialidade da matéria declarada
pela Presidência. Ao Arquivo.
- Projeto de Lei da Câmara n11
105/81 - Complementar (n~'
60/75, na Casa de origem), que altera disposi"tivo da Lei Complementar n~' I de 9 de novembro de
1967, que estabelece requisjtos
mínimo_s de população e renda
pública e a forma de consulta prévia às populações locais, para a
criação de novos munidpios. Apreciaç-ão adiada por fulta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n11 7
de 1983 (n~' 80/83, na Casa de origem), de inlciatíva do Senhor Presidente da República, que altera a
composição e a organização inter-

Jorge Kalume ~ Altevir Leal - Fábio Lucena Raimundo Parente;- Claudionor Roriz - Aloysio
Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gu6iros- Alexandre CQsta- José Sarney- Alberto Silva - Helvídio
Nunes- Almir Pinto- José Lins- Virgílio TávoraCarlos Alberto - Martins Filho - Humberto Lucena
- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marco Maciel
- Nilo Coelho -Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante- Albano Franco- Lourival Baptista- Passos
Põrto- Jutahy Magalhães,--- Luiz Vianna -João Calmon -José Ignácio - Moacyr Dalia -Amaral Peixoto- Nelson Carneiro - Roberto Saturnino- Itamar
Franco- Murilo Badarõ- Fernando Henrique Cardoso- Benedito Ferreira- Henrique SantUio- Mauro
Borges - Gastão Mü!ler - Roberto Campos - José
Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi - Affonso C amargo- Alvaro Dias- Eneas Faria- Jaison
Barreto - Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli - Pedro Simon - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Havendo número regimental declaro aberta a sessão.
Sob a proteç-ào de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1"-Secretârio irá proceder à leitura do Expcdiente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N' 712, DE 1983
da ('omissão de Redaciio
Redacão final do Projeto de Decreto Le!):islativo nQ
33, de 1980 {n" 55/80. na Càmara dos Deputados).
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 33, de 1980 (n9 55/80, na Câmara
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na dos Tribunais Regionais do Trabalho que menciona, cria cargos, e
dá outras providências. Apreciaçio
adiada por falta de qu~rum.
-Projeto de Resolução n 9
161/81, que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa Agropecuária Industrial e _Colonizadora
Rio Candeias Ltda., a área d~
33.~000- hectares, no Território âe
Rondônia, para a implantação de
projeto de bovinocultura. Apreciação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Resolução n9
74/83, que autoriza o Governo do
Estado do Pará a alienar à empresa
Maisa-Moju Agroindustrial SjA,
uma área de terras devolutas do Es-

tado, com aproximadamente
30.000 (trinta mil hectares). Apreciação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n~' 196/82, soti~
citando nos termos dos arts. 75,
"A", 76 e 77 do Regimento Inter~
no, a criação de uma Ü;!mi.ssão_ _Es~
pecial Interna, composta de 7
membros, para, no prazo de 180
dias, realizar estudos sobre reforma
tributária. Apreciatão adiada por
falw de quorum~

- Projeto de Lei do Senado n~'
280/77 (Tramitando em conjunto
com o Projeto de Lei do Senado n~>
233/79), de autoria do Senador José Sarney, que institui_o voto distri~
tal e dá outras providências. Apreciação adiada por falta de quorum.
..:..... Projeto de Lei do Seriã:do n~'
23_3/79, (Tramità-rido em conjunto
Coril O Projeto de Lei do Sena(jo n~'
280/77, de autoria do Senador Tar~
so Outra, que institui o sistema
eleitoral mistp_ e dã outras providências. ApreCiação Bdiada por falta de quorum.

SENADOR VIRG!LlO TAVORA, como Uder - Improcedêncía
das críticas dos Srs. Humberto Lucena e 1iamar Franco aos contratos
celebrados p_elo Br_asi! com o _FMI.
1.5- DESIGNAÇAQ~ DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA
SESSAO. ENCERRAMENTO.

2- DISCURSO PROFERIDO
EM SEsSÃO ANtERIOR
-Do Sr. Almir Pinto, proferido
na sessà9 de 8-8-83.
3 - REPUBLICAÇÃO

. 1.4- DISCURSO$_ PRONUN·
CIADOS APOS A ORDEM DO
DIA
SENADOR ITAMAR FRANCO
- P.ro_blema da dívida externa _do
Brasil. Encaminhamento à Mesa de
projeto de_ de<:reto legislativo, detéfrTtíniilldo (iüe o Pode( Executivo
denuncie, no prazo de 48 horas, o
texto do convênio consultivo firmado.coffi o Furido-MOriefário ln~
ternacional.

-&posição proferida pelo Sr.
Ministro Emane Galvêas no Senado Federal, na sessão de 23-3-83~
bem como a.s respostas de S. Ex• a
indagações dos Srs. Senad._ores.

Art. 2"~> Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicução,
PARECER, N• 714, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9
9, de 1982 (n~> 129/82, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Saldanha Derzi
A ComTssào apresenta a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n~' 9, de 1982 (n9129f82, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordq sobre
Transporte Marítimo 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.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator- José
Lins.
ANEXO AO PARECER N• 714, DE 1983
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nt
9, de 1982 (n9 129/82, na Câmara dos Deputados).

4-MESA DIRETORA

5 -~LIDERES E VICELrDERES DE PARTIDOS

6 - COMPOSIÇÃO DAS COM!SSOES PERMANENTES

Faço saber que o Congresso Nadonal aprovou 1 no.s
tenno_s do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,
- - - - • Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

dos Deput~dos), que aprova o texto do Acordo de Cooperaçã_o entre o Governo-:-da República Federativa do
Brasil e o Gover.M..ciª- República Argentina para o Desenvolvimento e a Aplicação dos Uso$ .Pacífico~ da Energia Nuclear, celebrado em_Buenos .Aires, a 17 de maio de
1980.
Sala das Comissões, 9 de.agosto-de 1983.- Loro;·n-io
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator -_José
Lins.
ANEXO AO PARECER N• 712, DE 1983
Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n~"
33, de 1980 (n<? 55/80, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, inciso I, da ConstituiÇão, e
eu, _ _ _ _ _ , Presidente do Senado F~deral, promulgo o seguinte

PARECER N• 713, DE 1983

Da Comissio de Redaçio
Redaçio final do Projeto de Decreto Legislativo n~'
38, de 1981 (n9112/81, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador José Uns
A Comissão apresenta· a redação final do Projeto ·de
De<:reto Legislativo n~' 38, de 1981 (n~>ll2J8l, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de
Delimitação Marítima entre a República Federativa do
Brasil e a República Francesa, concluído em Paris,_ a 30
de janeiro de 1981.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1983.--.: L.omanto
Júnior, Presidente - José Lins, Relator - Saldanha
Derzi.

ANEXO AO PARECER No 713, DE 19$3
- R.edação final dO ProJeto- de Decreto LegislsitiVo- 09.
38, de 1981 (n~>ll2/81, na Câmara dos Deputados).

DECRETO LEGISLATIVO N•
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DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

DE 1983

Aprova o texto do Acordo de Cooperação celebrado entre o GO\·emo da República Federativa do Brasil
c o Go,·erno da R~púhlica Argentina para o Desenvol~
vimento e a Aplicaçio dos Usos Pacíficos da Energia
Nuclear, em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980.
O Congresso Nacional decreta:
Art. [<:> b aprovado o texto do Acordo de Coope~
ração celebrado entre o Goverii.o da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina para o
Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos Pacíficos da.
Energia Nuclear, em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980.
Art. 29 Este De<:reto Legislativo entra em vigor na
..data de sua publicação.

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 N•

, DE 1983

Aprova o texto do Tratado de Delimitação Marfti..
ma concluído entre o Governo da República Federatf..
va do Brasil e a RepúbUcã Francesa, em Paris, a 30
de janeiro de 1981.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 E aprovado o texto do Tratado de Delimi~
tação Marítima concluído entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a República Francesa, em Paris, a
30 de janeiro de 1981 .

, DE 1983

Aprova. o texto do Acordo sobre Transporte
Marítimo conclUído entre o Governo da Replibllcit
Fede_r~tlva do Brasil e o Ç~ver~o da República Federal da Alemanha, em Brasíliã., a 4"'de abril de 1979.

o• Congresso

Nacional de<:reta:
Art. 19 E aprovado o texto do Acordo sobre Transporte Maritimo concluído entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal
d_a Alemanha, em Brasília, a 4 de abril de 1979.
Art. 2~> Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de s.ua publicação.

O SR. PRESIDNETE (Nilo Coelho)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto·de lei que vai ser lido pelo Sr. 19Secretário.
E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 186, DE 1983
Altera-dispositivo da Lei n~> 5.107, de 13 de setembro de 1966, impondo novo encargo à empresa que
rescinde contrato de trabalho de empregado, sem jus-ta causa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~' O art. 69 da Lei n9 .5.107, de_l3 de setembro
de t 966, 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:
1- os valores relativos aos depósitos do mês da
rescisão e do imediatamente anterior, que ainda não
houver sido recolhido ao banco depositário;
II- importância igual a dez pOr cento (10%) dos
valores referidos no inciso anterior e de montante
dos depósitos, da correção monetária e dos juros capitalizados na sua conta vinculada, correspondentes
ao período de trabalho na empresa; e
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!II - importãnda correspondente a dois (2) salários mínimos, a título de multa,
§ !9 Quando ocor.ter despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecidas pela Justiça do
Trabalho, o percentual de que trata o inciso II deste
artigo será de cinco por- cento (5%), obrí&ada a em-

presa aos demais pagamentos nele previstos.
Art. 2"'
publicaçãO.

Art. 39

Esta lei entrará em vigor na data de sua

demos ver estr_elas rililhões de vezes mais long:lnquas. Lembre-se disso da próxima vez que seu mundo escurecer,"
Eis aí materializado um ponto de vista válido para os
- -dias difíceis que estamos viYendo, relacionando-se com o
tra~alho r~!izado pela EMBRAER- Empresa Brasileira de Aeronáutica- sem alardear, sob o silêncio dit<i.do pela sua organização e mais precisamente como__afirmara o Ministro Dêllo Jardim de Mattos:

--

Revogam-se as disposiÇões-em coritrârio.
Justificação

Busca o presente_ projetO alterar o texto do art. 6" da
Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de 1966 (FGTS), para o
fim de acrescentar aos encargos_ já lmpo~tos à empresa
que despede empregado sem justa causa o deter que pagar, diretamente a ele- empregado- importância correspondente a dois salários mínimos, a título de multa.
O que se quer, na verdade, ê desencorajar o despedimento de empregados pelas empresas, objetivo que certamente será alcançado, com a adoção da medida preconizada, já que o ônus da rescisão contrãtual sem justa
causa ficará excessivamente avantajadO.
Sala das Sessõés, 9 de agosto dC (983.- NelSon- Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 5.107. DE 13 DE SETEMBRO DE 1966

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 referents ao mês da rescisão e ao
imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido ao Banco Depositário; além da importância igual a
lO% (dez por cento) desses valores e do montante dos depósitos, dã correção monetária e dos juTOs capitalizados
na sua conta vinculada, correspondentes ao período de
trabalho na empresa.
§ J9 Quando o_correr despedida por culpa reéiproca
ou força maior, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, o
percentual de que trata este artigo será de 5%_(cinco por
cento), obrigada a empresa aos demais pagamentos nele
previstos.
§ 29 As importâncias de que trata este artigo deverão
constar do recibo de quitação de rescisão do contrato de
trabalho, observado o disposto nos parágrafos do artigo
477 da CLT, e eximirão a emPresa exclusivimente quanto aos valores discriminados. __
-

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLegislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o
seguinte díscurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao tomar conhecimento do vôo inaugural do avião
EMB-120 Brasília, "construído pela EMBRAER,
lembrei-me diante das dificuldades que o nosso País enfrenta, de um pensamento cunhado pela sabedoria inglesa:

"Em plena luz do dia, a coisa mais distante que
podemos ver ê o sol. Mas, na escuridão da noite, po-

_ --'~Em 13 anos de existência, .sem paternalismos
governamentais e lutando, muitas yezes, contra a incompreensão dos que a pretendiam nivelar por baixo, transformou-se em um grande e consolidado
parque industrial, onde sete mil aJmas escrevem
com o coração história de determinação, amor ecoragem. Seus nomes voam por muitos continentes
nas asas dos sonhos transformados em realidade."
Sua Excelência expressou-se dentro da realidade que
só ser a indústria aeronáutica brasileira. Suas palavras,
pronunciadas com a experiência haurida ao longo da sua
vida profissional merecem uma reflexão, porque plenas
de sobriedade, definem sua confiança -no Brasil.
Nós também comungamos da confiança, do otimismo
_e do entusiasmo do Ministro Délio Jardim de Mattos,
pois estamos certos de que o nosso País libertar-se-á, saneando sua economia, tendo como espelho a política de
austeridade da EMBRAER.
Não há dúvida de que, com a produção de aeronaves
desse tipo, o Brasil estará conquistando mercados, aumentando seu gráfico -de exportação que virá contribuir
para engrossar o seu intercâmbio comercial. Segundo
notícias divulgadas pela imprensa, o prOjeto, que custou
cer~ de 160 milhões de dólares, a partir de 1985 estará
sendo coberto com as encomendas já em marcha, até
agora de 107 1,1ni_dades, sendo 50% para o exterior. E o
_ s:_u ~~!dente, Coronel Ozires Silva, a~rmou que
"a partir de 1985, vencida a dura luta que se inicia neste momento para homologação nacional e
intúnaciorlal do B'rasília, a noVa aeronave brasileira
_começará a ser entregue aos operadores; uma carreira que esperamo"s Venha ser tanto ou mais promissora do que o nosso pioneiro Bandeirante."

a

Eis patenteada mais uma conquista do Brasil, que teve
em Santos Dumont o seu _Pio~eiro· e inspirador. O v~o
_ü1augural feito pelos pilotos COmandante Luís Fernando
Cabral e Sérgio Moura, com a presença -do Presidente
Aureliano Chaves, do Ministro da Aeronáutica e outras
-autoridades, bem como 3.250 convidadO-s, representou
um rtotável evento e uma admirável conquista da nossa
engenharia aeronáutica.
Faço minhas as palavras finais do Ministro, na sua
justa exaltação, ao afirmar que
"Ao ensejo do primeiro vóo do Brasília, gostaríamos de dizer à Nação que o segredo do sucesso da
EMBRAER não está, apenas, na tecnologia sofisticada, nos conhecimentos mercadológicos ou na visão empteSãriãl; o segredo do nosso sucesso está na
união pela causa, sem ã qual não estaríamos aqui
para dizermos emocionados: aqui trabalhamos para
o Brãsil."Sr. Presidente~-Srs. Senadores:Aproveito a opOrtunidade para reglstrãi-Outro assunto, também relacionado com transporte, porém terrestre.
Refiro-me às estradas de interesse do Acre e porque não
di:zer do Brasil.
Permitam que fale com V. Ex' a Iiguagem da objetividade que vai direto ao tema, em meu nome e_ do bravo
Po-vO ã.c-reano, como resultado da jornada pof mim empreendida por todo o Estado do Acre, após uma perma-
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nência de quatorze dius indo às sedes e ao interior de
cada município"- das bacias do Purus e Juruâ, num reencontro-amistoso e alegre com nossos estimados patrícios.
Mas se_ fizemos a viagem com especial júbilo, todavia
não podemos deixar de denunciar os óbices encontrados
nas estradas inacabadas e sem os necessãrios cuidados
pa-ra que não desapareçam do mapa rodoviário, tragadas
pela voragem da floresta, que sempre desponta vigorosa
-como obstáculo aos responsáveis que negligenciam esse
poder da natureza.
_
-AS rodovias são a BR-364 e BR-317, apenas abertas
no seio da selva ínvia, as quais os usuários aguardam sejam concluídas. Deploro dizer, não obstante a boa vontade dos órgãos aos quais se encontram afetas, em especíal aos 5" e 79 BECs, que não podem operar milagres se
lhes faltam recursos financeiros para o fim colimado.
Viajei cerc~:~ de 240 Km entre Cruzeiro do Sul e Tarauacá
e uma i'ápida neblina nos deixou em dificuldades. A Feijó, cerca de 70 km de Tarauacá, fomos de monomotor,
porque a situação do caminho carroçável não estava permitindo tráfego de veículo motorizado.
Também tiz o trecho da mesma rodovia 364 Rio
Branco-Sena Madureíra-Manoel Urbano, com cerca
de 220 Km e em conseqüência de uma rápida chuva,
aliás rara nessa fase estival, nosso carro permaneceu preso na estrada e fomos transportados à noite por um jeep
Toyota que providencialmente passava no local.
Percorremos a Br-317 - Rio Branco-XapuriBrasiléia-Assis Brasil, com total aproximado de 400
Km. hoje integrada ao plano rodoviário nacional através
da Carta denominada "Rio Branco", firmada na Capital
acreanã entre os Ministros dos Transportes do Brasil,
Bolívia e Peru, quando éramos Governador. Essa rodovia, deploravelmente, como as demais, se encontra em
péssimas condições, em especial o trecho BrasiléiaAssis Brasil, ponto de _convergência das fronteiras boliviana e peruana, com 1 10 Km, primeiro caminho do
Brasil ao Pacífico, aberta pelo meu Governo em 1968,
cuja obra teve repercussão internacional.
Enquanto o nosso trecho continua em estado precário,
. o- governo peruano já está diligenciando esforços para
concluir o trecho dentro do seu território até as nossas
lindes.
Já se vão 14 anos da abertura dessas rodovias, inclusive a Rio Branco-Cruzeiro do Sul, que integrará os municípios acreanos, foi preconizada por Euclides da Cunha, no princípio do século.
Em 1981, assisti no Palácio do Planalto à assinatura de
contratos para a pavimentação da BR-364, entre Cuiabá
e Porto Velho, quando dever-se-ia incluir a capital acreana. Não obstante os nossos apelos, a Porto Velho-Rio
Branco ficou para a etapa seguinte. Mas somente os que
habitam aquele Estado sabem quanto é urgente e fundamental a conclusão destes quinhentos e poucos quilómetros para um Estado mediterrâneo como _é o_Acre. Venho pleiteaiido o fiin dessa obra já há muitos anos, isto é:,
desde 1963, quando Deputado Federal. Esse pedaço repreSenta a nossa espinha dorsal e somente oferece tráfego no estio, tornando-se imPraticável na fase chuvosa.
Urge, pois, que sejam reiniciados os trabalhos da Porto
~elho-:-:Rio Branco, _reabrindo~se uma nova frente para
qUe trafeguem as riquezas daqueli área, necessárias para
erigrossar os gráficos de exportação do Brasil. Com essa
estrada concluída e tendo seu prosseguimento a Cruzeiro
do Sul, mesmo com revestimento primário, até quando
se puder asfaltá-la totalmente, fiquem certos: o Acre florescerá de maneira retumbante, e passará a ser um novo
eldorado ante as riquezas petenciaiS- ali existentes.
Encorajados pelo interesse governamental apelamos
no sentido de concluir essas estradas, planejando ainda
este ano para o reinício em 84, e o resto, o Acre fará com
Seu próprio esforço. Foi graças às estradas que Rondô~
nia é hoje o 181' Estado da Federação e o Acre, l-i(ruissi~
mo em madeiras e minérios, podel'á, com transporte fá~
cil, desenvolver também uma agricultura intensiva e
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tornar-se, graças à exuberância de suas terras, uma das
promissoras regiões para alimenfar o Brasil e o mundol
Ajudem-nos, e nós saberemos corr~sponder com nossos
esforços e nossa determinação, herdada dos nosso ante~
passados portugueses, nordestinos e árabes, que povoa~
ram o pequinino grande Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a
palavra ao nobre SewQo_r Nelson Carn~iro, para um~
breve comunicação.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB -RJ. Para uma

comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr.
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Pre~~ente,

Srs. Sena'dores:
Cumpro o dever de dar notícia ~o CongressoNaCiona.l
das proposições aprovadas na VI Conferêricia de Bruxelas dos Parlamentares latino~americano e Europeu, rea~
Iizada nos dias 13 a 16 de junho.
Três comissões ali foram __compostas e d~p~teram os
vários aspectos que figuram nesta Ata Final que incorporarei aos Anais da Casa: as Comissões de Política, de
Economia e de Ciência e Tecnologia.
Permita-me, pela sua relevância, citar alguns trechos.
O item n<:> 33 da Ata Final, o resultado do encontro entre
os dois Parlamentos, conclui~
- - --- "33. Para manifestar a .sua vontade de cooperação, as duas partes apoiam a criação de um in~ti
tuto Euro~Latino-Americano (1). A_s autoridades
orçamentais da Comunidade Européia são convida,das a votar o crédito de 950,000 Ecu previsto no anteprojeto de orçamento para 1984, necessãiío à instalação de este instituto. E_sta nova instituição nãç
faria concorrência àS-fundações e institutos já exis_tentes, mas c_ompletá-los-ia. Neste contexto, deveria
dar-se impoi'tância especial à difusão da informação. A missão de_este instityto será, d~ftatida. em
comum pelas nossas duas delegações e favorecerá
formas de ação cultural e tecnológica correspon~en
tes aos verdadeii:os problemas da América Latina e
de Europa.
A sede desse instituto no continente Latinoamericano terá qtie situar.:se em Brasíliá. O Parlamento Europeu contribuirá juntamente com õ Parlamento latino-americano- para a instalação maiS
râpida possfvel de este instituto."
Quero, desde logo, acentuar que com a colaboração
do eminente Presidente desta Casa, Senador Nilo Coelho, as primeiras providências já estão sendo tomadas
pelo Parlamento Latino-Americano para que este instituto da maior relevância seja instalado em Brasília.
No número 34, se assegura;

34. "A fim de reforçar os laços pessoais entre as
duas partes, o programa de bolsas de estudo do Parlamento Europeu é extendido à América Latina. Parece com efeito essencial que os responsáveis pela
vida polítiCa, sindical, cultural e econômica se encontrem mais freq1leD.temente e aprendain a
conhecer-se melhor."
No item 37, as duas partes felicitam-se pela institUição
de uma nova representação permanente da Comunidade
Européia no Brasil. Os dois parlamentos apreciadain
tambêm a organização de feiras industriais e ComCrcia.is
,,,-omuns numa série de países.
No item 38, no que respeita à cooperação financeira,
as duas partes recomendam entre outras iniciativas
"-instituição de um banco eurofLatinoamericano, ctijoi;- capifa_íS_ serão fornecidos pela
CEE, seus Estados membros e os Estados membros
de América Latina. Este banco serâ autorizado a
contraír empréstimos nos mercados de capitais eu-

ropeus e internacionais. Estes fundos serão destinados a financiamentos sem lucro bancário, com o objetivo de financiar projetas na América Latina, -decididos sergundo p~Joridades estabelecidas por um
comitê mixto de direção euro/Latino-americano."
No item 49, dizem os dois parlamentos:

"49. Conscientes dos perigos que representa a
pennanente degradação de recursos naturais e do
nosso meio ambiente natural, as duas -partes con~
vém em consagrar a cooperação em matéria de meio
ambient'e urila importância maior que no passado.
No _limite das suas possibilidades, as d_uas partes
propõem:
- melhorar o intercâ,mbio de informações,
-reforçar a sua cooperação nos programas de
pesquisa e desenvolvimento,
-optar, na sua Política industrial e agrícola, por
um. pacto ecológico e utilizar as vias que minimizem
as conseqüências negativas sobre o meio ~mbiente.
IstO implica a adoção de procedimentos que poupem energias e matérias-primas, e a redução dos danos c_a_usados ao meio ambiente pelas substâncias
tóxicas.
50. Concorda-se que será realizada em 1984
- uma conferência América Latina-Europa, sobre o
meio ambiente, destinada a trocar informações, definir objetlvos comuns e examinar vias de possível
cooperação. As conclusões .serão s_ubmetidas à con':'
sideração da VII Conferência Inter_parlamentar."
Essa -reUnião, 'para discutir os aspectos do meio am~
bit:;nte, nO próximo ano d·e 1984, será tambêm realizada
em. Brasilia, coin uma visita à Cidade de ~anaus e às cilj~des ribeiriilhas da Colômbia e do Peru, Os Parlamelltos Europeu e Latino-Americano nomearam uma comissão restrita, um Comitê restrito, na forma do n9 _52, para
_-que esses objet_ivos, que são vários, j_nclusive 4e natureza
poHtica, e que- ficarão incluídos nOs nossos Anais, poSsam contribuir para que essas realizações se torne~ efetivas dentro em breve.
Sr. Presidente 1 cumpri, na qualidade de Presidente do
Parlamento Latino-Americano e Presidente da .Delegação Brasileira à reunião de Bruxelas, o dever de trazer
eSSes esclarecimentos à Casa. (Muito bem})

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO:
PARLAMENTO EUROPEU
---pARLAMENTO LATINO·AMERICANO
VI Conferência Interplll"lamentar
Comunidade Européia/América Latina
13-16 junho-1983
Bruxelas
ACTA FlNAL
4 de julho de 1983
I. As delegações dos Parlamentos LatinoAmericano e Europeu encontraram-se na Sexta Conferência em Bruxelas, de 13 a 16 de junho de: 1983, tendo as
outras conferências sido realizadas em Bogotá (julho,
1974), Luxemburgo (novembro, 1975), cidade do México
(julho, 1977), Roma (fevereirO, 19""79) e Bogotá (janeiro,
1981). 1983 marcou o bi-centenário do nascimento do
Libertador Simon Bolivar.
2. O Parlamento Latino-Amerj.cano estava representado por delegações dos seguintes países (I): Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, El Salvador,

~os membros das delegações,-convidado; ;;peciais e observado· res que assistem as sessões fica anexa- à Acta Final.

Honduras, México, Antilhas Holandesas, Perú e VenezueJa.
3. A Delegação do Parlamento Europeu inclUía
membros de todos os grupos polfticos da instituição e
oi~O Estados~membros da Comunidade Européia.
4. A sessão solene de abertura foi presidida pelo Sr.
Charles~Ferdinand NOTHOMB, Vice-Primeiro Ministro do Governo do Reino da Bélgica.
A conferência Lniciou-se com os discurs_os dos dois Co~
Presidentes, Dr. Nelson CARNEIRO, Presidente do
_ Parlamento Latino-Americano, e pelo Sr. Pieter DANKERT, Presídente do Parlamento Europeu, do Sr. Alais
MERTES, Presidente em exercício do Conselho das Comunidades Européias e do Sr. Wilthetm HAFERKAMP, V ice-Presidente da Comissão das Comu.nidades
Européias.
5. A seSsão solene inaugural teve também a preseriça
de representantes do Parlamento belga, assim como de
representantes do Corpo Diplomático.
6. Representantes das Cortes de Espanha e da Assembléia da República de Portugal assistiram como observadores.
1. Membros do dissolvido Parlamento do Chile também assis.tiram à Conferência como observadores.
8. A sessão de abert_ura da Conferência foi precedída
do descetcamento_ cerimonial de um busto de Simon Bo~_
livar que ficará na sede do Parlamento Europeu. O bicentenário do seu nascimento (1783) foi Sauôadõ com
discursos do Sr. Nelson CARNEIRO, do Sr. Píeter
DANKERT, do Sr. Rafael CALDERA e do Sr. HansAugust LÜCKER.

9. O Parlamento Europeu _e_ o Parla~ento LatinoAmericano exprimiram a sua gratidão ao povo e ao Governo do Reino da Bélgic_a e às autoridades locais e da
Comunidade, pela sua h_ospitalidade e pelo apoio à realização da Conferência. Agradeceram aos povos e aos
Conselhos de Antuérpia e de Amesterdão, que os receberam depois das sessões de encerramento.
ORGANIZAÇAO DOS PROCEDIMENTOS
10. A Sexta Conferência foi cc-presidida pelo S"r.
Nelson CARNEIRO, Presidente do Parlamento LatinoAmericano e pelo Sr. Pieter DANKERT, Presidente do
Parlamento Europeu.
11. Os procedimentos foram dirigidos pelos Sr. Nelson CARNEIRO, Sr. Pieter- DANKERT e Sr. Mario
PEDINI, Presidente da Delegação do Parlamento Europeu.
12. ·o Secretariado-Geral da Conferência foi assegurado pelos Secretários-Gerais dos Dois Parlamentos.
13. Por acordQ entre as Secretarias dos Parlamentos
Latino-Amerícano e Europeu, foram incluídos três temas na agenda, que foram atribuídos a três Comissões
de Trabalho, constituídas por participantes de todas as
delegações.
t4. A Comis-são poHtica e de assuntos institucionais
foi dirigida em conjunto pelo Sr. Ernani do AMARAL
PEIXOTO e pelo Sr. Cornelis BERKHOUWER, tendo
como redactores os Srs. Roberto RAMIREZ dei
VJLLAR e Felice IPPOLITO.
15. Esta Comfssão considerou:
- a democracia parlamentar, os direitos humanos, e
assuntos institucio_nais na base dos relatórios apresentados pelos Srs. IPPOL!TO (I) e TOWNSENP EZCURRA.
No Secretariado desta Comissão foram apresentadas
propostas de resolução pelos Srs. PROA NO MA YO e
VALENTE ROSSL
16. A Comissão para os assuntos econômicos e financeiros fOi _d-irigida em conjunto pelos Srs. Henrique
BARRIOS BARRIOS, Sr. Fred TUCKMAN, sendo redactores da Comissão, os Srs. Ambiorix DIAZ ES- "fRELLA e Jochen van AERSSEN.
(l) PE. 84,978.
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As discussões desta Comissão referllim-se aoS-

seguintes pontos:

-cooperação económica, comercial, fii1:iri.ceífi:l. e iécnica entre a Comunidade EurOPéia e a AnlêriC3. Latina,
na base dos relatórios do Sr. Van Aerssem (e do Sr. Langes) e pelo Sr. Ambiorix Diaz Estrela (I) .
18. A ComiSsão sobre a cultura e tecitOiOgia foi dirigida pelo Sr. Américo ViUareal Guerra e Sr. Rolf Llnkohr. Os relatores desta Corri1ssão foram os Srs. Ja.ak
Vandemeulebroucke e David Trejós.
19. Examinou um documento de trabalho sobre cultura, energia e tecnologia preparado pelo Sr. Vandemeulebroucke (2).
20. A Conferência solicitou aos Presidentes dos Parlamentos Europeu e Latino-Americano que tomassem as
medidas necessãrias para pôr em prãtica aS recomen~ dações desta Acta Final.
21. A Conferência pediu também a ambos os Presidentes para tomar as acções que estimem aprOpriadas a
fim de reforçar os laços entre os dois Parlamentos. O
Parlamento Latino-Americano fez um conVite cOrdial
para a realização da Sétima Conferência lritei'parlamen~
tar Parlamento Europeu/ Parlamento LatinoAmericano, na Améric-a- Latina, em dãta e local a serem
decididos oportunamente pelas autoridades apropriadas
de ambos os Parlamentos. A Conferência pediu aos dois
Presidentes, com a aprovação dos respectivos secretariados, para que sejam iniciadas as primeiras gestões nesse
sentido~
-

missãO e o Conselho de ~iiilistros da CÕm-unidade Euro~
pêia, aos desafios que representam as ameaças contra a
. paz, nomeadamente na América Central as crises económicas e a injustiça so~ía!, opondo-lhe um Projeto_ConÚtm
de_ defesa da paz, da democratização, da liberdade, do
pluralisrrio e da igualdade de_ _oportunidades;
- nesta fase, a A,mêrica Latina e a Comunidade Européia contribuirão juntamente para a paz-futura dos povos nUma 0idem económica mundial eqüitável.
A.. Cooperação política

26. As duas partes consignam os objetivos seguintes:
-cooperação para o estabelecimento de_ uma paz duradoura através de:
-renúncia à violência e à intimidação, assim como a
toda forma de coerção,
- soluçào pacífica dos conflitos por acordos coletivos; bilaterais Ou internacionais,
' -respeito da integridade territorial e à independência
política de todos os Estados,
- r~usa de implantações ideológicas quando impostas pela violência,
---"esforços a favor de partida de todos os conselheiros
miJjtares estrangeiros e recusa de qualquer tentativa de
desestabilização militar e ideológica controlada pelo estrangeiro,
-apoio aos esforços empreendidos pelos Estados
Latino-Americanos para escolherem a sua própria políti~
---~a independentemente da oposição Leste-Oeste e sem
qualquer ingerência exterior; esse apoio serâ particularm~nte necessârio na América Central onde a agraVação
CONCLUSOES
da situação se torna alarmante,
-,..,~.-:.__apoio
de todas as propostas de paz ou de toda ini~
22. A Sexta Conferência-Tntéi'pârlalnfintar O)ml.lili=
éi_<itiva tt!ndehte a uma solução política dos conflitos
dade Européia(América Latina aprovou as seguintes deatuais, como a do Grupo Contadora, que vise apaZiguar
claração final e recomendações~
as tensões que ameaçam a paz na América Central,
23. As duas partes constatam e lamentam que pou-cessação_ das entregas de armas nas regiões em crise,
cas medidas concretas tenham sido tornadas após a V
. -::_eliminação de todas as formas de colonialismo,
Conferência I nterparlamentar de Bogotá, em 1981, para
-eliminação de toda forma de terrorismo e de tráfico
melhorar as relações entre a América Latina e a Comunide droga,
dade Européia. As recomendaÇõeS da ACtaf"fnãi de Bo-autonomia política e econômica,
gotá não- foram de forma alguma prosseguidas.
-respeito pelo direito dos povos à àutodererminação,
Registrou-se mesmo a seguir um recuo das trocas comer·-.- sespeito int.egral dos direitoS-dó homem e das liberciais bilaterais e as relações políticas foram ensombradas'
dades fundamentais,
pelo conflito militar do Atlántico SuL Todavia, as secre~
27. As duas partes salientam a sl.la devoção à deqto·
tarias dos dois Parlamentos ftzeram o possível para re-.cracia, à saber:
forçar os laços entre os dois Continentes.
~ ao sufrágio universal livre e igualitário
24. A VI Conferência IÕtcrparlamcntar de BruxeTã:S
...,.. ao estado de direito
reveste~se, assim, de uma particular importância: de- à proteção da pessoa humana
monstra a vontade comum de dar novo impulso às re- à liberdade de imprensa e de palavra
lações entre a América Latina e a Comuriidade Europe- - à liberdade de associação, isto é, liberdade de foria. As duas partes afirmam a sua resolução de reforçar os
mar e manter partidos políticos e sindicatos
laços políticos, econômicos e CUlturais entre a Europa e a
- à afirmação do pluralísmo político e soci_al
América Latina,
- à proteçào das minorias étnicas, feligiosas ou cultu25. A Conferência tem --a c-onviCÇ3o de que
rais, de forrria a que essas minorias se possam expandir
--a Comunidade Européia e os países da América L~
livremente nas suas respectivas pátrias, com respeito peR
tina devem reforçar em permanência -a- stia cooperação las suas tradições forjadas pela história, sem serem vítipolitica, económica, cultural e tecnológica;
·
mas de qualquer discriminação, persecução ou opressão.
-as suas relações só poderão desenvolver-se na base
28. A democracia implica igualmente a superação da
da igualdade dos direitos, da solidariedade, da não disiQju~tiça social e da violência polftica {que ameaça
criminação e da não ingerência nos negócios internos de
converter-se
num factor duradouro em alguns países da
Estados soberanos;
América-Latina). Deve ser paralela com a melhoria das
-esta cooperação baseia-se no reconhecimento de
condições de vida de vastas camadas da população. A
valores comuns como a defesa dos direitos do homem, o
justiça social e a liberdade política são inseparáveis.
desenvolvimento da democracia e o respeito da dignida-As duas partes convêm em que as medidas de auxílio
de de todos os homens e de todos os povos;
nu:manitário tomadas pelas organizações caritativas na~
-convém também utilizar todas as formas de coope-.danais ou internacionais ofiCiais de ajuda aos refugia·
raçào que existem já ou se desenvolvem atualmente,
dos, aos expulsos ou a ou.tros grupos de população mo~
como o Pacto Andino ou o Mercado Comum da Améri!estados, não poderão ~er objeto de qualquer entrave.
ca Central, para fazer face, em conjunto com o -Parla-pqr outro lado~ pedem que essas organizaçÕeS pÓssam
mento Latino-Americano, o Pãriamento Euiopeu, a C oentrar livremente em cantata com todos os prísioneiros
políticos.
(I) PE 83.9.29/fin. c- PI:: 83,929/an e PE &4.845,
As duas delegações congratulam-se_ pela ação da co{2) PE 83.944/fin.
munidade internacional, através do Alto Comissariado
DECLARAÇÃO COMUM

!O
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das Nações Unidas para os Refugiados, por ter vindo em
auxílio aos E~tados que abriram generosamente as suas
portas aos refugiados, assombrados pela instabilidade e
pelas tensões que reinam sobretudo na América Cenirãl
e faz votos para que esses Estados obtenham uma assistência particular da Comunidade Européia para reduzir
as recessões eC:onômicas nesses países,
29, ·A este respeito as duas. delegações alarmam-se
muito especialmente com as repetidas violações dos direitos do homem: a tortura continua em certos estados
dq. América Central e do Sul. Pessoas são raptadas, as~
sassin"adas, ou desaparecem. A tortura psicológica atinge
igualmente as famílias dos desaparecidos. Elas vivem na
angústia sobre a sorte dos seus próximos. Pessoas são
ainda lançadas na' prisão por motivos factícios, sem que
se lhes possa imputar qualquer recurso à violência. Nenhuma acusação fundada é formulada contra eles. Não
há possibilidade de verdadeiros processos. O número dos
que tiveram que expatriar-se por razões políticas é im-pressionante. Daí a importância política do apOio acordadQ a todas as forças- democráticas. Nos lugares onde
os homens são ainda perseguidos e torturados, todos os
governos dos Estado5:-membros dos dois Parlamentos
são solicitados a fazerem todo o possíve1 para socmrer as
vítimas dessas violações dos direitos do homem. Esse socorro deve extender-se às famílias das vítimas.

30.- Ambas delegações ericorajam os esforços e a luta
dos democratas Chilenos para reconquistar a democraR
cia no seu país e constituir um Estado de Direito que garanta as liberdades e os direitos humanos, assim como os
esforços registrados noutros países onde não existem
Parlamentos.
31. Neste contexto, as duas partes felicitam-se pelo
facto de, após a Conferência de Bogotá, numerosos Esta~
dos Latino-americanos tenham regressado à democracia
e que outros hajam esboçado uma evolução nesse senti~
do.
A Conferência espera que os outros países respeitem
os princípios da democracia, do pluralismo, da liberdade
de imprensa, da intervenção e através disso, o reconhecimento das liberdades fundamentais e sua concretização.
Isso implica que os povos devem poder, por-eleições livres, decidir das s.uas políticas futuras.
A Confer_ência encoraja e apoia esforços dessa nature-

za.
32. _Os esforços pela coexistência pacífica dos pOvos
são contrariados por U!Jla multidão de conflitos territoriais que, muito freqUentemente, são apenas o reflexo
das dificuldades políticas _e económicas internas. COnseqüência: o rearmam-ento e a guerra. As duas delegações
exiiem portanto" com illtensidade a- reSolução pacífica
dos conflitos territoriais -e a redução -das despesas com
armamentos, úriieo meio de libertar recursos suficientes
para o desenvolvimento econômico e social dos nossos
povos.
33. Para manifestar a sua vontade de cooperação, as
duas partes apoiam a criação de um instituto EuroLatino::americanO (1). As autoridades orçamentais da
Comunidade Europé-ia são corividados a votar o crêdito
de 950.000 Ec.u previsto no ante-projeto de orçamento
para 1984, necessário à instalação deste instituto. Esta
nova instituição não faria concorrência às fundações e
institutos já existentes, mas completá-los-ia. Neste con~
texto, deveria dar-se uma importância especial à difusão
da info[rriação. A missão desie instituto serâ debatida
em comum pelas nossas duas delegações e favorecerá
formas de açào cultural e tecnológica correspondentes
aos verdadeiros problemas_d<;~. América Latina·e da Euro"pa.
A sede desse instituto no continente Latino-aihericano
terâ que situar-se em Brasíli.i. O Parlamento EufOpeu
(!)Ver COM(!IJ) 14.2/fin. de- 21·3-1983.
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contribuirá juntamente -com o Parlamento Latin9~
americano para a instalação mais rápida possível deste
instituto.

-As duãs partes- apoiam a criação de um organismo
político ad hoc dos Estados latíno-americanos, com a autoridade e as competências necessárias para ser o parceiro da Comunidade Européia.
O desenvolvimento do GRULA como instrumento
eficaz de cooperação é também desejâvel.

34. A fim de reforçac_ os laços pessoais entre áS -duas
partes, o programa de bolsas de estu!fo_ d_o Parfa_rnento
Europeu é extendido à América, l-atina. P~rece com efei~

38. No que respeita a cooperação financeira, às âuas

to essencial que os responsáveis pela vida politica, sindi~
cal, cultural _e econômica se encontr,em mais_ frCqílente--

mente e aprendam a conhecer-se melhor.
35. As duas parte afirmam a sua vontade dever em

breve terminadas com suc_esso as negociações para a adesão de Espanha e Portugal à Comunidade Européia,
tendo-se em conta a importância vital dos laços históricos e culturais destes_ dois países com a América Latina.
b.

Cooperaçio econômica e financeira

36. As possibilidades de_cooperação entre a América
Latina e a Com-unidade Européia ficaram, sob muitos
aspectos, inexploradas.. As próprias recomendaçõe_S da
Acta Final de B_ogotá ficaram, na maioria, como letra
morta, enquanto o_ Parlamento Europeu preconizara
constantemente a concretização ,daquela Acta.
Daí o interesse em_ definir atualmente orientações prã~
ticas para por fim à estagnação das nossas relações. Um
meio privílegiado poderia cons(stir em desenvolver as _re~ _
lações comerciais e a c-ooperaÇãO-financeira.
O objetivp Comum -deve portanto consistir ~m desçp~
volver novas formas de cooperação duradoura. Pafã esse
'efeito é necessá;riQ compreender a noção de cooperação
nos seus aspect~s f:conômico, financeirO e· de política de
desenvolvirrien~O, bde estabelecer um plano progressiVo
visando realização d~ta estratégia baseada em
- a cooperação económica e financeira,
- a cooperação técnica -e índustrial,
- a cooperação cultural e
- a protecção do meio. amb~çnte.

37. As duas partes recomendam que estas relações
comerciais se desenvolvam no sentido seguinte:
Acordos
- negociação assinatura de um acordo quadro en.tre a
ÇEE e o SELA,
- rápida conclusão de um acordo de cooperação
CEEjPacto _Andino, bem como um acordo de cooperação com o Mercado Comum da América Cc;ntrall_pgo
_que este retome a sya actividade,
-concreta atuaçãQ_ dos acordos de cooperação existentes,
-assinatura de um acordo sectorial com a OLADE
em matéria energéticã:
Instrumentos
-eliminação dos obst_ác;ulos_às trocas,
-redução do elevado en.dividamento de alguns pafs~s
latino-americanos atra vês de medidas tais ~.mo a negociação coordenada do reembolso das dívidas, o reforço
das reservas em divisas graças às permutas intralatinoamericanas e a coordt;nação da política comercial dos
Estados latino-americanos,
- apoio às pequenas e médias empresas, particularmente através do envio cie_pm grupo dç especialistas,
-diversificação da produção, e especialmente uma
aliquota maior_ de produtos trabalhados o. a gama da produção latino-americana,
-promoção da cooperação e da fusão dos mercados
nacionais latino-americanos,
-melhoramento do sistema das preferências genet:alizadas,
-eliminação dos problemas devidos aos transporteS
entre a Comunidade Européia e a América Latina.
As duas partes felicitam-se pela instituição de u_ma
nova representação permanente da Comunidade doBrasiL Elas apreciariam também a organização de feiras industriais e comerciais crii'nliils riuma Série de países.

_

partes recomendam as seguintes iniciativas:
-instituição dê ilin banco eurojlatino-americano, cujos capitais serão fornecidos pela CEE, seUs Estados
membros e os Estados membros da América Latina. Este
banco serâ autorizado a contrair empréstimos nos mercados de capitais europeus e internacionais. Estes fundos
serão destinados a financiamentos sem lucro bancârio,
com 6 objetivo de financiar projetas na América Latina,
decididos segundo prioridades estabelecidas por um comitê misto de direção euro /latino-americano.
No âmbito de tais prioridades deviam prever-se financiamentos das ações s.eguintes:
a) intercâmbios comerciais entre os países da_América
Latina e a CEE,
b) projetas na América Latina susceptíveis de serem
rentáveis em termos de divisas fortes,
c) projetas multinacionais na América Latina capazes
de promover a integração da economia dos seus países,
d) encorajamento àS pequenas emédias emPresas com
elevado potencial de crescimento,
e) apoio aos investimehtos cOm riscp, especialmente
para projetas no setor mineiro, estensão da atividade do
BEl à América Latina;
-uma melhor cooperação entre os instrumentos financeii'OS _existentes, 1ais como o Banco ln~eramericano
de Desenvolvimento (BID), o Banco Europeu ddnvestimentos (BEl), o. "lnteramerican lnstitute for Cooperation on Agriculture" (IfCA) e o Banco Mundial.
_ . - m~ior utilização das ajudas ao desenvQlvimento em
favor de programas concretos de desenvolvimento,
-defesa dos interesses das zonas rurais de (raca produtividade.
-promoÇão fin-ãilàira e ecohômica-:dum desenvolvimento regional integrado.
_ -promoção da !eforma agrária:- melhoria das condições de irivestimento pela concessão de garantias a_os investidores da Comunidade,
-utilização das vantagens da integração regiorial.
- concessão de um prazo_ de pagamento ou renegociação da dívjda para os países com uma dívida externa
elevada.
Cooperação tecnológica e industrial
A industrialização não _eliminou a pobreza nem a
injustiça social. E a estrutura unilateral das exportações
latino-americanas mostrou-se um fator de crescimento
insuficiente devido à fraca procura pelos países indus·
'ríalizados.
40. Daí a necessidade de incrementar a industrialização interna, Convém para isso ex-plorar melhor as- ele-vadas potencialidades do mercado interno latinoamericano, sem por isso negligenciar o aumento seletivo
das exportações.
41. A América Latina deve estar apta a estabelecer
tecnologias adaptadas às suas necessidades específicas.
42. As seguintes medidas deveriam contribuir para
o~entar nesse sentido a cooperação entre a América Latina e a Comunidade Européia:
- financiamento de medidas infra-estruturais,
- tr.oca de matérias-primas por tecnologia,
-cooperação inter-empresa,
-melhor cooperação em matéria de pesquisa e desenvolvimento, _
- melhoria da legislação tendente a facilitar as transferências de tecnologia.
No entretanto, as duas partes referem-se à Ata Fitial
de Bogotá, onde são esboçadas outras possíbilidades de
cooperação.
C.

39.
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43. As duas partes consideram como um ato de elementar solidariedade impedir que os países latinoamericano privados de matérias-primas e estruturalmente débeis se desviem da conperação CEE-América Lati-

na.
Pedem, por conseguinte, um refot:ço sensível da ajuda
_ao desenvolvimento a tim de integrar esses países na cooperação. A tal respeito, projetas de refor~a agrária funcional, ou medidas comparáveis, visando promover uma
política de desenvolvimento comunitário integrada, poderiam ser o ponto de partida para uma assisténcia às regiões rurais de fraca produtividade.
44. As duas partes, preocupadas com a carência de
matérias-primas minerais de que sofre a Europa desejam
o ..estabelecimento duma política económica de estreita
cooperação para a pesquisa e a valorização dos recursos
mineirõs na América Latina. Esta cooperação deve
igualmente visar a utilização local desses recursos, para a
produção de metais refinados (metalurgia primária), utilizando o potencial energétic_o latino~ameri~ano {_hidroClétrico e geotérmico). A esse respeito a Comissão da CEE
é convidada a formar um grupo de trabalho misto composto de peritos europeus e latino-americanos do setor
mineiro, metalúrgico e energético, Esse comitê seria encarregado Qe apresentar es_tudos d~. "feasibiilty" e_ fa,Zer
propostas concretas para ações em_comum.
D. O;.l)peraçio cultural
45, A diversidade, mas também a complementaridade, cultural da Europa e da América Latina devem ser

reconhecidas como fato r posit!vo de enriquecimento mútuo. A consciência do.s fundamentos desta diversidade e
des_tas complementaridade é o alicerce que poderá atualmente lançar uma_ ponte entre as duas culturas.
A nossa civilização industrial de hoje nãQ se pode exportar nem importar. Pode apenas evoluir num sentido
humano se responder às exigências da cultura local e re·
gional.
46. _A promoção cultural deve igualmente compreender uma formação no domínio do respeito dos direitos
humanos fundamentais.
47, A cooperação cultural é particularmente oportuna r:to -doininio educativo. A esse respeito, as duas partis
lamentam que as recomendações da V Conferência_ Interparlamentar de Bogotá, em 1981, não tenham recebido sequer um princípio de execução, Recomendam ~ma
cooperação mais avançada em dois domínios:
- a formação de adultos, devendo dar-se particular
atenção_às populações rurais,
- desenvolvimento do regime de bolsas de estudos e
eliminação dos entraves exis_tentes.
48. A CEE poderia ajudar projetas de formação
análogos aos que estão em curso na Universidade S. B_olivar, baseados n.o desenvolvimento duma_ pedagogia libertadora, com fundamento social, e favorecendo a procurá- da identidade cultura( das populações. São igualmente de encorajar ações contra o analfabetismo.
E.

Proteção do meio ambiente natural
49. Consciente dos perigos que representa a permanente degradação de recursos naturais e do nosso meio
ambiente natural, as duas partes convém em consagrar a
cooperação em matéria de meio ambiente uma importância maior que no passado.
- No limite das suas possibilidades, as duas partes propõem:
- mêlhorar o inte!cârilbio de informações,
- reforçar a sua cooperação nos programas de pesquisa e desenvolvimento,
-optar, na sua polítiCa industrial e agrícola, por um
pacto ecológico e utilizar as viaS que minimizem as ·conseqüências negativas sobre o meio ambiente. Isto implica
a adoçào de procedimentos qJ.le poupem energias e
matérias-primas, e a redução dos danos causados ao
meio ambiente pelas substâncias tóxicas.
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50. CõlJcóida-se que será -realizada em t984 uma
conferênêíã" Am&íca Latina-Europa sobre o meio ambiente destinada trocar informações, definir objetivos
comuns e examinar vias de possível coopera-ção. As conclusões serão submetidas à consideração da VII Conferência lnterparlamentar.

a

F.

Observações finais
51. As delegações dos Parlamentos Latinoamericano e EuroPeu têm consciênCia que a lista de propostas de coÓperaçào mais estreita aqui menciOnadas está longe de ser exaustiva. Todavia, o elemento determinante das relações bilaterais não é o conhecimento de.
possibilidades múltiplas, mas sim a vontade de transformar as propostas em ações concretas.
52._ As duas partes convidam os Secretariados dos
dois Parlamentos a criarem um comitê restrito de. conta~
tos, encarregado de. assegurar a continuidade das re~
lações interparlamentares entre cada Conferência.
As duas partes declaram~se, por conseguinte, resolvidas a dar um conteúdo concreto à presente Ata Final.
O SR. PRESIDENTE (Nilo CoelhO) - COncedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presideriú:, Srs. Senadores:
O Governo, durante o recesso parlamentar, expediu
vários atos que afetam a vida politica, económica e social
do País; alguns, em forma de Decreto-lei - expediente
ancrõnico, súnbolo dos regimes autocráticos -Outro~,
sob a forma de simples decretos e de resoluções normativas. Há, ainda, outros atas que estão em fase de gestação.
Cumpre-me, pois, ria fi.tnÇãÕ-de Líder_d()f>MDB, tecer
alguns comentários sobre esses atos que repercutem de
modo intenso na vida nacional.

Através de Decreto-lei, o Governei instituiu empréstimo compulsório retirado à razão de 4% sobre os ganhos
de capital registrados nas declara~ões de pessoas f[sicas
dos rendimentos auferidos no ano-base de 1982.
E preciso, Sr. Presidente, que se tenha sempre em v_ísta
que, no caso em tela, o empréstimo compulsório,-segundo o decreto, se refere explicitamente a todos os rendimentos isentos ou não tributáveis incluídos no Anexo a
da Declaração de Imposto de Renda, que são textualmente_ os seguintes: auxilio-acidente e pecúlio por inv_alidez recebidos por acidentes no trabalho; a~iso prévio e
indenizações, por rescisão de contrato de trabalho, e
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; bolsas de e~tu
do recebidas; bonificações em aÇões, cotas ou quinhões
de capital; correções monetárias de Caderneta de Pou~
pança e as idênticas às das ORTNs, exceto as antecipa~
das; desãgios de Letras do Tesouro Nacional; diãrias e
ajudas de custo pagas pelos cofres públicos; diferença en~
tre um lucro efetivo e o tributável na Cédula ..G"; dife-rença entre o lucro apurado e o tributável em ali~naçõ~
de participações societárias; h.icros -nas aii_enações de
bens imóveis. (Decretci-lei-nY 1~9S"6J~);· lucros obtidos
em operações em bolsa de mercadorias; lucros na venda
de ações negociadas em bolsa de valores; pecúlio dos
aposentados que retornam ao trabal_ho; pecúlio recebido
de entidade de previdência privada, decorrente do falecimento ou invalidez permanente do pardCiPaii.te; Prémios
restituídos e indenizações pagos por seguradoras; p~o
ventos de aposentadoria ou reforma- art. 22, iilciso IX,
do RIR; proventos de inatividade e reforma atê Cr$
1.502.000,00 (para maiOres di-65 anos em 31/_12/82);
rendimentos do PISfPASEP; rendim~ntosde fu~dos em
condomínio e sociedades de invesfimen1õs que tenham
por objetivo a administração de c~r~eira_diversificada ~e
títulos ou valores mobiliários; salárío-fa:míl_ili;_:tran~e
rências patrimoniais :...._ dOaçõeS;t_iallsferêiiCiaS patrimo~
niais- heranças.
-----

E b.em verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o
decreto-lei excepcionou da incidência desse empréstimo
.compulsório os ganhos de capital superiores a 5 milhões
de cruzeiros, r_elativ-os à diferença entre o lucro apurado
e o tributável em alienações de bens imóveis, desde que
eventuais, -lucros auferidos em alienações de bens móveis, desde que eventuais, e lucros na alienação de bens
imóveis (Decreto-lei n9 1.950, de 82).
O fato, porém Sr. Presidente, e Srs. Senadores, é que
vários do itens que aqui li não poderiam jamais ser objeto _de Uma taxação dessa natureza, entre os quais, pcrr
exemplo, o aviso prévio indenizações, por rescisão de
contrato de trabalho, e Fundo de Garantia do Tempo de
ServiÇo, só -para dar um exemplo.
Preciso, de antemão, df:iXar bem claro que o objetiVo
declarado dessa arrecadação extraordinária de 50 bilhões de cruzeiros é dos mais nobres, pois, segundo o decreto, des~a:se a. ••ate-n(.'ler c.aso_ de _calamidade pública". Lamento, todavia, não ter registro de que empréstimos compulsórios semelhante tenham sido instituÍdos
anterio_rmeriie _para- atender o flagelo da seca, que não é
de hoje mas de muitos anos atrás.
Tenho, entretanto, dúvidas quanto à real destinação
desses recursos. Do mesmo modo que duvidei da aplicação da verba oriunda do FINSOCIAL, feita ao livre
arbítrio do Senhor Presidente da República, não s~:; conhe_cendo, até hoje, pormenorizadamente, o montante
ttrrecadado e a destinação específica doS seus valores.
Além disso, tenho reiterado desta Tribuna que o imposto sobre a renda deveria incidir mais sobre os ganhos
rle capital e menos sobre o_ produto do trabalho assalariado, por razões ~astant~ conhecidas de todos,
No enúmtO, pela forma como foi instituído esse "em--préstitno~·. entendo que foram feridos e violentados os
princípioS- elementares de Direito Tributário e Constitu~
ciOnal.
Neste ponto, aliás, Sr. Presidente, tenho em meu favor
declarações sucessivas à imprensa brasileira de renoma~
dos juristas, que, inclusive, a pedido de vários empresários, tentam argüir a inconstitucionalidade desse
decreto-lei, perante o Supremo Tribunal Federal.
A primeira violência é praticada contra a própria
constituição, que dispõe, insofismavelmente, no art. 153,
§ 29, que "nenhum tributo será exigido ou aumentado
sem que a lei o estabeleça, nem cobrado em cada exercí~
cio, sem que a lei que o houver instituído ou aumentado
esteja em vigor antes do exer~k:io financeiro ... "
0 DeCfeto-lel n~"' 2.047 fof expedido agora-: fazendo in~
cidir alíquota sobre rendimentos declarados no ex~rcício
finanç~.iro de 1982.
Aliás, a mesma coisa ocorreu no ano passado, quando
da emissão do decreto-lei que instituiu os recursos do
chamado FINSOCIAL, também criados pelo Governo
em pleno exercício financeiro, surpreendendo todo a
mundo empresarial brasileiro.
Desaparece, com o decreto, outro postulado básico
das instituiçõesjurfdicas, que é o da segurança' do direito. Aliãs, essa segurança que é inerente aos direitos dos
cldadãos há muito tempo deixou de ser considerada pelo
Poder Executivo no Brasil.
Por outro lado, o Decreto é inconstitucional porque o
confisco de bens só está previsto para as hip6teses de
"danos causados ao erário ou no caso de enriquecimento
ilícito no exercício de função pública".
De acordo com as normas usuais de Direito, quem
toma emprestado deve restituir a mesma coisa, acrescida
dos encargos de lei. ~o caso desse decreto - por isso
que digo que se equipara a um confiscO - o Governo
restituirá, daqui a dois anoS, o valor tomado por empréstimo, !=Orrig_ldo em apenas 40% de 80% do INPC! ou seja,
coi-rígido em 32%. AsSim, confiscou 6_8% que se iilcorporÓu à sua receita à época do pagamento.
O Sr. Aloysio Chaves - Permite.me V. Ex• um aparte?
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Ex~

O Sr. Aloysio Chaves - Nobre Senador Humberto
Lucena, não vou descer, no momento, à análise de certos
aspectos jurídicos e cOnstitucionais que V. Ex~ está suscitando, porque a matéría, no meu entendimento, já está
respaldada perfeitamente, inclusive emjurisprudêncfa do
Supremo Tribunt!l Federal. Recordo·me que o exMinistro Mil rio Henrique Simonsen instituiu o empréstimo compulsório com finalidade idêntica, àquela época,
para atender,- em pa.rte, à região flagelada pela seca.
Contra esse diploma legal foi argüída a inconstitucionalidade, pelos fundamentos que V. Ex• está ll}encion~ndo,
peran_te OSupremo tribunal Federal, que não a acolheu,
e reconheceu a constitucionalidade do decreto-lei. O
mesmo ocorre com relação ao empréstimo compulsório
a que V.- E~• acaba de se referir. Estou_c_erto c;Je que o Poder Judiciário", constituciomlimente competente para di·
rimir controvérsias desta natureza, será através do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez chamado a se
manifestar, e ficará patente a constitucionalidade e a juridicidade do ~to praticado pelo Governo.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Gostaria que V.
Ex• não ficasse nas palavras, que trouxesse ao conhecimento do Plenário essa jurisprudência do Supremo Tri~
bunal Federal.

. O Sr. Aloysio Chaves- Vou trazê-la, nobre Senador.
V. ex• deve conhecê-la, foram até objeto de uma distribuição avulsa, num opúsculo; as razões da Fazenda Federal, emitidas pelo eminente Procurador~Geral da Faze~da e apresentadas perante o Supremo Tribunal Fede-ral, que já decidiu esta matéria. Poderei atender a V. Ex•,
mandem do apanhar no Supremo Tribunal Federal a jurisprudéncia~ a decisão tomada em caso idêntico a este.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Vamos, então,
aguardar que V. Ex• a axiba, n~b_E~-S_~nador, Aloysio
cnaves, porque me parece- a mim sõ, não, porque, em
absoluto, não me considero um jurista, sou um simples
bachar~l-em DireitO...
O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• o é, e brilhante.
O SR. HUMBERTO LV CENA- ...pelas declarações
incisivas à imprensa de juristas eminentes que a inconslitucionaiidã"de desse decreto é indiscutível. Portanto, ficarei esperando que V. Ex• nos leia essa decisão do Supremo Tribunal _Eederal julgando constitucional esse
decreto-lei.
O Sr. Aloysio Cha:ves - E~e, não. Caso idêntico, a
resPeitO- dé einPréstimo compulsório.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sim, o anterior, a
respeito de outro empréstimo compulsório.
A não ser que V. Ex• diga que não considera o empréstimo compulsório um tributo. Mas tributo- me parece,
é tudo aquilo que o Estado cobra ftScalmente dos contribuintes.
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, outro Decreto que
causa espécie é o que regulamenta a convocação das
Polícias Militares Estaduais pelO Governo Federal.
O curioso é que em 1983_ regulamenta-se o disposto no
art! 3'>' do Decreto-lei n'>' 667, de 1969, que prevê a convocação pelo Governo Federal das Polícias Militaies Estaduais, em caso_ de prevenção ou repressão à grave subversão da ordem ou à ameaça de sua irrupção. Assim, temos a regulamentação de um texto legal editado há 14
anos, precisamente, hoje, quando a Oposição brasileira
elegeu dez governadores. Até antes disso nunca se pen~
sou em regulamentar o Decreto-lei a que me refiro, que,
_em si, ê flagrantemente inconstitucional, conforme provarei daqui a poucos instantes.
O Sr. Aloysio Chaves--:_ Permite-me V. Ex• mais um
aparte, nobre Senador?

O SR. HUMBERTO LUCENA -
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Pois não.

O Sr. Alo)·sio Chaves --Sabe V. Ex• que esta regra, é
constitucional. O Decreto-lei n9 667, de 2 de julho de
1969, reorganizou as PoHcias Militares e os Corpos de
Bombeiros Militares--dos Estados, dos Territórios e ao
Distrito Federal. E já àquela- época- estabeleceu, inclusive, as normas para a convocação, em casos excepcionais,
do eventual emprego das Polfcias Militares. Não há praticamente maior alteração nessa notma. Este dec~eto-lei

-como sabe V. Ex•- foi alterado depois pelo Decreto_-_~

lei n\> 2.010, de janeiro de 1983. E o que se fez agora com
o Decreto n~> 8_8.540, de 20 de julho, foi unia regulamentação. E, ·sendo uma regulamentação- V. Ex• bem co- .
nhece o princípio geral de Direito - não podia extrapo~
lar os limites da lei. O regulamento não pode ir além da
lei, não pode expor de maneira diferente da lei, não pode
inserir normas qlie não ês:tejam na lei. E: apenas um detalhamento daquilo que estâ no Decreto-lei n9 667,_como
também no decreto-lei posterior, que eu acabo de me re~
ferir, de janeiro de 1983. É um decreto que regulamenta
uma lei já existente, qUe, por sua vez, se baseia nU.rriã.
norma expressa da Cons~ituicão Federal. Portanto, o decreto não poderi~ inovar, eminente- Líder, porque o decreto não poderia ír- além da lei. ~ apenas um detalh31mento daquilo que já está na lei.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Quatorze anos depois é que \!eio essa regulamentação, nobre Senador
Aloysio Chaves~ Esse é que é o ponto mais interessante a
ser discutido.
Serã oo_incidência o_(ato d_e que há 14 anos os Governadores eram nomeados pelo _Governo e agora, em 10
Estados, os Governadores são__de OpOsiÇão? Essa é- que é
a questão.
O Decreto em si, também não resiste à mais leve interpretação jurídica.
_
_
_
V. Ex' leu os decretos-leis. Eu vou, e!ll- se&:~~da,_ ater~
me ao texlo constitucional, para provar a V. Exf qUe os
decretos-leis anteriormente editados eram incOQ~títucJ9nais.
Precisamente, porque atribui ao Presidente da República o poder convocar as PMs. Esse poder não está
arrolado dentre as atribuições do_ Presid_ente na Coos!ituição Federal (art. 81) nem está previsto nos DecretosLei que trataram da reorganização das_P_Ms. Assim, tem~_
se como violado o princípio jU.fídico de que o decreto r~
gulamentador não pode extrapolar a órbita da lei ou do
decreto-lei que regulamenta.
Mas há mais. Aí é que chamaria a atenção de V. E:<,t,
nobre Senador Aloysio Chaves.
O Decreto-lei n9 667, que foi o primeiro dos referid~S
por V. Ex' de 2 de julho de 1969, que reorganiza as polícias militares e os corpos de bombeiros fOi baixado com
base no art. 29 do Ato Institucional n9 5, de l3 de dezembro_de 1968, ato, aliás, quejâ está inteiramente revogado. Por conseguinte, baseou-se num ato de força, nunt
ato_ de arbít_rio, num ato autoritário, pU.rã.mente-de carãter didatorial.
Mais adiante houve o Decreto-lei 1),9 2:010J de 2 de janeiro de 1983, que altera o DecretO-lei nY 667, de 2 deju-_
lho de 1969, e-o Presidente da República, neste caso, se
baseou apenas no art. 55, item 1 da Coristituição, -que
lhe dá poderes para baixar decreto-leis em matérias_ de
segurança nacional.
Vamos nobre Senador Aloysio Chaves, à Consti{u_içã-o Fedefal:

CAPITULO lll
Dos Estados e Municípios
Art. 13. Os Estados organizar~Si-ão e I'eger-seão pelas Constitu.ii;ões e leis quõ adotarem, respeita-

dos, dentre outros princípios estabelecidos nesta

Constituição, os seguintes:
§ 4Y As polícias militares, instituídas para a manutenção da ordem pública nos Estados, nos Territórios_ e no Distrito" Federal, e os corpos de bombeiros militares são considerados forcas auxifiares, reserva do Exército, não podendo seus postos ou graduações ter remuneração superior à fixada para os
postos e graduações correspondentes no Exército.
única limitação di~· ~~pe"ttO-à -re;n-Urlú~ção:. Mesmo
nesse ~apítulo que diz r~peito à auton_omia dos Estac{os,
nesse parágrafo do art. 13 a que me referi e em rieti.hum
outro_ dispositivo constitucional não há nada qUe perm-ita ao Senhor Presidente da República baixar o decretolei que baixou, dando poderes à União e, depois, por decreto, aó Presidente da República se, em determinada situação de ~~ca à perturbação da ordem pública, convocar a Polícia Militar do Estado para ficar sob o co-_
mando de forcas federa,is. V. Ex' há de _me peTmitir (rue
esses_ deqretos-Ieis e esse último _decreto são afrontosos à
au!~!lomia dos- Estados br!!sHeiros,

-A

O Sr. -ÁÍoys-io

ChaVes- Permite V. Ex• uin aparte'?

O SR. HUMBERTO LUCENA aparte de v. Ex•

Pois não. Ouço o

O Sr. Alo_J_sio Cha,.-_es- Nobre !5enador, V. Ex.• resolveu, na sua argumentação, examinar, agora, o Decretolei n9 667, de 2 de julho de 1969. Eu diria que V. ex• o faz
depois de 14 anos de vigência desse decreto-lei ...
O SR. HUMBERTO LUCENA- E porque sog1ente
agora foi regUlamentado? Não podia fazê-lo antes?
O Sr. Ai~ys-io Cha\les- ... ·pa-ra declarar que-esse
d.eçretq-lei_é inconstituci~nal. Mas na época em que ele
foi baixado_. v. Ex• sabe, ele se a.P~-ioU no art. 2Y- do Ato
InsÚiucional nY 5, que, embOra ievogado posteriormente
pi::la ReVOlução, seus efeitos jUrídicos perduram intocáveis, em face ao disposto no art. 181, da Constituição Federal. Disso V. EX·, tem conhecimento, porque é uma
norma constitucional tantas vezes invocada. Tanto que o
De~reto-lei n9 2.010, baixado em 12 de janeiro de 1983,
alterando o anterior, o faz exatamente para explicar dis·
positiVos ao Decreto-lei nY 667, de 1969, ondejá se havia
estabelecido a forma de se fazer essa convocação da policia militar, em casos extremos de perturbação da ordem,
coino forçá auxiliar das Forças Armadas. Portanto, V.
EX• veritícá qUe não se pode agora questionar a legalidade do Decreto-lei nY 667, p~rque ele foi baixado com fundaffientO ·nesse ato institucional.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu estou questionando ê a constitucionalidade dos decretos-leis.
o·sr. AJoysio Chaves- Não se pode questionar!

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Pode-se!

O Sr. Aloysio Chaves- Porque V. Extsabequeelefoi
baixado em 1967, de acordo com o A-to InstituciOnal que
estava em vigor.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex•, data venla,
está sofismando, nobre Senador, e provarei a V. Ex•

Q Sr. Aloysio Chaves- Não estou sofisma_n_do. Rc;vo~
- gando o decreto-lei, o ato institucional, os seus efeitos
jurídicos perduram. Isso é pacífico, tranquilo, V. Ex• não
ignora. Portanto, alegar agora, que esse decreto é inconstitucional, serão inconstitucionais, e serão, portanto, inexistentes Os insubsistentes todas as leis, todos os. decretos
baixados antçriormente com vigência nesses atas institucionais. E V. Ex• sabe que tal não ocorre.

0 SR. HUMBERTO LUCENA -

ta, e o é

~!mente

V. Ex• é um juris-

brilh;J.nte.

O Sr. A1oysio C'ha\'es- Muito obrigado a V. E.x• V.
Ex.• não é menOr, também, pela sua competência e capacidade.
O SR. HUMBERTO LUCENA inclusive V.-Ex' foi
juii do Tribumtl do Trabalho do Pará. V. Ex~ discorre
câm JllUita Segurança;·com muita_ purismo sobre todos
os farilos dõ Direito, particularmente sobre o Direito
ConstitUCion-al, mas V. Ex• há de convir comigo, neste
caso v:.- Ex~ está elaborando um perfeito sofiSma. Se não
vejamos: V. Ex' se refere a que o Decreto-lei nY 667, de 2
de julho de 1969, que reorganiza as polícias militares e os
corpos de bombeirOs dos Estados, dos Territórios e Distrito Federal, e dá outras providências, porque foi baixado sob a égide do Ato InstituciOnal n9 5, continua plenamente vigente.
Ora, nobre Senador, o ato institucional foi revogado, e
tendo sido revogado, o decreto teria que ser adequado a
quê? À Constituição, que passou a vigorar, p-ois o Ato
hlsthU.Cional n\> 5 su"Spendia a ordem constitucional en·
tão vigente.
V. Ex~ não há de querer que um decretow[ei, baseado
em ato institucional revogado, seja considerado constitu~
cional, quando nós voltamos a ter uma ordem constitucional, embora outorgada pelos ministros militares em
!969.
Portanto, o que o Governo deveria ter feito não era regulamentar o Decreto-lei nY 667, modificado pelo
Decreto-lei nY 2.010, absolutamente. Em honra ao processo da abertura política, em respeito à autonomia dos
Estados, então o Governo deveria procede-r? Deveria ter
revogado os decretos-leis que foram baixados com fundamento no Ato InstitUcional n9 5 e nós passaríamos então à vigência da Constituição que aí está.
O Sr. José Fragelli -

Permite-me V. Ex• um apafte?

O SR. HUMBERTO LUCENA SenadOr.

Pois não, nobre

O Sr. José Fragelli- Parece-me que a razão desse decreto foi a seguinte: até à eleição dos governadores., os
comandantes das Polícias Mílitares dos Estados era indiw
cados Pelo Governo Fede_ral, em geral pelo comandante
da região de cada Estado. Como o comando da Polícia
Militar _e~a _afeto a um oficial do Exército, indicado pelo
Governo Federal, não havia a necessidade de um decretO-~
como esse que saiu. A razão única do decreto, me parece,
é esta: é que agora os comandãntes não são mais oficiais
do Exército indicados· pelo Governo Federal.

OSR. HUMBERTO LUCENA- Nem o Ato Institucional n9 5 está em vigor. Estamos agora numa nova
Constituic~o,_ª qual aliâs -queremos- mudar porque não
nos.parece que ela seja propriamente uma Constitufcãó
mas uma simples carta outorgad<J., repito, pelos ministros militares.
O Sr. Aloysio Chaves - V. Ex:• sabe em plena consciência, e sabe pelo conhecimento da Constituição, pelo
conhecimento da lei, sabe pelo conhecimento reiterado
de decisões, inclu.sive do Poder JudiciáriO, que os atas
praticados com Vigência nos atas_ institucionais estão em
vi$~r ~_não_ é pe!~ r_ev_ogação ...
O SR. HUMBERTO LUCENA- Atas c;_ontra terceíros, nobre Seoador, não um decreto ...
O Sr. Aloysio Chave-s - Não é pela revogação do ato
i~sticional qu; ocorreu em_\979 que toda a legislação an·
terior- esta automaticamente revogada.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas o acessório
segue o principal, isso ê: um velho brocardo jurídico,
nobre Senador.
O Sr. Aloysio Om'tes - Não, isso-é unia regra de direito civil. V. Ex• sabe que essa regra de direito civil não
se aplica à norma constitucional.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Se o ato instituciOnal foi revogado, quanto mais o decreto-lei dele decorrente,
O Sr. Aloysio Chat'es- Agora: V. Ex• está sofismando, me permita que use a expressão que enipregou- ainda
agora com relação ao aparte que lhe dei.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Não, absolutamente, não esto.u.
O Sr. Aloysio Chaves- V Ex• está sofismando, e V.
Ex• sabe, em plena consciência, e sabe por conhecimento
expresso da lei, que esses atas produzem seus efeitos, e
esses efeitos perduram. De sorte que eu não votr insistir
nesse assunto. Não vou insistir porque acho que o Sena~
do Federal não vai insistir nesse debate, quando isso é
matéria despicienda, porque é claro•..
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Despici6nda?

O Sr. Aloysio Chaves- É uma afirmativa que V. Ex•
faz sem nenhuma consistência, sem nenhum apOio, tanto
na Constituição, quanto em preceito jurídico.

de mandatos e suspender direitos político-s? No entanto,
o ato institucional o fazia. Revogado o ato institucional,
não se pode mais riem cassar mandatos nem suspender
direitOs políticos a:o puro arbitrio do Seilhor Presidente
de República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional.
Parece-me; Sr. Presidente, Srs. Senadores, que é, na
-verdade, c\aríssimo esse posicionamento e eu gostaria
que houvesse uma manifestação sobre O__assurito do Po~
_de_~ }~~ci~_!:io, para retirar qualquer dúvida._
O Sr. Aloysio Chaves seu Partido.

O Sr. Aloysio Chaves- 1:: mero exer_cício intelectual, é
o uso da palavra pela palavra, sem nenhuma consistên~
cia.

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• é que estã
levando a questão para esse terreno. Ninguém ma-is do
que o Senado, que é a Casa representativa dos Estados,
tem que zelar pela autonomia dos Estados, que foi des~
respeitada nesses decrctos~leis, e no decreto que os regu~
lamentou.
Isso ê outra questão.

O SR. HUMBERTO LUCENA tão ..

O Sr. Aloysio Chaves -

Não é outra

ques~

~ outra questão ...

O SR. HUMBERTO LUCENA Estados é matéria constituciOiuiC

Autonomia dos

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• dizer que toda a legis~
lação anterior- feita com fundamento nos atas institucio~
nais está revogada, V. Ex• está avançando uma afirma ti~
va inconsistente.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Toda não. Eu
tou dizento essa em particular, isto é, os decretos-leis
feridos no início do meu discurso.
O Sr. Aloysio Chaves -

es~
re~_

Por que esta em particular?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Porque esta se choca com a Constituição- quê-paSsou a VigOial- ãPós'a revogação do Ato Institucional n9 5.

O Sr. Aloysio Chaves vigor ...

A- ConstitUição já estava em

O SR. HUMBERTO LUCENA --A ConstitÚição
esta em vigor, mas sabe V._ Ex~ que o ato institucional
pairava acima da Constitui-ção-e por isso mesmo, cassava
até mandatos e suspendia direitos políticos. A não ser em
determindos casos, a Constituição atual pérmíte a ·perda

t

só V. Ex~ provocar, ou o

O SR. HUMBERTO LUCENA- Veja bem, V. Ex•,
eu gostaria de fazê-lo, mas V. Ex' fala com muita segu-- rançã. Por quê? PorqUe sabe que o Procurador~Geral da
República é títular de uma cargo da confiança imediata
do Senhor Presidente da República e, costumeiramente,
recebe as rePrese-ntações dos Partidos oposicionistas e as
- arquiva, não as encaminha ao Supremo Tribunal Federal, para que aquela Colenda Corte possa pronunciar~se
afiri:al, sobre a constitucionalidade das leis. Não adianta,
de maneii'ã -;:Llguma, encaminhar representação ao_
Prcicurãdor·Geral da República, a não ser quando, um
dia, nóS-modificarmos a Constituição e esse alto cargo
da Justiça brasileira vier a ser ocupado por um titular
efetiVO, Com garantias e prerrogativªs_equiParadaS a Mi~
- n1str0 do Supremo Tribunal Fe~eral.

O SR. HUMBERTO LUCENA -A sua afirmativa é
qu_e não tem nenhum valor jurídico, permita~ me V. Ex~

O Sr. Aloysio Chaves -
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O $r. Aloysi_Q Chaves - V, Ex• deslocou a questão
para outro ângulo completamente dirirente. o_
Procurador-Geral da República tem acolhido várias re-presentações e as encaminhado ao Supremo Tribunal
Federal ....
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Então, diz uma!

O Sr. AIÕJI~io Cba~·es :-ora, V.-Ex• vem com esse
processp escolar, de escola de J9 grau ...
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas, cite uma, em
relação a matéria encaminhada pela Oposição ao
Procurador.Qeral da República.
O Sr. AlºYsi_o _Chaves- Sabe V. Ex' que eu vou fazer
a pesquisa,_ sem dúvida, _mas, no momento, não estou
aqui paTa ISso, agOi'a ...

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas claro! Eu faço
questão! Se V. EXf-Ciebate, V. 8) tem -que ComproVar o
que: diz. Portanto, V. Ex~ diga: qual foi a representação
até hoje acolhida pelo Procurador~Geral da República
de iniciativa de u-m Partido de Oposição? Nenhuma; nenhuma, nobre Senador Aloysio Chaves, esta é que é a
verdade.
O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex' sabe que alega por alegár. V Ex~ traz of!sta questão hoje aqui...
r

O Sr. José fragelli- Eu qUero dizer, pelo menos para
mim, e acho que para todos nós, que uma me_dida como
essa rraz lembranças nada tranqUilizadoras, quando nós
nos recordamos que o Presidente Getúlio Vargas, às Vés~
peras de 10 de novembro de 1937, editou um ato seme·
lhante a este, colocando a Polícia do Rio Grande do Sul
-Soó o comando do General Daltro Filho.

-0 Slt--HUJ\ti:BERTO LUCENÃ- V. Ex' lembra mui~
to beiU um episódio h"ístórk6- seinelhÚtte, nobre Senador
Jo&é Fr:agelli.
_Mas, pmsseguindo, Sr. Presidente:
Outro ato que merece s~r analisado é O que determi~
nou Çl ta~elamento dos juros para empréstimos inferiores
a 180 dias, em 5 e_ 6_% ao mês.
O Banco Central sabia IDLlito bem que a medida era
demagógica e destinava·se _a atenuar os efeitos do
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decrc~o~ld que reduziu o~- salários, pois foram anunciadOS na m-esma data, como medidas complementares para
conter a inflação.
· Como pOderia dar certo, se o próprio Governo oferece
ao merCado títulos com rendimentos de 250% ao ano e,
ao mesmo tempo deixa livre a taxa de captação de recursos, no Open Market e no Over Níghit?
O que é mais grave, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é
que a medi_da foi anunciãda em reunião pública do Conselho de Segurança Nacional.
E, agora, qual a posição do Conselho?
b preciso que diga à opinião pública que, para valer,
naquela reunião, era apenas o anúncio da redução de salários.
A conclusão é simples: uma parcela insignificante da
sociedade que é composta pelos banqueiros consegue
derrotar uma decisão do Conselho de Segurança Nacio~
nal e os trabalhadores ao protestarem contra a medida
de arrocho salarial são presos e processados como agitadores_, com base na infringência da lei de greve.
A conseqiiência do tabelamento fictíCio de juros foi
clara:
Os bancos retrafram~se. Os empresários começaram a
dizer que não havia onde tomar dinheiro para desconto
de duplicatas e notas promissórias. O Banco do Brasil foi
obrigado a oferecer recursos extraordinários para suprir
o retraimento dos bancos privados.
O Banco Central resolveu, então, 3 semanas apenas
após a divulga~ão da resolução, tomada no âmbito do
Conselho de Segurança Nacional, repito, ele próprio
intd·p.retá-la, como queriam os banqueiros, isto é, po·
dem, [gora, ser cobrados juros de 20% ao arlo além de
correÇão monetária, com base no que dispõe o item-II da
Resolução n9 844, para os descontos de duplicatas e pro~
m_issórias eni_ prazo iriTei'iOr a 180 dias.
Mais uma vez, constata~se a falta de seriedade e de credibilidade com que se comporta o Governo e sobretudo
os Ministros da área económica. O conjunto (fesses atas
e em especial o Decreto~lei n9 2.045, levou a classe traba·
lhadora a dedicar um dia do mês de julho ao Protesto
Nacional.

O que fez o Governo?
Armou~se corrt tudo que tinha ao alcance para impedir
o êxíto da- manifeSt3:çãO dOS trabalhadores. Culminou
com o pronunciamento do Presidente em exercício, em
cadeia nacional;- conclamando a Nação à paz e à Ordem.
- A manifestação= era e foi pacífica. Entretanto, foram
e_fetuadas prisões noS quitro cantos do País e intervençõêS nos sindicatos de classe. Operários e lideres sindicais foram presos porque- saíram às ruas para declarar
seus protestos com relação aos desmandos do Governo
na condução da política econômica: e social do País. Até
empresários foram chamados a explicar porque para-ram
suas indústrias aos órgã-os de Polícia Federal.
O Sr. Aloysio Chaves-- Y. Ex• sabe que operário fo~
ram presos pela policia do Estado de São Paulo e o_s empresárioS forarri chamadoS, o foram perante o delegado
da Polícia Federal.
O SR. HUMBERTO LUCENA -A polícia do Estado de São Paulo, se fez prisões foi daquelas pessoas ·que
estavam exagerando a sua manifestação. Co_nteve os
abusos porventura praticados contra a propriedade privada.

O Sr. Aloysio Chaves -

Eu estou inteiramente de

acordo.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas, em nenhum
momento a polícia de São Paulo, ou de qualquer outro
estadO bra~ileiro governado pela Oposição, praticou,
nem de leve, direta ou indiretamente, qualquer ato que
constituísse uma repressão à livre manifestação dos tra~
balhado_res _brasilefros.
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O Sr. Aloysio Chal'cS- Nobre Líder, eu estou acentuando ex.atamente isso. A polícia -de São P_a_y_lQ, fio
exercício correto das suas funções, fez a sua intervenção
para manter a ordem pública, restaurar a ordem pública
e assegurar a propriedade pública e privada. E puniu, inclusive com prisão, os excessos praticados. Como &. _gm _
dever constitucional do Governador de São Paulo, prendeu indivíduos que cometeram abusos.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Deteve; nas -nüfs
de São Paulo, elementos que se infiltraram nas ·manifestações dos trabalhadores e procuraram atentar co_ntra. a
propriedade privada.
O Sr. Aloysio Chaves -

Justamente.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas, quem efetuou as prisões violentas e que representaram a repressão
ao movimento trabalhista, foi a Polícia Federal. Prendeu
líderes sindicais que, ainda hoje, estão respondendo a
processos.
O Sr. Aloysio Cha,.-es - A Polícia Federal fez interw
venção, inclusive, junto a empresários para esclarecer se
tinham ligação com o tilovimento, mas não líderes sindicaís._
O SR. HUMBERTO LUCENA - Líderes sindicais
foram presos, V.Ex• não desconhece: iSso.
O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• cite os Hderes.
O SR. HUMBERTO LUCENA nomes.

Eu nãO tenho os

O Sr. Aloysio Chaves- :E: para ver-se como o m~todo
de V. Ex~, para empregado durante a Liderança, não é o
método mais adequado.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Foram presos, inw
clusive, dirigentes do Sindicato dos Bancários- de São
Paulo. Poderei, oportunamente, trazer os nomes a V. Ex•
Registro, assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o veemente protesto do meu partido contra as arbitrm:íedades
cometidas em nome da segurança nacional e deploro o
comportamento do Governo que-intimida _o povo Que, já
não tendo como sobreviver diante da fome e do de_seii"eprego, manifesta sua justa rci:pulsa aos desvarios do poder, que aí estão, frutos de uma política sõcial ditada pelos senhoes do Fundo Monetário Intern,acional.
E, diante de tudo isso, vem o nobre Senador Roberto
Campos dizer que apresentará projeto disciplinando a livre negociação para os reajustes salariais, com o respalw
do do Ministro do Planejamento.
Indago a S. Ex•, que garantia terá o trabalhador diante da alta taxa de desemprego, da ausência de proteção
ao direito de greve e da ameaça constante de interw
venções sindicais e de processos de enquadramento na
Lei de Segurança Nacional.
Tanto a Lei de Greve no Brasil é uma lei antigreve que
o próprio Líder do PDS rieSt:i Casa, hoje Líder do Governo, Senador Aloysio Chaves, apresentou projeto que
reformula a Lei de Greve, prõcurãndo aperfeiçoá-la, de
modo a uma adequação maior aos tempos de abertura.
Esse projeto foi aprovàdo aqui, ein regíffie de--urgênda;
com o apoio do PMDB, e até hoje se encontra dormindo
nas gavetas da Câmara dos Deputados.
Então, veja V. Ex• Sr. Presidente, vejam os Srs. Sena- dores, como é antidemocrática a atual Lei de Greve.
O Sr. Aloysio Chaves --Vejam os Srs. Senadores que
a Lei de Greve atual não é antigreve. Foi uma- lei que
teve como Relator, com um brilhante parecer, o Deputado Ulysses Guimarães, na Câmara do~ Deputados. Foj
uma lei baixada para dar cumprimento a uma norma da
ConstitUição de 1946 e que ficou desajustada em face ela

alteração, a respei~o dessa matéria, intráduzida na Constituição de 1958. Isto é o que V. Ex~ precisa acrescentar.
Não é _lei antigreve, é uma lei que V. Ex• pode dizer que
está desajustada. hoje, em face da realidade soci_al, da
realidade política brasileira. Mas foi uma lei relatada e
aprovada com parecer do eminente Deputado Ulysses
Guimarães-. O SR. HUMBERTO LUCENA- ~Mais dO qtie uma
lei antigreve, há no Brasil um~ difeito aniígrev~, A pi'ó:.
pria Constituição proíbe a plenitude do direito de greve
no Brasil, como sabe V. Ex~ e V. Ex~ tanto acha a Lei de
Greve ruim, desatualizada que apresentou o seu projeto,
que foi apoiado pela Oposição no Senado, mas até hoje
não mereceu-a aprovação nem do PDS nem do Governo,
na Câmara dos Deputados.

- - O Sr. Nelson Carneiro- V, Ex•_ permite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA Senador.

Pois não, nobre _

O Sr. Nelson Carneiro- Quando V. Ex• se refere ao
Projeto do nobre Senador Aloysio Chaves~ vale recordar
que esta Casa se antecipou a todas es_sas ioiciativas que
hoje correm quanto ao dese-mp-rego dos grevistas, porque
o Senado Federal aprovou uma emenda de minha autoria, e aprovou unanimemente, com o apoio de todas as
correntes, que assegurava o emprego, durante seis meses,
aos grevistas. De modo que não havia, como ocorreu
- agora recentemente. ã puiliçãõ dos grevistas de Paulínia
e da Bahia. Se tivesse sido aprovado o projeto Aloysio
Chaves, isso não teria acontecido, essas famílias não teriam sido surpreendidas com a demissão de seus chefes.
Façamos votos para que o projeto Aloysio Chaves que
não é, digamos, a sOlução ideal, mas, já é uin g'rande pàs-so na solução desse problema, seja aprovado pela Câmara e pelo Senado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- A intervenção de
V. Ex• vem ao encontro das considerações que faço,
nobre Senador Nelson Carneiro, sobretudo _q~ando V.
Ex~ l~mbra, com muita -oportUnidade, a sua eiii.enda, que
foi bastante festejada naquela ocasiãO e se incorPOrada
ao projeto, tivesse sido transformada em lei, o que infelizmente-não aconteceu até hoje, não_ teriam ocorrido fatos tão.Iamentáveis com9 a prisão dos grevistas de Sao
Paulo pela Polícia Federal e a demissão dos empregados
das refinarias de petróleo.

O Sr. Alo_ysio Chaves - Nobre SenadOr Humberto
Lucena, como V. Ex• se refere e também o faz, o nobre
Senador Nelson Carneiro, a um projeto da minha autoria, eu devo repetir aqui o que jã disse várias vezes nesta
C_asa;--p-ara evitar equívocos de uma interpretação que
não esteja rigÕrosiunente ajustada à realidade. O projeto
de minha autoria não tem nenhum compromisso do Governo; ·etaborei~o utilizando a minha experiência comO
professor, como ex-magistrado da Justiça do Trabalho,
sem nenhuma consulta préVia a qualquer área do Governo. Nem ao Ministério do Trabalho, nem à Casa Civil,
nem a quãlquer outro setor. Este um projeto" de tninha
responsabilidade pessoal, representa um ponto de vista
meu, pessoal. Logo, eu não Hnha por que pedir ao GOw
vemo que o cobrisse com sua solidariedade. Nem me sinto, não me sentia antes nem me sinto agora, alcançado
em minha posição- de Senador ôo PDS, Líder do Goverw
fio, pelo fato de o Goyer_no t.;.r alguma restrição a esse
projeto de lei. Da inesma maneira que eni.{nentes colegas
meus nesta Casa aPreseriiam projetós de lei, inclusive do_
m_eu_ partido, e o fazem no exercício de uma prerrogativa
parlamentar, mas não signific'a isso que _o Governo deva,
necessariamente, depois, aprovar e sancion-ar esses projetes após a sua- tramitação no Senado e na Câmara. É
apenas esta a posição que V. Ex' conhece, que eu tenho
declarado e reiterado. E se hoje tivesse: de tomar uma ini-
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ciativa nesse sentido, a tomaria exatamente nos termos
do consubstanciado nesse projeto. QUando acolhi a
emenda do eminente Senador Nelson Carneiro, como a
do ex-Senador Marcos Freire e de alguns co{egas, eu não
me recordo se 3 ou 4 emendas, dizendo posteriormente,
como digo agora, que acho necessário que se faça uma
ad::~ptação dessa lei ao novo texto constitucional. 1:: preciso atualizar a lei greve, essa atualização é neCessária
porqUe, na minha opinião, não convéin nem aOs emprew
- gaaos·e nem aos emPregadores uma lei que não esteja
ajustada à realidade nacional, porque em determinado
momento a lei vigente é utilizada em beneficio do trabalhador; em determinado momento ela é utilizada em benefícío dos. empregadores e, em determinado momento,
ela é ignorada por todos. Eu acho que é indispensável
que se faça uma alteração, nos termos por nós propos- tos, ou por qualquer outro, desde que se ajuste à realidade nacional e à COnstituição.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu sabia, perfeitamente, que o GOVernO jamais teve corri V. Ex~ qualquer
compromisso em torno do seu projeto. Mas o fato político relevante é que ele não foi só aprovado pelo PDS, nesta Casa., mas pcrr todo o Senado, acima dos partidos. E
hoje, já que V. Ex• não é apenas um político, mas, sobrew
tudo, é um homem que pertenceu, como juiz, ao Tribuw
nal Regional do Trabalho do Parâ, V. Ex•, melhor do
que ·ntnguém, está apto a dar uma contribu_ição efetiva
ao Governo nesta matéria quanto mais quando hoje V.
Ex~ é o Líder nesta Casa. Em suma acho que, neste instante de tanta controvérsia em torno do direito de greve,
diante desta situação soc_íal que aí está, que tende a se
agravar com a crise económica galopante em que estamos- que o Governo prestaria uma homenagem a V.
Ex' se viesse ao encontro da sua preposição, mandand_oa aprovar na Câmara dos Deputados.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V.
te?

Ex~

um apar-

9 SR. HUMBERTO LUCENA -- Perfeitainente,
nobre Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex• já disse o que eu pensava dizer. O nobre Senador Aloysio Chaves, em todos
os momentos aqui declarou, ao apresentar o projeto,
fazê--lo em Seu nome pessoal, sem compromisso com seu
partido. Mas o texto oferecido por S. Ex•, depois dos
exames das-cciinisSões técniCas, ganhou uma tal relevânw
cia que mereceu_ não só o apoio do seu partido, como de
todos os partidos desta Casa.- Foi uma grande contribuição que S. Ex~ trouxe em seu nome individual à solução dess_es problemas, o que infelizmente ainda não se
tornou realidade. A esse ponto eu quero me referir e
acerituar,-como elrdOdos os instantes, como V. Ex• Senador Humberto Lucena ressaltou, em todos os instan..:
tes, o nobre Senador Aloysio Chaves declarou que falava
em seu nome pessoal, que o projeto é de sua autoda e
que se sujeitava ao exame não só do PDS, mas também
de outro partido. Com a colaboração de todos os partidós a sua proposição se tornou realidade. De modo que é
lamentável que esse pensamento unânitne -do Senado,
para tentar solucionar os mais graves problemas da atuaw
lidade, ainda não o haja conseguido.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato a V.
Ex', nobre Senador Nelson Carneiro. Mas sabe V~ Ex•
que, infelizmente, essa tem sido a praxe dos governos
que aí estão. V. Ex• ainda há pouco viu aqui o problema
da autonomia de Santos: no exato momento em que o
Senado iiia votáwla, com um projeto de lei já aprovado
na Câmara, vein -de repente um decreto-lei presidencial
qtÍe não nOs permitiu continuar na decisão da matéria
que, aliás, está ainda pendente de deliberação do Senado
Federal, de vez que o Sr. Presidente da Mes~. em exerci-
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l:io, achou por bem julgáwla prejudicada e nós, após leV<Jntarmos uma questão de ordem, eu e o Senador Itamar Franco, recorremos- de-Sua decisão para Plenário do

Senado Federal.
Sr. Presidente, retomo as minhas considerações para
concluir.
Certamente terá a mesma garantia-de emprego que tiveram os petroleiros de São Paulo e da Bahia, por ocasião da greve que antecedeu o "Dia NacionaJ do Pi-atesto". A intransigência da PETROBRÃS redundou áa de~
missão de centenas de funcionários cujO crime foi participar de uma greve que tinha por objetivo protestar contra a política económica e social dO Governo que está levando o País ao caos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Neste momento, junto minha voz à da CNBB e de tan~
tos outros segmentos da sociedade brasileira no sentido
de apelar aos diri8erites aa PETROBRÃS e do País para
que reconsiderem os atos de demissão dos petroleiros de
Mataripe e Paulínea pois que a intranSigência llão se
coaduna com o bom senso e, além disso, são centenas de
famflias que se_ juntarão aos 3 milhões de desempregados
hoje existente_s na ãrea urbana do Brasil.
Tenho notícia de que o Min-istro Murilo Macedo pro~
meteu interceder eni favor dos demitídos. Espero que o
faça, e renderei minhas homenagens a S. Ex', se obtiver
êxito nesse comportamento digno de um Ministro de Es~
tado.
Para que se possa falar em livre negociação de salários
é preciso, portanto, de antemão, revogar esses dispositi~
vos anacrónicos, peculiares a regimes de exceção e,
sobretudo, dar estabilidade económica e social que ~ne
xistem e estão cada vez mais longe de ser alcançados no
Brasil de hoje.

O Sr. Aloysio Chaves - Nobre Senador HÜmber.to'Lucena, permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LüCENA --Estou terminando,
mas darei o aparte a V. Ex•

O Sr. Aloysio Chaves ,_-peço desculpas a V. Ex•, por~
que V. Ex' colocou entre várias questões esia matéria.
Eu desejava explicitar perfeitamente o assunto para que
não pairasse dúvida. Acho que V. Ex' tem, realmente, interesse em esclareceL

o-sR. HUMBERTO LUCENA- Agora estoutratando de direito de greve. V. Ex' quer fazer retroCeder no
meu discurso?
O Sr. Aloysio Chaves- Quero voltar atrás para esclarecer uma matéria de carâier constitucional. Tenho cer~
teza de que vai levar V. Ex• a reexaminar este_ assunto e
considerá.Jo em outros termos.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex•
O Sr. Aloysio Chaves - Vamos ler -o art. 89', item
XVII, letra "v", da Constituição Federal:
"Art. 89 Çompete à União:
Item XVII - Legislar sobre:
v) organização, efetivos, instruçãO, justiça e garantias das polícias militares e cOndições -gerais de
sua convocação, inclusive mobilização.
Isso não está baseado em a tos institucionais, com certeza está na Constituição Federal. Com base inclusive
nestes itens ê que houve o Decreto-lei n' 667, houve o
Decreto-lei anterior e a sua -regulãmentação. PortantO,-V. Ex• verifica que não é apellis 1irriã noririã dei Ató _Ins-titucional n9 5 que V. Ex• invocoU. -Há um preceito expresso, uma norma expressa ConstitUCionalmente.

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex~, quando estou flas cOnsiderações finais do meu discurso faz um aditamento à sua argumentação antf?rior. Mas V. Ex•, pelo
- visto, ficou em d-úvida quanto à validade da sustentação
do decreto no Ato Institucional n9 5.
Vem agora V. Ex•_ chamar a atenção, no caso da emissão do decreto-lei sobre as polícias militares, para o arti_go 8', letra v, que diz:
v) -organização, efetivo$, instfução, justlça e garantias das polícias militares e condições gerais de
sua convocação, inclusive mobilização.

-~~-Qr~_,_Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando a Constitui~ão

diz "condições gerais de sua convocação", quer
dizer o quê? Convocação daquelas pessoas que vão servir
às Polícias Militares. E não convocação das Po!ícias Militares para ficarem à disposição do Governo Federal. É
coisa inteiramente diferente. Aí é onde está a exorbitância d_ps decretos-leis.
O Sr. Aloysio Chaves ~ A convocação para serviço
militar riãO ãti!lg~ às Polícias Militares. Eles são os Exército, Marinha e Aeronáutica. V. Ex' não quer debater.

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• tem um
-ponto de vista que, absolutamente, eu não posso aceitar.
O Sr. Aloysio Chaves - V. Ex' está como nunca.
- _J?.Obre Senador ... E V. Ex• está até com um sorriso nos lá.bio~. Está vendo! está completamente afastado da re~tli~
dade, da lógica, de tudo. Eu lamento que a Oposição
chegue, pela necessidade de fazer oposição, a esses extremos. E V. Ex~ não tem necessidade disso. V. Ex• se situa
sempre com muita competência, com muito brilho, com
f!lUÍUU!Usteridade nos debates e_ V. Ex' sabe que o que
está dlz:endo é uma interpretação que nem os seus colegas- de bancada admitem.
O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• quer me fa~
zer aceitar as suas ponderações. Como estou terminan~
do, prometo a V. Ex~ voltar a esta Tribuna para comentar melhor o art. 8', item XVII, V, da ConstituiÇão Federal.
Concluo, Sr. -President~
Como falar em livre negociação se o próprio Governo,
segundo notícias publicadas e não desmentidas, está preparando um decreto, dispondo que para os dissídios trabalhistas de 8.3- não haverá aumento de salário cOm base
nos índices de produtividade? O decreto estabelecrá que
_--no ano de 83, o indice de produtividade geral é igual a zero, tomando como base o crescimento negativo do Pro·
duto Interno Bruto do ano passado.
- Como -é sabido, a produtividade é calculada com base
_etD_ três fatores: capital; trabalho e gestão e_conómica.
Na verdade, fator responsável pelo crescimento negativo do País é a ge~tão econômka e não o fator trabalho,
que pretendem punir mais uma vez. Se há culpados- e
~t~s ~stão bem ~ vista - que paguem eles.
Espero, pois, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o GoVernO medite um pouco mais, antes de desfechar mais
es_se golpe no bolso raso do trabalhador brasileiro.
Era o que tinh~ a dizer. (Muito bem! Palmas.)
--(j ·s!Ci'i!ESIDENTE (Nilo Coelh~J- Está finda a
-Hora _da ExPeCiíe-nte-.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
VotaÇão, em turno único, do Proje"to de Lei da
Câmara n' I~. de 1983 (n9-72f83, na Casa de ori~
gem), que revoga o Decreto-lei n9 865, de 12 de se~
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tembro de 1969, restabelecendo a autonomia do
Município de Santos, no Estado de São P<iuló, tendo ·
Pareceres, sob n9' 642, de 1983 e orais, favoráveis,
das Comissões:
- de COnstituição e Justiça;
-de Segurança Nacional; e
- de Municípios.
(Dependendo da votação do Recurso interposto
pelo Senador Itamar FrancO à declaração de -prejudicialidade da proposição - art. 369, a, do Regi~
mento Interno.)
A Presidência irá submeter ao Pli:nârio o recurso do
Senador Itamar Franco.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com a declaração da Presidência de prejudicíalidade do projeto
permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovada.

O SR. HUMBERTO LUCENA peço verificação da votação.

Sr.

Presid<nte,

O SR._ PRESID,~NTE (Nilo Coelho)- Vai-se proce9er a verificação requerida pelo nobre Senador Humber~
to Lucena.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, umd vez que a Presidência se utilizará do sistema de
computação eletrônica para o registro dos votos. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Procede-se à votação.
VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema - Almir Pinto- Aloysio ChaCarlos Alberto - Guilherme Palmeira Helvídio Nunes- Jorge Bornhausen- José Lins
- Martins Filho - Milton Cabral - Moacyr
O alia- Octávio Cardoso - Raimundo ParenteVirgílio Távora.
ves -

VOTAM ""NÃO"" OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo- Alberto Silva- Eneas Faria- Fábio Lucena- Fernando Henrique Cardoso - Gastão Müller- Itamar Franco - Nelson
Carneiro - Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Votaram
''SIM" 14 Srs. Sen~dores; "NÃO" 9.
Não_ houve quorum.
Nos termos regimentais, a Presidência irá suspender a
sessão por alguns minutos e fará acionar as campainhas
a fim de convocar ao plenário os Srs. Senadores que estão em seus gabinetes.
Está suspensa a" sessão.
(~uspensa às 15 horas e 55 minutos, a sessão é rea~
berta às 16 horas e S minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estã reaberta
a sessão. Peço aos· Srs. Senadores que ocupem os seus devidos lugares, para que possamos proceder à nova vo~
tação pelo sistema de computação eletrônica. (Pausa.)
Os s·rs. SemidOri:"S já podem votai. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES:

Alberto Jurema- Albano Franco- Almir Pin~
to- Aloysio Chaves- Altevir Leal- Amaral PeixQto - Carlos Alberto - Guilherme Palmeira Helvfdio Nunes- João Calmon- Jorge Bornhau~
seit-- Josê Uns - Jutahy Magalhães - Lenoir
Vargas- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante-
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Luiz Viana - Marco Maciel - Martins Filho Milton Cabral - Moacyr Da11a -OctáviO Cardoso- Passos Pôrto- Raimundo Parente- Roberto Campos.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Alberto Silva- Eneas Faria- Fábio LucenaFernando Henrique Cardoso -Gastão MüllerHumberto Lucena - Itamar Franco - Nelson
Carneiro - Pedro Siriion.--O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Votaram favoravelmente à dec.isào_da Presidência 25 Srs. St:<.na,dor~.s;
contra 9. Registrando-se a presença do Presidente,
alcança-se o quorum regimental.
A decisão da Presidência quanto à prejudíciatidade do
projeto foi aprovada.
A matéria vai ao Arquivo.

O SR.

PRJ:SID~NTE

(Nilo Coelho) - Item 2:

Votação, em turno úniCO;--do Projeto de Lei da
Câmara n<? 105, de 1981 - Complementar (n9
60/75, na Casa de origem), que altera dispositivo da
Lei Complementar n9 I, de 9 de novembro de 1967,
que estabelece requisitos míniinos de população e
renda pública e a forma de consulta prévia às popu~
lações locais, para a criação de novos municípios
tendo
PARECER, sob n<? 1.362, de 1981, da Comissão
de Constituição e Justi..:a. favorável a'o Projeto,
com Emendas de n9s 1 e 2-CCJ, que apresenta.
A matéria constou da Ordem do Dia de 30 de junho
último, tendo a discussão encerrada e a v9taç~o adiada
por falta de quorum.
Passa-se, agora, à votação do projeto, que nos termos
do inciso II do art. 322 Qq Regimento lntern~_~epende,
para sua aprovação~ do voto favorável da maioria da
composição da Casã.
A votação far-se-á pelo processo eletrônico.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Processa-se à votação
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADOREs:

Alberto Silva- Dinarte Mariz-- Eneas Faria
-·Fernando Henrique Cardoso- Gastão Müller
- Helvídio Nunes- Humberto Lucena- Pedro
Simon.
VOTAM "NÃO" OS-SRS. SENADDRES:

Aderbal Jurema- Albano Franco~ Almir Pinto- Aloysio Chaves- Altçvif Leal--Arilafal Peixoto - Carlos Alberto - Guilherme Palmeira João Calmon --Jorge Bornhausen- José LínsJutahy Magalhães- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Luiz Viana- Marco Maciel- Martins
Filho - Moacyr Dali a - Nelson Carneiro -_ Oct<\vio Cardoso - Passos Pôrto -- Raimunôo Parente
- Roberto Campos.
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:

Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Votaram pela
aprovação do proj~to 8 Srs. Senadores; contra 23. Houve
uma abstenção.
Não houve quorum. A votação da matéria fica adiada
para a próxima sessãO.
Em conseqüência, a Presidência deixa de submeter à
deliberação do Plenário as demais matérias da pauta Projeto de Lei da Câmara n9 7/83, Projetas de Reso~
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lução n9s 161/81 e 74/83, Requerimento n~' 196/82, Projeto§ de Lei do Senado nYs 280/71 e 233f79, conStantes
dos itens n9s 3 a 8, já que dependem de votação.

a

O SR. -PRESIDENTE (Nilo Coelho) - .Esgota.da
-matéria-Consta,nte- da Ordem do Día.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia_ o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O passado recente da história política brasileira registra um período marcado, ao mesmo tempo, pelo autoritúísmO e pela suPressão das liberdades públicas. A pretexto de estabelecer uma ordem capaz de promover o desenvolvimento interno e imprimir eficácia aos atas de governo, foram cerceadas as franquias democráticas,
impôs-se ao cidadão Uma disciplina castrense e, sobretudo, condicionou-se o exercício de tOda (}UB:I(iuer liberdade ou direito individual a uma responsabilidade que,
por ser extremamente vaga e imprecisa, findava por
aniquilá-la completamente. O poder, por seu turno, tudo
pÕdia e pode ainda, independentemente de fis-calizaçào
ou responsabilidade, a ninguém deve conta de seus atos,
e os assuntos de estado tornarãm-se_ matéria círcunscríta
ao conhecimerito de uma pequena elite buro-crática e empresariaL
Ao retomarmos o caminho da democracia, deparamonos com uma situação que é, a uma só vez, vergonhosa e
assustadora. Vergonhosa porque chegou-se aá PontO de
permüir- que os- pr"epoS:tos dos credores estrangeiros Yasculhem nossas repartições públiCas à busCa de dados capazes de confirmar as estatístlcas oficiais: Passam-eles assim a ter, prioritária e exclusivamente, acesso a elemen- tos e informes que são sonegados ao próprio Congresso
NacionaL A simples leitura do noticiárío jornalístico revela que as equipes estrangeiras de auditagem detectaram grosseiras manipulações estatísticas, apresentadas
ao público sob o pudico rótulo de "divergência metodológica". Diuturnamente_,_ deparamo-nos com o deprimente esçietáculo de Ministros de Estado e altos funcionárioS- autárquicos viajando ao estrangeiro à cata de algumas divisas a fim 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
então há _que se submeter aos degradantes termos impostos. Somos tratados como relativamente incapazes nos
foros_ inlernacionais, devido à prodigalidade das autoridades -execuUvis. Os que ainda nos emprestam ãlgo, tão
restrita fé têm nos responsáveis pelo setor económico do
governo, que exigem, concomitantemente com as condições contratuais leoninas, uma procuração em carãter
irrevogável e irretratável para resgatar o débito no vencimento junto a outra iristituição onde porventura tenhamos ativos.
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Se a situação a que fomos levados é, poi uiri. lildo, deprimente, não deixa de ser, por outro lado, assustadora.
As condições ou, melhor di?c:;nçio, 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 e.xigldas para evitar a
formal declaração de quebra do País são ínsuportáveis
também para eles. Teme-se não sO -pelo futuro imediato
de nossa gente mas, sobretudo, pelo das gerações futuras
que já virão à luz assumindo um pesado encargo. As
conseqüências de tudo isto são, em larga medida, imprevisíveis. Tanto poderá o caldeirão explodir assumindo a
ilação o comando de seu destino como poderão as forças
reacionâfía internas; asSociadas aos intereSses monopoIistas externos, perpetrar alguma ação preventiva. Em
meio à -crise, julgamos Ser nosso_ dever contribuir para

uma evolução pacífica e legítima, o que pressupõe a prévia reconquista da consciência nacional. A verdade dos
fatoS rios foi tolhida ao longo dos últimos- tempos,
impondo-se, por conseguinte, ao_s setores responsáveis
da vida pública denunciar à Nação tudo que tem sido feito à revelia do Povo e contra os seus interesses e aspiR
rações.
- No fina] do semestre passado, chegou-nos às mãos, em
resposta ao Requerimento de Informações n9 644, de
1983; o texto dos acordos c!e crédjto (projetas I eH) fir-mados sem 25-2-83, respectivamente, com o Morgan
Guaranty Tr~st Company ofNew York, na qualidade de
agenciador de um grande consórcio bancário, e com- o
CitibanK N.A., igualmente na qualidade de agenciador
de outro consórcio financeiro multinacional. As cláusulas e condições estipuladas mais se aproximam de um estatuto colonial do que de um contrato entre partes juridicamente iguais (o que já seria um rematado absurdo,
pois trata-se de um ·ente soberano - a República Federativa do Brasil - contratando com simples pessoas de
direito privado). A matéria versada nos aludidos textos
está intimamente vinculada ao acordo stand-by e ao "acordo de crédito ·ampliado'' firmados no princípio do
ano com o FMI. Os banqueiros internacionais exigiram,
como garantia, dentre outras, a submissão absoluta e total às diretrizes econômico-financeiras do organismo que
controla a atividade monetária 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 empréstimos aos países membros. O texto,
_ além de prever a inclusão de_" ... phasing and performance
clauses ,_cc'' (cláusulas relativas ao cumprimento de determinado desempenho econômico distribuído por etapas
espaçãdas ao longo do tempo) em todos os acordos
staild-by com praZo superior a um ano (item 6), Sujeita os
tomadores a a dotarem " ... corrective measures ... " (medi-·
das corretivas do curso da economia) de sorte a
enquadrá-los no" ... Fund's provisions and policies ... "
(nas normas e polfticas do Fundo).
Os ditames do FMI, todos sabem, retratam os interesses _da comunida-de 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 todos os termos
e condições iniposta:s pelo organismo para conclusão _do
acordo de _crédito ampliado.
=O Congresso ISacional, constitucionalmente çompetente, de forma privativa, para opinar sobre todo_s os
- atas internacionais firmados em nome do País, não foi
chamado a examinar nem os acordos com o organismo
financeiro nem os ajustes firmados com os bancos privados. As autoridades executivas preferiram seguir o preceituado numa resolução interna do FMI, datada de2-379, do que o previsto no artigo 44, inciso 1, da Constituição. Aquela norma estatui:
"Stand-by arrangementes are not internatlonal
agrements and therefore language having a contractual conotations will be avoided in stand-by arrangements and Ietters of intent."
(Os ajustes stand-by não são acordos internaciá~
nais e, por conseguinte, evitar-se--á 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 em sigilo, pois, caso contrário seria despictenda a previsão normativa retromen, cionadas. Certamente tá também devem existir consultores jurídicos capazes de explicar aos leigos e menos avisa-
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dos que não são as palavras empregadas que definem a
natureza do ato jurídico, mas sim o conteúdo normativO

inserido rio textO. Desde os tempos de Roma que a sim~
la~ão e a fraude constituem causa de anulabilidade dos
negócios jurídicos. Nestas condições. ou bem a natureza
do pacto é vazia de conteúdo Õbrigacional no Campo ex-

terno, e

torna~se

então desnecessário qualquer ratifi-

cação parlamentar, ou então trata-se de situ.acão inversa
e, neste caso, ainda que as cláusulas venham redigidas de
forma "hábil", indispensável é a aprovação congressual.
Os compromissos assumidos invadem a seara da soberania nacionaL Não versam os acordos em pauta sobre
simples interesses tuteláveis pelo direito privado.' Quando o Estado pactua com uma entidade financeira supranaciona~ com re.conhecida personalidade de direito externo, não age como mero particUlar. Os compromisSOS
envolvem matéria nüidamente política, a saber critérios
de correção salarial, contenção de gastos públicos, redução do déficit orçame.I1târio etc ... As garantias fornecidas, os vínculos criados, as obrigações assumidas afetam, pois, de forma direta e imediata, a autoridade estã.~
tal, não se justificando por este motivo tratamento sigi1oso, reservado, confidencial ou secreto.
Tenho o indeclinável dever, em razão do mandato
conquistado nas urnas, do meu Estado de Minas Gerais,
de denunciar à opinião pública,- desta Tribuna, o que
chegou ao meu conhecimento, em inglês, seguramente
para dificultar a precisa conceituação,jâ que cOmo todos
sabem, o tradutor degladia-se entre a literalidade e o sentido real, respeito dos pactos firinados com o mundo financeiro 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 ínexcusáveis 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. Ê hora de exigirmos responsabilidade dos que exerceram o poder irresponsavelmente. Se asSíiU-tião procedermos, estaremos
fadados a reincidir no erro, estaremos estimülafldo· ã
des!dia na condução dos negócios públicos, estaremos;enfim, sendo coniventes com os que, na-melhor das hipóteses,. foram ineptos e incompetentes.
No princípio da década passada as mesmas autorida·
des que hoje comandam o setor econômico financeiro do
governo afirmavam que o e:Odividameitto não apresentava risco. A estratégia era de tomar poupança externa a
juros baixos, devido ao influxo de peúOdõlareS nO-rrier:
cada financeiro e investi-los em atividades capazes de gerar produção, riquezas e divisas~
·
E importante que façamos um acompanhamento estatístico e subsegüente análise do endividamento externo
a partir de 1964.
A partir daí poder-se-ã verificar que bem diferentemente do que afirmam aqueles que galgaram o poder
nesse ano, não foi no pedodo subseqUente à crise do petróleo que ocorreu um mais acelerado endividamento ex-

terno.
Progressão violenta verificou-se no final da década
dos sessenta e inicio da seguinte, no exato momento do
falso milagre econõmico brasileiro, que antes de tudo
montou a estrutura da bomba de retardamento da dívida.
A crise do petróleo pode ter vindo tornar ainda mais
difícil o encontro de uma solução para o processo de endividamento externo. Mas esse processo já vinha progredindo - e como - e os seus sucessivos lances devem ser
evidenciados, pois cabe desmascarar aqueles que tentam
fugir à responsabilidade culpando fatores externos pela
sua ineficiência e imprevisão.
Em 1964, como agora, diante de um grave desequilíbrio do balanço de pagamento, o País renegociou
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com representantes dos países credores valor corespon. dentÇ 70% do principal e juros das dívidas existentes
atifarigei1d0 os cOmpromissos vencidos ou vencíveis _entre 1<.> de}ãneiro de 1964 a 31 de dezembro de 1965. Igualmente foram incluídas as dívidas vencíveis em
1964/1965, ja Objeto de acordo de COnsolidação (1961),
na propofção de 20% e 35% para os vencimentos, respectivamente, de 1964 e 1965.
Esses acordos abrangiam os créditos comerciais relati~
vos a contratos registrados na SUMOC até 31 de dezembro d~ 196~3, com pagamentos eScalonados por um
pe-ríodo superior a seis meses.
A 31 de dezembro de 1963, a dívida externa brasileira
estava estimada em US$ 3.185 milhões. Vale notar que a
partir_ de 1960, inctuindo 1964, esse endividamento praticamente se manteve estável, em torno dos 3 bilhões de
dólares.
.Além disso é necessário destacar também que a: díVida
nesse momento era composta de dois itens Principais~_nanciamentos para projetas_ espe~ífico_s _e -~perações
-Compensatórias, ou seja, no caso,_ re~ursos ingreSsados
para a cobertura dõ déficit do balanço de paga-mento.
No cálculo, mais tarde substituído, da dívida de 1963 (e
para nós importar a composição do endividamento, por
isso o número global é em si irrelevante), a parte dos projetas especítkos -correspondia -a 55% e os empréstimos
compensatórios a 42%.
O que levou b País à renegociação foi o fato de que, ao
final de 1963, o esquema consolidado de amortizaç-ões
--indicava qi.te mais da metade da dívida existente vencia
nos qu?,tro anos_s_eguintes, sendo que 24% do total, aproxim~damente, já em ! 964.
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 poderâ
continuar a ·ampliar õ-endividamento externo, para Iiqui-gação em curto" prazo,- sem comprometer -o ritmo de expansão da economia".
Da mesma forma, o relatório da mesma entidade, ao
dar conta da renego_ciação realizada em Paris, em 30 de
]unho e 1? dejulh_9 -de 1964, informa que~ao Ar<iSíl cabe- ria cuttlprír, dentre outraS condições estabelecidas, a de
exercer ~·o contrOle do endividamento tomando como
tet.o 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) Log~ em 1965 começa a nova fase de endividamerito externõ, desta vez incentivado pelo próprio GOverno.
Estávamos vívendo um irio[nento de forte restrição
creditícia, destina_da, segundo o programa governamental vigente, a conter o processo inflacionârio. Para cOntornar essa situação surgiu a Instrução 289, de 14 de janeiro de 1965, da antiga Superintendência da Moeda e
do Crédito (SUMOC), justificada 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 financiamento
para ·capital de giro. Oficialmente a medida era explicada
também por propciar aos empresários obter fínanciainentos em torno de 6% a 7% ao ãno, effi termos reais,
portanto a um custo fiftanceiro bem mais reduzido do
que o do mercado interno.
Um outro motivo, bem menos divulgado, era o de carrear recursos em moeda estrangeira de livre conversíbil_idade de forma a, via política cambial, equilibrar o
baJnçõ de pagamentos e assegurar o acúmulo de reservas
internacionais de moeda forte. Bem assim permiHu o
atendimento, pelas Autoridades Monetárias, a um possível aciêscimo na deiilanda de divisas.
Ainda eSsas explicações escodiam uma realidade, a de
que a sistemática adotada pela Instrução referida facili-
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ta va o acesso ao crédito externo às empresas que tinham
ligações lilternacionais _(e nessa condição estavam as
muliinacioriais), enquanto tornava ainda mais difícil a situação da empresa de capital brasileiro.
Uma nova sístemãtica de contratação de empréstimos
i::xtefnos Veio cóm a Resolução 63, de 21 de agosto de
1961, do Banco Central do Brasil, a qual inclula o sistema financeiro interno na intermediação dos recursOs.
Tanto a Resolução citada, como a Instrução 289, tinham a garantia oficial de cobertura de câmbio para as
remessas referentes ao pagamento do principal, juros e
comissões decorrentes dos empréstimos obtidos fora do
País.
Esse era um incentivo que se adicíonava à diferença de
custo de um empréstimo externo em comparação com os
do mercado brasileiro, afinal o fator preponderante da
escolha._ }ias muito embora esta seja outra história, nessa preferência evidenciava-se a ineficiência do sitema
bancário brasileiro, incapaz de fornecer recursos suficiente e baratos- à produção interna.
Tõinando pof base o ano de 1967, há um aceleramento
progressivo do endividamento externo, cabendo obser~
var, no entanto, que o valor da dívida nesse ano, segundo o Banco Central, é inferior _em 421 milhões de dólares
ao do ano de 1966. Quer dizer, nesse espaç-o o montante
da dívidu caiu, o que não mais ocorreu atê o nosso ano
de t983.
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 empréstimos
de determinados prazos (especialmente de curto prazo),
ora a extensão do periodo de amortização.
Ao lado disso, gradativamente cresce o custo médio
do endividamento, o que não impede que o volume de
recursos engre-:ssados no País igualmente se eleve, até
mesmo acima das necessidades, demonstrao.do que essas
tímidas providências de administração oficial da dívida
eram insuficientes.
(B)_ Em_1968, rela_tivamen~e ao ano anterior, o valor
absoluto de crescimento da dívida externa brasileira é de
499 milhões de dólares. Dois anos depois, em 1970, chega a 892 mithõ~s de dólares. Em 1973, são três bilhões e
cinqUenta milhões de dólares.
De 1964 até 1983, ou seja, em quase 20 anos,- aqui
chamo a atenção do Senado; é um dado importantíssimo
- em quase 20 anos, foi exatamente 1972 que ocorreu o
maior aumento percentual de elevação da dívida, de
43,8%, o qual poderia ter sido b_em mais elevado, não tivesse a denominada política de administração do endividamento 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, Ernarte Galvêas, expediu a
Resolução 236, pela qual 25% do contravalor em cruzeiros de cada empréstimo em moeda ficariam retidos até a
liquidação do débito.
Antes disso, em abril, o Banco Central estabeleceu o
prazo mínimo de amortização da dívida em quatro anos,
ampliado em julho para seis, chegando a oito em junho
de 1973, e a dez logo em julho desse ano. Ainda nesse último mês, a retenção compulsória, qua havia caído, foi
restabelecida, jã agora em 40%, 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 exter~
no, o qual era ao final de 1973 da ordem de 12 bilhões
571 milhões de dólares, isto segundo as estatísticas oficiais.
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Desse ano em diante a situacão internacional sofreu_
grandes transformações, tendo havido, finalmente, Url}_a
elevação das taxas de juros, de ta_l forrna que a crise ex-_
terna brasileira ganhou contornos de extrema graVidade.
Na esteira disso, inúmeros compromissos foram assumidos de afogadilho, em condições cada vez mais gravosas,
enfraquecendo inclusive a pos(Ção negociadora do País.
Ditas estas palavras introdutórias, Sr. Presidente, passarei a examinar algumas das disposições constantes dos
famigeradas contratos financeiros internacionais que estão a merecer imediata denúncia por atentatórios à sobe-rania 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 Finanças, fiz, e, depois, como senador, através de requerimento de informações e, maiS
tarde, por intermédio do Senador Virgílio Távora.
Srs. Senadores, se não houvesse um pedido de informações, se não houvesse um pedido como Preside_nte _da
Comissão de Finanças - e acj"ui faço um corte, para dizer -que não vou falar nada sobre o empréstimo com o
Tesouro americano e com o Banco de Compensações,
porque ess-es document_os foram envilidos à Comiss~o de
Finanças, da qual sou Presidente, e não quero abusar do
meu cargo, foram enviados à Comissão 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 brasileiro_os consid~rou matéria sigilosa.
No entanto, em relação ao meu requerimento de informações, baseado num projeto que tenho na Casa, o P~o
jeto de n'1 84, para o qual chamo a atenção de V. Ex', Sr.
Presidente, mostrando a nossa preocupação, que não é
apenas a preocupação nossa agora, quando recebemos
esses acordos que são atentatórios à soberania nacional,
submetendo à aprovação do Senado Federal os contratos visando a obtenção _de empréstimos internacionais.
Dizia eu nesse projelo de lei, que tomou o n<? 84:
"Art. i"' Os contratos celebrados pela administração pública, direta ou indireta, tendo por objeto
a captação de recursos financeiros no mercado internacional, serão submetidos à aprovação do Senado Federal.
O expediente encaminhado ao Senado Federa(
·serã acompanhado de cópia do contrato, justificativa explicando o grau de prioridade adjudicada à
matéria dentro dos planos e programas nacionais de
investimento; análise técnica da contabilidade
econômico-financelia- OáS obrigações assumidas;
prova de rentabilidade da operação."
O Sr: José Frngelli- V. Ex• permite um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO nobre Senad_or José Fragelli.

Com muito prazer,

O Sr. José Fragelli- Sou o relator do Projeto n"' 84.
O SR. ITAMAR FRANCO nobre Senador.

Folgo em sabê-lo,

O Sr. José Fragelli- Jã informei a V. Ex~ que dei parecer favorãvel à proposição, apenas com uma emenda,
uma modificação, submetendo_ os mesmos contratos e
todos os atos referentes a empréstimos à aprovação do
Congresso Nacional, e não apenas do Senado - como é
expresso, aliás, na Constítuição 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 Plenârió
da COmissão de ConstitUição e Justiça.
O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço a intervenção de V. Ex~, Senador José Fragelli. Sei do cuidado

de V. Ex• quando Ull! projeto lhe é rem_etido_para a apreciação. Espero que em breve, o Sena~o da_ República
aprecie a proposição.
Sr. Presidente, antes de abordar o chamado Projeto n"'
I, lembro aos Srs. Senadores, que Maxwell. aos 26 anos,
buscando .ainda formular as suas equações, recebeu uma
carta do Físico inglês Faraday, este já com 66 anos. Dizia este grande físico a Maxwell, ainda muito jovem.
"Há algo que gostaria de lhe perguntar. Quando um ma-temático, empenhado na investigação de um fenómeno
de resultados físicos, chega a conclu~ões, não po_dem elas
serem expressas em linguagem comum de -forma tão
completa, clara e categórica quanto em forma matemática?" ~e~guntava Faraday ao jovem_ Maxwell. Perguntamos nós, aqui, ao findar o século XX, aos economistas
brasileiros: "não seria possível usarmos termos populares, úteis e manipuláveis?
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, "Empréstimo junto 3o
Sistema Privado Internacional."
Creio, Senador Virgílio Távora, que nesta tarde reveIo 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 nossa língua, como cabe ao Parlamentar brasileiro quando
se dirige ao seu Congresso.
Vf:ja, sf. Pfesidenie,-que nãó é ~·p'rimeira vez-_ v·ale a·
pena ressaltar isso- que o Congresso Nacional recebe
documentações em inglês. Já ao tempo em que eu era
Presidente da. C<?missão Parlameilfar de IIl_quéfito que
inVestiiiaVa o AcÕrdo Brasil-Alemanha, no campo nucl~ar,- tive que devolver, atr3.v~s dO i're"sidente i..uiz Vian~Lil~:a documentação que chegava ao Congresso Nacional em inglês. Mas, tive o cuidãdo, Sr. Presidente,
anotando aquiíO que foi enviado, em inglês, ao Congresso Nacional, de dar a devida tradução. Evidenteme-nte,
-c~~e-me esclarecer, também, que chegou ao Cong"resso
Nacional, depOis de solicitado por nós, aúãvéS, tambem,
do Senador Virgilio Távora, um resumo da tradução,
que ilão-é tão completa corri o 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• porque há uma reunião da minha bancada agora, e eu não queria faltar.
O SR. ITAMAR FRANCO- Vou lamentara sua ausência, Senador.
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
ftm de 1973 a dívida externa brasileira era de 6,1 bilhões
de dólares. Ao fim de 1978, passou para 32 bilhões. Agora, de acordo com o relatório do Banco Central que tenho em mãos, ao fim de 1982, esta va em 83 bilhõe:s e du~
zentos e oitenta e nove milhões de dólares. Então, de
1973 ao fim de 1982, a dívida externa cresceu 1.3,7 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 Senado~e.<>
Roberto Saturnino, Affonso Camargo, outros da banda
oriental, e aqui desta banca ocidental, o meu amigo Luiz
Cavalcante. Mas os capitães responsáveis pela condução
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da economia b-rasileira parece_ que se riam de nó_s, e diziam: udívida nãO se paga, administra-se". Chegamos a
este -estado de coisas. -Por isso, Senador Itamar Franco_,
que no momento em que se fala em moratória, renega·:
ciação, plira-mim a cotsa essencial, absolutamente príori~
tária era despachar-se esses capitães que não cuidaram
da ecOnomia nacional. Repito Camões: "Jamais louvarei
os ca-pitãt;:_! que nãO-Ctiklafam", que não cuidaram da
dívida externa brasileira. Muito obrigado a V.- Ex'

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu é que agradeço a V.
Ex•, Senador Luiz Cavalcante, e não tenho nada a acrescentar à intervenção de V. Ex•
E, no decorrer da minha fala, Sr. Presidente, para a
qriâl vou pedir a benevolência da Presidência, porque
creio que p-osso enCaiXar-me também entre aqueles Senadores que estrêiãm na tribuna, já que também retornei
ao Senado da República, através da eleição de 1982.
O Sr. Pedro Simon- Consagrado pelo voto popular.
O SR. ITAMAR FRANCO -

Muito obrigado a V.

Ex~

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 Bancário Privado Internacional."
E aqui, Srs. Senadores, partindo deste principio, vou
mostrar, hoje, a discordância que lamentavelmente tenho com a própria direção do meu Partido.
"Capítulo 1:Acordo de crédito e garantia, coordenado
pelo Morgan Garanty Trust Company of New_ '.( '?_~k_.__
Partes: Banco Central, como tomador, Brasil, c~mo avalista. Credores: Bancos participantes do conSórcio. São
cerca, neste Projeto l, de 218 bancos internaciC?nais, cujo
agente é o Banco Morgan. Objetivos e montante: Abertura de linha de crédito no valor de 4 bilhões e 400 mi,;
lhões de dólare.s. Juros: 2._1/8 ac!madã: libor.
os empréstimos denominados "Doméstic Price Loans'', o
equivalente a um "spread", denominado "Relevante
Do.mestic Maigin",mais a taxa de juros denominada
"Relevant Domestic Rate" que corresponde aos seguintes valores de cada uma das moedas.

para

E aqui vem a primeira pefgunta, Sr. Presidente e Srs.
Senadores: por que acima da LIBOR ou da "Domestic
Rate"_? Será_o se_guro para cobrir uma possível inadim~
plência ou será uma taxa usurãria?
O Sr. Pedro Simon -

Ou serão duas?

O SR. ITAMAR FRANCO- Talvez, Senadoi _Pedro
Simon.
Vejamos agora, Srs. Senadores., a definicão da LIBOR, de ac~rdo com o contrato:
"'"É a média das taxas anuais pela qual a moeda é
oferecida ao banco credor, no mercado fmanceiro
londrino, aproximadamente às li 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 solicitar, de acordo com a sua prax.e bancária,
no momento próprio, ofertas de moeda, comunicando ao agente imediatamente por telefone, telex
ou telegrama a taxa apurada."

f: uma afirmação unilateral do banco, a qual estamos
aceitando.
"Caso algum banco não forneça essa taxa, o
agente a determinará com base naquelas forneddas

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Agosto de 1983

- vejam Srs. Senadores - pelOs demais bancos
participarues do consórcio."
Nós assinamos este acordo!
O Sr. Pedro Simon -

Nós, não: eles, os Ministros.~

O SR. ITAMAR FRANCO- Vamos contTiluar, Sr.
Senador Pedro Simon; há coisas mais interessantes e
mais sérias.
"Alteração unilateral da obrigação de emprestar.
Vejam, Srs. Senadores!
Caso condições de mercado, ou de ordem legal,
impeçam a manutenção da linha de crédito em determinada moeda, o credor pode livremente esco-

lher 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 emitirá Notas promissórias_
com as mesmas características das anteriores, modificando apenas o tipo de moeda e a taxa-dejuros de
acordo __c_om a opção feita pelo credor."
O credor --dizemos 11ós-.:::..__ tC::m direito a contornar
como bem entender qualquer dificuldade oriunda de
caso fortuito. O Brasil nã_o tem idêntica oportunidade.
Nunca tem oportunidade nesse contrato_

O Sr. Roberto Campos- Perrrine V. Ex' um aparte?
O SR. lTAMAR FRANCO- Nob.re Senador Roberto Campos, eu ia esperar terminar, mas vejo que V. Ex'
olha insistentemente o relógio; então, com muito prazer
e muita atenção, vo_u ouvir a V. Ex'
O Sr. Roberto Campos- Muito obrigado, nobre Senador Itamar Franco. A minha intervenção se limitará a
indicar que não há nada de sinistro na taxa libor. A taxa
libor é o que, no Brasil, se descreve, na prática financeira,
como taxa de C<l.ptaçào. A isso se adiciona, na praxe intern~:~cional, um spread; aqui no Brasil se adiciona uma
margem bancária. Adicionada a margem bancária à taxa
de capt::lção, 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
gostaria, ainda, de indicar que, freqilentein._ente, na nossã
discussão aqui no Senado, se confundem quatro coisas
completamente diferentes. Nossos engajamentos finanCeiros recentes com o exterior são de quatro tipos. Primeiro, empréstimos-ponte do Tesouro Americano, que
são empréstimos de curto prazo; a estes, nos meus tempos de Ministério e de negociadOr, dava a designação de
swap, isto é, uma simples troca de moeda. Recebemos
moed3 estrangeira, contra entrega de cruzeiros e, ao fim
de um determinado prazo, devolvemos a moeda est-rangeira e recebemos de volta os cruzeiros. Neste caso, inexistem acordos e tratados formais e sim telex interballcários ou, no máximo, cartas consignatârias da abertura
de crédito. Um segundo tipõ de arranjo financeiro são os
créditos-pon-te 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 di_minuiçào 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", Hã uma
terceira fOrma de desembolso financeiro: saque sobre o
Fundo Monetário InternacionaL Ainda neste caso, nada
mais há que a simples utUização de um d-ireito- de-saqUe;

resultante da adesão pelo Brasil, com voto do Congres~
so, ao convênio constitutivo do Fundo Monetário Inter~
nacional. Não se coloca aqui, também, nenhuma infrin~
gência da esfera legislativa, de vez que o próprio Legisla~
tivo delegou poderes ao Executivo para efetuar tais tran~
saÇ6es, ao aProvar o convênio constitutivo do Fundo
Monetário_lnt~rnaçiooaL A quarta forma de engajamento financeiro, aquela sobre a qual mais se tem repisado,
não raro confundindo-a com as formas antertores, são os
contratos, executados não pela República Federativa do
Brasil, e sim pelo Banco Central, com grupos de banqueiros privados. O Banco CentraJ é urna entidade administrativa do Governo brasileiro. Goza de privilégios ad~
ministrativos, mas não goza de privilégios poHticos. Não
é.o.Estado. Em 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 mutuária, 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 pri~ilégios
políticos e os banqueiros credores. O enfoque da análise
jurtdica e técníca dos entendimentos celebrados pelo
Bane~ Central, é inteiramente diferente daquele aplicável ;;~.os convênios negociados pela República Federativa
do Brasil, que, esta sim, goza de personalidade jurídica
de Direito Público Interno e Externo, com os prívilégios
e-imunidades daí decorrentes.

O SI-. Pedro-SimOn- Por que,_então, a assinatura não
foi feita apenas pelo Presidente do Banco Central. mas
foi feita também pelo Ministro da' Fazenda e pelo Ministro 4~ _Pla.nejamentq?
O Sr. Roberto Campos- Senador, isso é porque o Te-souro conquanto não seja mutuáriO-é fiador. A relação
do_ fiador, entretanto, ê 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, já por demais conhecida.

O Sr. Roberto Campos- O respeito é mútuo!

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito conhecida e,
8.líás, cjuando se joga com V. Ex•,jogamÕs às claras, porque conhecemos o pensamento de V. Ex• sem subterfúgios.
O Sr. Fábio Lucena nobre Senador?

Permite V. Ex• um aparte,

O SR. ITAMAR FRANCO- V, Ex•s.eret'eriUe, aí, a
nossa ·discordância seria até levada para o campo constitucíonaJ,- o que não gostaríamos de fazê-lo; mas é claro
que V. ex• nca de acoçdo, como eu disse. dentro da resolução interna do Fundo Monetário Internacional. Eu
- _lembrei aqui que os ajustes stand by não são a_cordos internacionais e, por conseguinte, são uma maneira fraudulenta, no nosso entendimento;. "evitarMse-á o emprego
.da tecnologia de conotação contra.tual nos ajustes stand
by nas cãrtas de intenção", Discordamos de V. Ex', por_queo avalista é o Tesouro Nacional. Isso está claro, pre-sente, no início, quando eu comecei a falar do projeto I;
__o Banco Central, como tomador~ e o BrasU, como avalista; é o Tesouro NaÇional.
Veja, Sellador ROberto Campos, que aqui se negou,
atravês,_lncluslve, do nosso debate com o Ministro do
Planejamento, o chamado Decreto-lei n' 1312, que permitiu ao Departamento de PortQS e Rios Nevegáveis, na
-época, que fosse obter um empréstimo estrangeiro, e ha-
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via ali, naquele Decreto-lei, de 1974, na época ainda do
obscurantismo, esse Deci'eto Jei que permitiu, repito, que
o Tesouro Nacional fosse avalista para o Departamento
de Portos e Rios Navegáveis, mas numa operação preM
viamente determinada e perfeitamente conhecida. Eis
que as autoriditdes bi-asileiras, em julho .do ano de 1974,
alteram ess_e De_creto~lei, e ali colocam um parágrafo único, p-ermitindo que o Tesouro Nacional desse o aval em
qualquer hipótese. Ê, evidentemente, o que nós não podemos 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 enJraquecida com ess_e projeto. V. Ex' se
referiu aos swaps. Eu não queria nÍe referir, porque é evidente que são projetas considerados na base do sigilo.
MaS,() a-cordo-que o -.Brasil fez com o Tesouro Americano- e creio que aqui eu não quebro nenhum sigilo, Sr.
Presidente - o Bras.il comprou bônus no Estado de
Nova Iorque, e recebeu dólares, em função desses bónus
comprados ao Estado de Nova Iorque.
O Sr. RobertO Campos- V. Ex' me permite um aparte?
O SR. ITAMf'\.-R FRANCO - Só um minutinho,
nobre Sénador.
O acordo com o BIS, Sr. Presidente, o Brasil não pagou e não está pagando; mas o acordo com o BIS nós
também não podemoS-revelar, porque infelizmente, neste País, tudo está sob chancela do sigilo, do secreto. Se o
Brasil nã_o pagar ao BIS, paga ao Tesouro Americano. E
mais sêrío, 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 Pais.. Com isso,. Sennd()r Roberto Campos, dentro da
nossa ótica, do nosso entendimento, da nossa postura na
vida- pública, nós nãÓ pOdeÍnos estaí- de aCordo, porque
Jsso passa acima do Congresso Nacional, e muito mais,
toca de perto a soberanra: Nacional.
Antes de ouvir V. Ex~; senador Roberto Campos, vou
ouvir o Senador Fábio Lucena, para em seguida, Sr. Presidente, tentar continuar o meu discurso, que não~ muito pequeno: mas espero, já soltando algumas pãginas,
cumprir a minha obrigação, nesta tarde.

o Sr. Fábio Lucena-- Nobre Senador Itamar Franco,
em primeiro lugar, quero_ discordar de uma colocação de
V. E~'. quando afirma que não pode revelar ao Senado
Federal os contratos, ou operações com o Tesouro Americano e;_ com o _.Qanco Internacional de Compensações,
porque eles trazem a chancela do sigilo. No meu modo
de ver, em torno do intereSse público, não pode haver sigilo, S_e 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-Cainpos, de que o Congresso Nacional
não deve sentir-se reduzido em su;:t competência, porque
lhe coinpete decidir, definitivamente, apenas sobre tratados. Afirmativa do eminente Professor, Sefiadcif'ROberto Campos. Mas, não é o que diz a nossa ConstituiÇão,
nobre Senador Itamar Franco. A Constituição é clara ao
dizer qu~ "é de competência exclusiva do COngresso Nacional resolver definitivamente sobre os tratados, convenções e atas internacionais celebrados 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 afirmar a V. Ex' que, discordando tambêm do Seriador Roberto Campos, o Estado não ê apenas uma en- _tidade, uma pessoa jurídica de Direito Público Externo,
é timbêm Direito Público Int6rn0. Tanto que todos nós,
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os cidaQãos, estamos sob sua tutela, antes de nascermos,
porque o Estado protege o direíto do nascituro, até depoiS da morte, já que o Est_ado garante o direito de herança. Era a minha intervenção.

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Fábio

Luc~na~

recebo o puxão de orelha de V. Ex' em relação ao BIS e
ao Tesouro americano. Mas veja, Senador Fábio Luce-.
na, que primeiro eu pedi essa documentação como Presidente da Comis_são de -FinãnçãS-. E eu disse aqui, ã.irida
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. Fábio Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO -

Pois não.

O Sr. Fa"bio Lucena- O escrúpulo de V, EX' não pode
nivelar-se a quem não tem escrúpulo. Por exemplo, a es~
ses que firmaram esses acordos imorais e~inescrupulosos.
O SR. ITAMAR FRANCO - Infelizmente, Senador
Fábio Lucena, fomos educados desta 01aneira e jã nesta
altura da vida seria difícil modificarmOs. V. Ex' falou e
nós vamos abordar, daqui a pouco, o aspecto constitu~
clonai. V. Ex' me lembrou um dado muifo iriiportante
com relação ao Banco Central - e vejam, Senador Fá~
bio Lucena, meu caro Senador Roberto Ca_mpos, como a_
coisa se processa: à medida em que a gente se aprofunda,
que a gente estuda, e naquele momento, aí sim, Senador
FátiiO Lucena, foi pOr isso qlfe me ínsufgi contfa _a pre~
sença do Ministro dO Planejã.mento porque nós tillélnos
que debater com o Ministro do Planejamento sem ter~
mos conhecimento dessa documentação. Hoje, nós conhecemos parte dessa documentação.
Então, eu tenho autoridade para chegar nesta tribuna
e discu(ir Q assunto porque estudei e me aprofundei.- Veja, Senador Fábio Lucena.~_Q_I)lO se contornam <;S 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, Senador Fá~
bio Lucena, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Brasil
transferiu todos os seus havere§, 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 transferidos.
E haveres, Srs. Senadores, que não sabemos quais são.
Que haveres são esses? Nós não conseguimos penetrar na
definição ou no que pretende o Governo brasileiro, ao
dizer "haveres".
Então, Senador Fábio Lucena, aí é que se forma realmente uma trama terrivel, e eu diría- usando uma expres~
são- permita~me, Sr. Presidente~ uma expressão mui~
to mineira: ao examin~arrnos o acordo com o Tesouro
americano, o acordo com o BIS o Projeto 1, o Projeto 2,
o Projeto 3, o Projeto 4, o acordo com o FMI, veremos
que é como uma rama de batata,·sr.-PresÍdente, há U-maperfeita interligação.
0

O SR. ROBERTO CAMPOS- Permite V. Ext- um
aparte?
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 SR. ROBERTO CAMPOS - V. Ex~ adotou uma
posição política em relação ao Decreto-lei nQ 1.312,
achando-o talvez ofensivo à soberania. Esta é uma po-sição política. Esse decreto-lei existe, faz parte do elenco
legislativo. Enquanto ele existir e não for revogado por
uma lei do Congresso, os atas cometidos, perpetrados ou
subscritos sob a proteção de seu art.ll são perfeitamente
legais. Entendo a po~ição política de V, Ex•; isso levaria
provavelmente a propor a revogação do aludido decreto·
lei por nova peça legislativa, decreto lei mediante urn ato
legislativo. Mas, insisto, os a tos concluídos e feitos dentro do decreto existente e sob sua proteção, continuam
válidos até que ele seja revogado_ pelo Congreso. Não há
nenhuma imperfeição jurídica, conquanto reconheça que
V. Ex' neles veja imprudência política. Quanto à observação do nobre Senador Fábio Lucena sobre o fato de
que o Senado tem competência para resolver definltiva~
mente oS tratados, convenções e atas internacionais reitero que no caso em tela inexistem tratados ou atos celebrados pelo Presidente da República. Ocorreram sim
a tos internaCionais celebrados pelo Presidente do Banco
Central e garantidos pelo Tesouro Nacional nos termos
do Decreto-lei n9 1.312/74. Muito obriga~o.
O SR. PEDRO SIMON- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não, Senador.
O SR. PEDRO-SIMON- Pretendo, após a saída de
V. Ex,f, é claro _que sem o brilho de V. Ex"', ir ã tribuna.
O SR. ITAMAR FRANCO- Evidentemenfe, V. Ex~,
não está me cobranQo elogios para dizer sempre do brilho da inteligência de V, Ex'
O SR. PEDRO SIMON- Tenho diante de miffigostaria que o Senador RobeJto Campos, tivesse a gentileza de o_uvir a· aparte- o parecer do Tribunal de Con~
tas da União com relação à prestação do exercício __ fin_anw
ceiro 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." É o
Tribunal de Contas ·da União que diz que as exigências,
isto ê, o acordo feito com o Fundo Monetário Interna·
cional atingiu a soberania nacional.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Pedro Simon,
nós vamos continuar mostrando que a soberania nacional, só com o Projeto .1. é atingida. Mas contiquo, Sr.
Presidente.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V, Ex• uma ligeira
jntervenção?
O SR. ITAMAR FRANCO -Não poderia negar a V.
Senador Benedito Ferreira.

Ex~.

o- Sr. Benedito Ferreira Itamar Franco.

Muito obrigado, ·-senador

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 çomp
elogio.
O SR. ITAMAR FRANCO- E um elogio, é a amizade que permite que eu fale dessa maneira.

O meu aparte será

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, Senador Robçrto
Campos, é sempre ii.ffi prazer ouvir a V. EX'

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ext-, realmente, é muito
generoso comigo, mas eu jamais poderia interromper V.
Ex• por 15 minutos, num aparte, porque seria mais do
que um furto.
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O SR. ITAMAR FRÃNCO nador Benedito Ferreira ..

t

uma brincadeira, Se-

.O Sr. Ben~dito Ferreira - Muito obrigado. Mas só
gostaria de me justificar com V. Ex~, antes demais nada,
porque o fundamento maior do meu aparte é justamente
deplorar este plenário vazio, e se esvaindo cada vez mais,
tendo em vista essa reunião da nossa Bancada, que está a
_exigir a preSença cJ_e tOdos os membros do PDS. Mas, la~
mehtavelmente, não é_ novid~de, discurso da monta e da
responsabilidade desse de_ V. Ex~ ser proferido para um
plenário vazio. Parece-me que aí já funciona como uma
ave de mau agouro, não sei, ou como um profeta do de-salento. Mas, parece-me que eSta Casa já não está mais
atenta para problemas da envergadura como esse que V.
Ex9 aborda. Não sei por qual razão. Parece-me que hã
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 assuri.tO precisaria ser debatido
em função do trabalho que V. Ex• teve para elaborá-lo.
Mas a nós, que somos ve;teranos, isso já não nos Sur~
preende mars, 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 Constituição- permanentemente in vacada 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 írriportante do que essa preocupação de
V. Ex•, pois como o Senador Roberto Campos, aqui, na~
quele seu memorável discurso, dizia, pior do que a dívida
é a dúvida, então, issO justifica 'e fundamenta- o meu
aparte. V. Ex' se p-reocupa com a captação dos recursos
externos, mas na realidade, nobre Senador Itamar Franco, nós deveríamos estar preocupados~ CorhO V. Ex•,
com a captação dos recursos externos, mas nós deveria~
mos estar, segundo preceitua a Constituição, muito mais
cumprindo a fiscalização financeira que, lamentavelmente, até hoje, nós sequer ousamos regulamentâ~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 urri órgão coadjuvante, um órgão
auxiliar, mas no entanto, lamentavelmente, nós os demitimos deste grande papel, deste d~cisivõ papel congressual, que é o--desempenho da fiscalização financeira.
Acho que realmente- e V. Ex' 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 chew
guei atrasado, o que não é novidade também, um pronunciamento 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' r~almente de' fó1ego e que, por c-erto; custou-lhe noi~
tes inâormidaS. Mas, ouvi qualquer coisa a respeito de
Um PrOJetO- de v_: E:x•; tllinbêm rião alcancei o sentido do
projeto. Mãs iii gostaria- e espero em Deus- que esse
projeto de V. Ex• àbrangesse -mais, l'OSse ele um projeto
de lei complementar, abrangendo a fiscalização financeira, que jã se faz mais do que tardia, como matéria para
ser exerci~ada pelo Congresso Nacional, e de modo particular pelo Senado. Muito obrigado a V, Ex~. sobretudo
teildo em--viSta: teNrle ;;~.longado mais que realmente era
meu propósito.

O Sr. Virgílio Tãvora- Eminente Senador, V. Ex• me
concede um pequeno aparte? (Assentimento do orador.)
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 Lider
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de V. Ex•, que presente não està, mas não podemos maís
permanecer naquela atitude ética de só respondermos
aos discursos quando presentes aqueles que os proferiram. Com a saída do Senador Roberto Campos - ínfelizmente coincidiu a reunião da Bancada de meu Partido
com o discurso de V. Ex•- vamos nos conter ao máximo, para não alongar o discurso, e logo após, se a benignidade da Mesa chegar ao ponto de deixar V. Ex• falar
até às 17 horas e 30 mfnutos, teremos 1 hora para res-

ponder; senão até às 18 horas- e não estamos dando
prazo à Mesa --em meia hora poderemos esclarecer
algo que continuaremos amanhã, sem sombra de dúvida,
mas já procurando esclarecer não só este discurso que V.
Ex~ profere coriiO- o dO t!riilnente 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 - 1Yuço V. Ex•.

~

O Sr. Pedro Simon --Longe de mim, nobre Senador,
interferir nos assuntos internos da Bancada do PDS. A
Bancada do PDS tem o direito de fazer as suã.s reuniões
de Bancada no horário que bem entender; quem decide é
a Bancada do PDS e quem decide é o seu Líder. Mas o
pronunciamento de V. Ex• Yem sendo anunciado desde o
Ex•
fim da semana passada, e que sobre eSsa matéria
falaria depois da Ordem dO Dia. Nãõ deixa de sei estfânhável que, tendo tanto tempo para se reunir, a Bancada
do PDS marque a sua reunião exatamente para eSte momento. Quem somos nós para dar exerripl6s, mas
cada do PMDB marca nórmalmente as suas reuniões e
as faz exatamente após o-errcertameilto da sesSãõ normal, às 18 horas e 30 minUfos. Não sei, não entendo, não
compreendo, reunir-se uma Bancada exatamente em
cima de um pronunciamento da ímportâricia desse, que
vinha sendo anunciado; quer dizer, em pleno desenvolvi-mento da sessão ordinária, a Bancada do PDS se reúne.
Mas longe de mim fazer a critica, qu6ro apenas -fazer 3
constatação.

v:

a-Ban-

O Sr. Virgfiio Távora- Permita-me, Senador Itamar
Franco. Constatação ess-a que se-precisa ser cOnstatada
que, muitas vezes, temos a aus"êitcfã dá- 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 Virgílio Távora,
depois de oito anos, Senador Pedro Simon, no Senado
da República, nós não estranhamos nada.
Evidentemente, a desconsideração não é para com o
orador. Acredito que 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 própria intervellção do Líder Senador Virgílio Tà-Vo-rii;
quando se referiu ao meu Líder- e o meu Líder, possivelmente, está ocupado com outras coisas mais importantes. Mas a presença de V. Ex•s. aqui ...

O SR. ITAMAR FRANCO~ O importante é que eu
cu"iilpràa ni.iiil:tii obrigaÇão, porque foi cumprindo esta
obrigação, Sr. Presidente, que, numa eleição muito dificil, doís milhões e meio de mineiros me retornaram ao
S"enado da RepUblica: Eu então cbritinuo, Com 10, com
20, com 3_0 ou com 2 ou um Senador, cumprindo essa
obrigação; independente...

- o·sr. Virgílio Távora- Pelo menos como seu admirador aqui ficarei.
O SR. IT ÁMAR FRANCO- ••.independente das_ cadeiras vazias.
Mas a verdade é que o desrespeito a uma matéria des-sa importância, não é ao Seriador de Minas Gerais. É
por isso que este Congress_o Nacional estâ ajoelhado,
acovardado; é por isso que se fazem essas coisas; é por
isso -que no exterior podem ser aSsiilados documentos
como este; porque a verdade é que o Congresso Nacional, Sr. Presidente, não está _de pé, ele está esvaziado;
com raríssimas exceções, nós não estamos cumprindo
aquelas obrigações. É por isso que o Executivo faz o que
faz; é por isso que se lembra aqui um Decreto-lei, passando pof cima da Constituição, e se diz que está tudo
normal; é por isso que se põe o País como avalista daquilo que atenta contra a soberania, e o Congresso Nacional
assiste a isto tranqUilamente.
Mas, não soti eu, Sr. Presidente, que vou consertar o
Senado da República. Espero, ao fim do meU mandato,
se Deus me permit1r, encerrai a minha vida pública na
i!sperança de -que ao chegarmos ao Século XXI, o S~na
do da República recupere aquele prestígio que ele um dia
já teve e quem sabe poderá ter no próximo século.

ú Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, permita-me so(Assentimento do Orador.) :S apenas
para que fkjue- rigistrado em seu discurso, nos Anais do
Senado, que eu considero pornografia jurídica a afirma-~ tiva do Senador Roberto Campos, de que não hã ato internaCiOnaf -Eelebrado pelo Presidente da Repúb-lica,
quando é rudimentar, em Direito Internacional, que a tos
e convenções são Celebrados por representantes do Presi-dente da República, no caso, os Ministros de Estado,
que é o que ocorreu.
-~_ente 30 segundos?

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. Virgílio Távora- Eminente Senador, não continue, p-elo respeito que lhe tenho ...
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu quis lhe dar líberdade!
O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• me avisou que aqui estaria. E-stamos, e_vilmos falar claro: não há culpa do nosso Líder, Senador Aloysio Chaves, pela concomitância
de horários. Mas, vamos também falar claro: esses assUntos importantes que V. Ex• percute, ao qual estamos
procurando dar toda atenção, não desperta o interesse
nem de uma Bancada nem da outra. V. Ex• pertence ao
PMDB, com brilhantismo representa-o nesta Casa.

O Sr. Pedro Simon- Com todo o respeito ...
O SR. ITAMAR FRANCO -Só um minuto, nobre
Senador Pedro Simon, só para terminai o meu pensamento.
Quero dizer que não importO, neste instante, o discurso que faço, estudado, meditado e importante - pelo
menos para mim - que tenhamos d<iqui a pouco duas
ou três pessoas, eu e o Presidente, e eu não ficaria triste.
O Sr. Pedro Simon -

Seus colegas estarão aqui.

-O SR.lTAMAR FRANCO- Muito obrigado Sena-dor.

O Sr. Virgílio Távora- Também o número de represe-ntantes aqui do PMDB na Casa, conte quantos são;
quantos estão aqui? Bem mais do que os do nosso Partido, q_ue têm a reunião? Estamos dois do PDS aqui, seis
do PMDB e_ o Líder do PDT; aliás, a Bancada completa
do PDT- faltou a Bancada do ?TB. Disse V. Ex'- e
nisso -6itamos de pleno acordo- que o que desperta in-
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tel--esse nesta Casa é o discurso 3.paixonado, muitás vezeS
com conceitos desculpe-me o Senador Hélio Gúeiros,
que também aqui não está presente- meramente opinativos. Mas, quando se percute algo de fundamental, de
básiCo, Pelo-nieitos pai a acillilo que -nós julgamos ser do
interesse da Nação- não somos donos da verdade-, o
interesse é muito restrito. Isto d~ve também ficar consígnado dentro dos Anais da Casa, através do discurso abalizado de V, Ex•, do qual, claro, temos divergências profundas que procur~remos depois expor, _se tempo tivermos.

O Sr. Pedro Simon_- Sr. Senador Itamar Franco, V.
Ex• cometeu "um equívoco niuito grãnde. -É Cvidente que
a Bancada do PDS se reunindo, não poderia deixar um
pronunciamento como o de V._ Ex• sem um fiscal aqui
presente. Quando V. Ex• libera o Líder do PDS em
exercício, está fazendo um ato de grandeza, mas que foge
da realidade política. S. Ex' foi destacadO, está liberado
da reunião da Bancada, para ficar presente aqui e a,s:om:Pànhar o que pode acontecer na sessão. _
O Sr._. Virgt1io ~ávora- Há o maís manifesto equívo·
co a r~speito.
O SR. ITAMAR FRANCO- Continuo, Sr. Presidente. É uni assunto cansativo, mas vamos cumprir a nossa
obrigação:
"J:axas de juros, no caso d~ atraso de pagamentos: o spread aumenta de 2..-:l/8% para -3-f/8%. A determinação da taxa permanece ao alvedrio do banco
c_~_o,r, segundo .~ critério jã mencionado com a,
agravante de poder exigir a_aplicação de um critério
alternativo, caso julgue que o critério baseado na li·
bor não refl~te adequadamente os seus custos de
captação de recursos fin'anceiroS. (art. 2.6)"
O Senador Roberto Campos defende isto.
"Além destã sanção, o Banco Central responderã, Sr. Presidente, por perdas e danos. O certificado
(fatura) emitido pelo banco credor determinando as
quantias devidas eni função do atraso no pagamento (inclusive no tocante às perdas e danos) a indenização aplicãvel, bem como os juros, será conclusiva,
salvo se co.ntiver manifesto erro."
Não se pode- comentários nossos- neffi 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%.
Época de pagamento: trimestralmente.
Definição: para fins de iri~ídência do commitment
fee, considera-se a parcela não utilizada de cada
compromisso global de empréstimo, ou seja, a difereÍlÇa entre o montante global estabelecido no adicíonal, no Aditional Loan Agreement e aquele efetivamente sacado pelo tomador.
O Banco_ 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 créditos (Facility fees) de 11/2% -sobre o empréstimo total. O Banco Central
autoriza o Agente a pagar os bancos credores, em
- ,cada d:ita 'de tomad;;;t de empréstimo, o facility Fee
devido a e"! e~"
·
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Agora, vem uma taxa que eu custo a acreditar que
conste do contrato, chamada taxa de agenciamento, a ser
paga anualmente e a ser fixada posteriormente entre o
Morgan e o Banco Cehttal (isso é o que consta do con~
trato).
"Época do pagamento: a primeira parcela serâ
devida na assinatUra do contrato do empréstimo, e
as subseqUentes, anualmente."
Nós não entendemos por que o Banco do Brasil não--é
o agenciador; nós ternos que pagar uma taxa de agenciamenta ao.Banc_o Morgan; de quanto, ninguém sabe! Por
quê, também não sabemos.

"O Banco Ceiitr3.1 e o Garantidor pagarão
agente - banco estrangeiro, Banco Morgan -

a:o
to~

das· as ímportânCíils--rcfcrcntcs ao prinCipal e juios

sobre as notas promissórias-, bem como as demais
quantias devidas sob este contrato, sem qualquer
desconto ou contra reiVindicação e livres de quaisquer impostos, taxas, contribuições, tributos presentes ou futuros, ou quaisquer outros encargos,
ainda que posteriormente venham a ser instituídos
quer pelo Brasil, quer por uma agência governamental interna, por qualquer jurisdição a partir da
qual sejam efetuados os pagamentos a qualquer
subdivisão política interna do Brasil, ou qualquer
autoridade fiscal, bem como as multas e acrescidos
acaso devidos."
Em resumo, Sr. Presidente, livre, livre de qualquer caisa.
Vejam agora, Srs. Senadores:.
"Caso, entretanto, alguma talvez venha a ser imposta, o Banco Central pagarâ a importância integral, ficando ainda responsável, juntamente com o
Garantidor, pelo integral pagamento das quantiaS
adiciollaiS que sejam exigidas", de sorte que o principal e juros devidos ao banco credor sejam integralmente pagos. O Banco Central fornecerã, atiã.vés do
Agente, cópias Co-nTõ-fi'he (autenticadas) dos recibos
das taxas quitadas, de sorte a comprovar que ele,
Banco Central, pagou todas as tax.as devidas. Esta
garantia é válida até a efetiva quitação dos débitos."
E, aqui, comentário n_osso:_c~permite-se, ou melhor
concede-se uma imunidade fiscal aos bancos estrangeiros.
Sr. Presidente, volto a dizer que o que 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 mais abusiva, posto
que assegura ao banco credor o direito de exigir 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 peÇÕ
desculpas ao Senado, por ser liberal; é bastante complexa. Mas é uma das tax:as mais abusivas com um banco
.estrangeiro nesse Projeto.
"Se a qualquer momento, após a entrada ern vigor desse acordo, houver mudanças ou inovaçõcs_mL
lei aplicável, ainda que a nível de decreto, oU mesmo
em decorrência d~ nova interpretação dada aos_t~x~
tos, 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 aber-

tura de linhas de crédito, ou credores de importân:
cia a qualquer taxa, impósto ou outro encargo relativamente a esse acordo, à garantia ou às notas promissóriiis, ou modifique a base de taxação dos pagamentos a qualquer banco ou às suas agênc:_ias, qu~
sejam obrigados a efetuar, ou estejam pendentes
quaisquer empréstimos relativos ao principal, os ju.
ros incidentes sobre as notas promissórias, oü ainda
relativamentea qualquer outra importância devida
com base nesse acordo, com respectiva garantia."
--E aí segue, Sr. Presidente, esta cláuSula, p;1ra dizer
que:
"Efri 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 reduzi-:
do, se for o caso, em relação ao seu lucro.
Tal importância, ou importâncias, serão pagas
no último di.iL de cada período de pagamento de juros, relativo ao período em que se verificou o aumento de Custo ou a redução de lucro e será pago
imediatamente ao encerramento do semestre. Cada
banco credor concorda que envidarâ esfõrÇos para
notificar prontamente o Banco Central e o garantidor de qualquer evento que lhes assegure o direito e
a percepção de tais quantias adicionaís, tais como
referidas na frase anterior: o certificado, a d~cla
ração, emitido por tal banco credor estabelecendo
as bases para determinações das quantias adicionais
_lleces_sárias_ para compensar o banco credor, tal
cpmo o supra mencionado será conclu~Lvo, salvo
erro manifesto,
- - -.Continuo, Sr. Presidente, triste_mente, mas continuo:
Cláusula de garantia: O Banco Centr!-11, - veja Sena- __dor_ Eâbio Lucena, o Banco Central afirma que inexiste
impedimento legal aos termos do contrato, segundo a lei
brasileira. Estâ esçrito 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 para assumir e executar as abri• gações decorrentes desse contrato. Os termos deste
acordo são exequív~is, constituindo obrigações vinculantes para o Banco Central, nos termos pactuados._ Todas as necessárias autorizações legislativas",
vou repetir: "Todas as necessâriã._s autorizaçõeS legislativas administrativas e gOVCf!lamentais par:a autOJizar a transação foram concedidas."
Qual autorização legislativa, nós não sabemos.

t

"O Banco Central obteve todos os necessários
coriSentimentoS, licenças, permissões, ordens, decretos, aprovações, bem como fez todas as
... declarações e registras com as ã.gênctas gOvernamentais competentes, bem como cumpriu todos
os ditames_exigidos em relação ao cumprimento dos
termos-contratuais ... "
o Ba_nco Central quem diz ...
"O aqui disposto não contrarLa: 19-A Lei n9
4.595, de 31 de dezembro de 1964."

O Sr. Pedro Simon - V. Ex• me desculpe se estou
atrapalhando o seu pronunciamento, mas quanto ao
item anterior ~u 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 -

o--sR.

Em português. (:Risos.)

1TAMAR FRANCO -

Muito obrigado.
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... "Todas as necessárias autorizações legislativas,
administrativas c gOvernamentais, para autoritar a
tram~:ação,

foram concedidas".
Enfim o Banco Central dá essa declaração.
-0 Sr. Pedro Simon- Então, o Banco Central mente,
escancaradamente, dizendo que foram dudas autori·
zações legislativas e não_ passou por qui. E aqui se diz
que não precisa; lá se diz que foi dada u autoritaçào le·
gislativa.
O SR. ITAMAR FRANCO- Estú_escrito isto, Sena·
dor Pedro Simon, inclusive na tradução que fizemos.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, também não
desejo atrapalhar o seu procedimento, mas ...
O SR. ITAMAR FRANCO- De modo algum, Senador Fábio Lucena.
O Sr. Fábio_ Lucena- .._. Y_. E~• ensejo_u a solução do
problema da dívida externa pelo Senador Roberto Cam·
pos, uma· vez que ele entende que o garantidor não é o
Brasil, quando o contrato reza que o garantidor é a Fazenda Nacion_al, isto é, a Fazenda Nacional é o Brasil.
O SR. ITAMAR FRANCO - O Tesouro Nacio_nal.
O Sr. Fábio Lucena- Sim, o Tesouro Nacional. Então, neste caso,jâ que o Banco Central é o único respon~
sâvel,- baStã ex.tingu-ii o Banco central e acaba-se toda a
dívida ex.terna do Brasil, que não é do Brasil, é do Banco
Central, de acordo com o Senador Roberto Campos ...
O SR. ITAMÃlt-FRÁNCO- Continuo, Senador Fábio Lucena:
..... -O aqui disposto"- "diz o Banco Central"não contraria a Lei n\' 4.595, de 31 de dezembro de
1964... pOi ter ações posteriores, nem outra lei pertinente ao Banco Central, qualquer lei ou contrato
vinculante para o Banco Central. Os critérios decorrentes do principal, juros e outras importâncias, terão o mesmo privilégio que todos os demais pagamentos d~correntes de e_mpréstimos externos exist~ntes P4 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 esta cláusula.
"Este acordo está conforme as .lei,s brasileiras, e
as obrigações do Banco Central são exequíveis nas
cortes brasileiras."
Aí, Sr. Presidente, creio que é uma informação por de·
mais temerária do Banco Central. Acordo, no nosso en·
· tendimento, eivado em cláusulas usurârias. E, na menor
das hipóteses, contestável no Direíto Brasileiro.
~'Não há cessação de pagamento pendente, nem
qualquer evento que, com o correr do tempo, possa
acarretar a cessação de pagamento (moratória)."
Afi~iriação falsa também, Senador Pedro Simon, por·
que quando se firmou isso, o Brasil já devia.

"Não há qualquer ação pendente ou, na medida
do conheciniento do Banco Centrar, Qualquer procedimento perante o Tribunal ou agência governamental ou outro Tribunal arbitral, a não ser que alguns- veja, Sr. Presidente, essa é importantíssima
- a não ser alguns que são frívolos e desprovidos de
mérito ... "

A~osto

de 1983

Nós não sabemos que ação frívola Ou desprovida de
méritO bá hoje contra o Banco Central. MaS é o próprió
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 Banco Central em cumprir suas obrigaç?Ses.

Continuo, Sr. Presidente, dizendo novamente que é
triste a um Seriador da RePUOITca ter que ler iStO ao Plenário do Senado:

. "O Brasíl é um membro do Fundo Mofletârio Internacional e está habilitado a usar dos seus recur-

sos."
AfirrUaçãO também ter:D.erária, Sr. Presidente, pois
precisamos primeiro cumprir as condicionantes do Fundo Monetário Internacional.

.. Não hâ qualquer tributação no Brasil, relativa
ao cumprimento desse aCordo e das riãtas promissórias, 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 mfnimo
que se pedi ri ii- ã.o Banco Central.
Continuo, Sr. Presidente:
"Não há necessidade_ do registro do acordo perante o órgão goveri:t-amental ou corte riaCional. 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."
Garantías: o garantidor- tem plenos p-oder~- para
conceder aval - é aí. ..
O Sr. Pedro Simon- V. Ex' está dizendo uma coisa
da maior importância. Se, ComO se dii o senadOr'i~.:Ober
to Campos, o Banco Central é uma autarquia de Direito
Interno, como pode uma autarquia de Direito InternO
assumir esse compromisso de que o fOrum corripetente é
o de Nova Iorque e não o internõ do Brasil? Quem dá a
uma autar~~ia de Direito Interno, e se é urna autarquia
de Direito Interno é regida pelas normas brasileiras,
quem lhe dá o direito de abrir rii.ão -do foro brasileiro,
como foi feito aí? Em nome._de queffi eles f.tzeram isso?
~SR. ITAMAR FRANCO- Senador Pedro Simon,
aqu1 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 Nacional os conhicia há até bem pouco tempo.
Ainda há coisas mais graves, Senador Pedro Simon V.
Ex~ há de verificar no decorrer d0-ffiCU-Pfonunciame~to

"A execução e concessão do aval foi devidamente
autorizada por todas as autoridades administiativa~
e não contraria qualquer lei. Para--a validade do
Aval não é necessária a obtenção de quaisquer autorizações suplementares."
O Congresso Nacional não existe.
"A te pública ou crédito do Brasil estão vincUla-·
dos ao pagamento e asseguram as obrigações:
Isso eu vou repetir, Sr. Presidente:
A fé pública e o crédito do Brasil estão vinculados ao pagamento e asseguram as obrigações.
Não hã privilégio de ordem em refação a outros
débitos externos existentes ou que vierem a ser contraídos.
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Não há qualquer contestação administrativa ou
judiciária- perante qualquer entidade 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 ln___ formações fornecído aos Bancos são corretas e precisas bem como não há omisões de fatos relevantes."

e nem tão pouco sobre os dados que venham a ser
·
fornecidos pelo Banco Central".
Apesar disso tudo, eles ainda temem o Banco
Central.
O Morgan Se reserva O direito de se retirar da
operação a qualquer momento."
Quando o Banco Morgan entender, ele se retira
da operação.
"Garantias do Tesouro" ..:.... Garantias do Brasil, e
o -senador RobertO Campos acha- isso normal, e a maioria da Bancada do Governo talvez o mesmo.'

E aqui vale a pena lembrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que mesmo o Banco Central di~endo isso, o Banco Morgan não se responsabiliza pelas infõrritaçôes- do
Banco Central e diz aos outros ~18__ban-cos estrangeiros
que, a qualqUer momeilto, ele po-de-Se retirar e ilãO assume nenhuma responsabilidade pelas declarações do Ban-co Cetitral.

"O Tesouro se compromete a incondicionalmen~
te e irrevogavelmente responsabilizar-se solidariamente -com- cl" Banco Central pelo pagamento pontual das pa-rcelas (principal e encargos) e isto, independentemente da ... "

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 ~special para V. Ex•

Veja Sr. Presidente, é-incrível, mas isso está escrito, e
nós assinamos!
O Sr. Fábio Lucena--- Eles .

O SR. ITAMAR FRANCO -

" ... da validade, legalidade ou executoriedade
-deste Acordo."
Isto está escrito, Sr. Presidente, Senador Roberto Saturnino. Isto está escrito!

Na ocorrência de quebra das condições contratuais, por qualquer das partes integrantes (Banco
Central, Tesouro Nacional e empresas estatais), inclusive rião- pãgariú:nto pontual"- é uma coridição
de uma cláusula resolutória não pagar pOntualmentejj- deixar o Brasil de ser membro do FMI, não
· fecebef ~ País crédito ampliado do FMI. .. ''
f1. por isso que disse que há uma perfeita ligãção
entre o Fundo, os Bancos Internacionais, o BIS e o
próprio Tesouro Americano ... ser aprovada alguma
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 Central pagamentos adiantados de dívida-externa, fica automaticamente rescindido o contrato e
exigível a totali~ade da dívida imediatamente (principal e encargos). A inobservância dessa obrigação
acarreta a responsabilidade por perdas e danos."

o· Sr. Roberto Saturnino- Eu nem chego a entender o
que exatamente quer dizer isso, porque é algo tão infeliz,
tão absurdo, que deixa a gente perplexo. O que ser à que
quei dizer esse absurdO? Está fifmãdo aí pelo Banco
Central?

Em s_eguida, Sr. Presidente, eu faço um detalhamento,
especificando os casos da chamada condição resolutória.
Leio apenas algumas para não cansar o Senado da Re·
pública.

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
pãiríotãs ~deste Pãís.

'~Caso haja - veja, Senadõr Fâbio Lucen·a uma inadimplência no contrato de empréstimo- fi"r- mado com o Citibank"- agorajâ é cóm o ProjetO
2 -"incluSive, relativamente às estatais (BNDES,
CVRD, PETROBRÁS, Banco do Br-asil etc... "

Há, também, uma cláusula como condição resoluióiia ...
Posição do Banco Morgan, como mandatário:
O Morgan detém o monopólio da representação
dos bancos que formam o consórcio, de tal sorte
que as operações só podem ser efetuadas por intermédio dele. O mandatário não ãssume qualquer responsabilidade nem pelo acordo em si nem pelo seu
Cumprimento. Caso em alguma transaÇão venha a
sofrer qualquer prejuízo, tem direito de ser indeni- zado pelos paiticipaOtes do corisórcio. O Morgan
- não assume nenhuma responsabilidade sobre o que
C<niSta do Memorandum Técnico de Entendimentos

O SR. ITAMAR. FRANCO- Está, e inclusive em inglés, que V. Ex• lê muito bem. Está aqui a correspondência em_ inglês. __
"O Tesouro - Senador Roberto SaturninQ "renuncia à apresetltáção de qualquer protesto, benefício de ordem, pagamento sob protesto, ou qualquer outro ato que condicione a validade do pagamento.
A garantia independe de uma prévia pretensão
contra o Banco Central, o Morgan pode exigir diretamente do garantidor, o Tesouro. A garantia forrre.cida tampouco será. revogada ou suspensa."

"A garantia fornecida tampouco serâ revogada
Ou suspensa -pOr- forçã- d-e norma, fegra, iei ou mu~-S!!ça na estrutura de poder co-nstitucional."

Sr. -Presidente, se eu parasse nesse instante, se nesse
momento terminasse o meu pronunciamento dizendo
que nós não podemos mudar a nossa norma, a nossa re- ·
g_ra e nenhuma mudança na estrutura de poder, eu creio,
Sr. Presidente, que eu poderia pelo menos merecer duas
linhas num noticiário Policial da imprensa nacional. Jâ
que nós não esperamos, Sr. Presidente, que o nosso pronunciamento, amanl;lã, tenha aquela repercussão- que
gostaríamos _que tivesse, não por causa 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 C!edores internacionais.
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"Foro competente,
o Banco Central se submete irrevogavelmente a
qualquer corte do Estado 'de Nova Iorque ou da
União (norte-americana: ..) ou às cortes inglesas de
Londres para qualquer· demanda. Renuncia também irrevogavelmente e no mais amplo sentido a
qualquer objeção que ele possa vir _a ter quantO a

esse foro. O Ban~:;o_ Cen~ral cºnçorda em que a sentença prolatada será ftil.a_l 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 Bãncõ- Central, irrevogavelmente, nomeia as agências do Banco do Brasil
em Nova Iorque e Londres para receber citaçãO e
representã~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 coo_stante deste contiãto pode
ser interpretada como limitando o direito do Agente
ou dos Bancos Credo.re~de_acionarem o B.C., perante qualquer jurisdição ou de executarem uma decisão final em qualquer jurisdição.
Consta do contrato uma clãusula geral de arbitragem válida para os dissídios entre os bancos~ 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 primeiios-ãrbitros, con- quanto que seja advogado inscrito na 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-so-á
esta competência ao Presiden.te do BIRD e se este
não o fizer, a indicação caberá ao Presidente do Instituto de Arbitragem de Londres.
São três; o desempatador tem de ser um advogado inscrito n·a 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 enlre Estados. O forum será s~mpre
New York e a língua o inglês.
A decisão final será prolatada com base na. lei
aplicável (de New York) e não levará em conta a,
eqüidade. O garantidor renuncia a qualquer defesa
baseado no fato de ser ~tado sobe_rano."

O SR. JOSE FRAGELLI --Renuncia a qualquer defesa por ser Estado soberano, mas não é reconhecido
como Estado.
O SR. ITAMAR FRANCO -_- E não_ é_ ~:econl:;tecido.
O Sr. Fábio Lucena -Nobre Senador, por favor. No
debate com o Ministro Delfim Netto, eu li algumas cláusulas desses acordos, inclusive a seguinte:

"Na medida em que o garantidor é ou se torria
investido de qualquer imunidade, decorrente de
procedimentos judiciais, ou de execuções jud'icials.
no Brasil, ou decorrente de execução forçada, reali~
zada nó Brasil, fundamentada no direito de soberania, ou mesmo relacionada com qualquer outra matéria que- surja, ou que esteja relacionada às suas
obrigações neste aCordo, o garantidor, o Brasil, concorda irrevogável e incondiciorialmente, a não posr tular, nem reclamar tais iriiunidades que ~tejam re;

lado nadas às suas obrigações ou com qualquer outra matéria qu.e seja 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 ...0 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~ estã provando agora. Observou
o Senador Alberto_Sitva: mentiu deslavadamente para 0
Senado. Não há outro verbo a conjugar.
O SR. ITAMAR FRANCO- Vou repetir.
Antes, Sr. Presidente, gostaria de agradecer a maneira
cavalheiresca com que V. Ex~ está me permitindo continuar na tribuna. Dentro de lO a 15 minutos no mâxiin:o;
já que V. Ex~ observa, e deixando de ler algumas páginas
de meu pronunciamento, espero concluir meu discuiso.
O garantidor 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. Hum~erto Lucena---: Permite V. Ex~ UPl aparte?

O SR._ ITAMAR FRANCO -Ouço o nobre Líder
Senador H~mberto Lucenã.
-'

o- Sr. Humberto Lucena - Sr. Senador Itamar Franco, apresento minhas escusas por não ter estado aqui
desde o início do discurso de V. Ex~, em face de compro..
missas da Liderança, em primeiro lugar, numa reunião
com o Presidente Ulysses Guimarães para preparatória
~~ reunião da Executiva N acíonal de amanhã à ~arde; e
segundo, porque tive que receber, com hora marcada, o
Conselheiro de Negócios da Embaixada da Roménia no
Brª_sil. 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 c_c;mgratulo, inclusive porque fico muito à vontade por ver
que coincidimos no nosso ponto de vista e nesse partícu- lar, aliás, 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 Projet~_II, justamente chamail-do 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 Federal. Esse discurso, graças a Deus, embora não tenha tido
maior repercussão na Imprensa, conseguiu abalar setores importantes da vida nacional, entre os quais o Instituto dos Advogados do Brasil, que emitiu uma nota a
r6speit?, e o Conselho Fe~eral da Ordem dos Advogados, que reunido, con~orme fie telefonou o PreSídente
daquele Coõ.Selho, decidiu por unanimidade repl-esenta;
ao Procurador-Geia! da República, no sentido de pedir
ao Supremo Tribunal Federal 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 Ministros da área econômica, pela assinatura desse documento. Creio que, de igual modo, caberiam as mesmas medidas de -cãráter judicial n~ 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 peta ausência.
Nós entendemos os compromissos que o Líder do nosso
Partido tem, e recordamqs tamb~m do pronunciamento
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que V. Ex• fez sobre o AcordoU com o Citibank e mais
43 bancos estrangeiros.
Continuo, Sr. Presidente. "Por convenção entre as
partes, fica acordado que o acordo representa título executivo extra~ofieial,- sujeito portanto a procedimento sumário 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 I, para concluir o nieu pensaffientá,
naquilo que, entendo, como Representante de Minas
Gerais, devo fazer.
Srs. Senadores, hoje, portanto, não sabemos ao certo
o que nossos credores pretendem cobrar. Os Precisos termos originais do gigantesco e-õ.dividamento púmanecem
desconhecidos, os contratos recentemente vindos a lume,
entretanto, evidenciam que os nossos credores sabem e
3.stutameD.ie se reservaram todos- os direitos possíveis e
imagináveis, inclusive quanto à fixação da taxa de juros.
A lei dos contratos é a vontade unilateral, potestativa
e ifimiiada ~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 fir·
mada e formada.
"A tese isolada da moratória nunca nos seduziu,
quer p-or ser imprecísa, quanto a_o conteúdo, quer
p-or representar um apriorístico reconhecimento da
legitimidade do que vem sendo exigido. Seria a mo·ratória uma simples dilação temporária dos prazos
- - 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 todQs ·as contratos e compromissos?"

Essas indagações, Sr. Presidente é que me levam a reafirmar,- fuais uma vez, que a tese isolada da moratória
não nos seduz.
Do exposto, verifica-se que o País, atualmente, se enconti-i numa encruzilhada histórica. De um lado, está a
instituição financeira mentôra das economias do mundo
ocidental a nos exigir condições politicamente inaceitáveis para a obtenção dos ..créditos ampliados", necessários ao reescalonamento da dívida, a saber: redução
dos salários reais dos empregados, contenção dos gastos
públicos, cortes drásticos no orçamento, retração da atividade produtiva do setor estatal e, finalmente, uma recessão económica brutal que já vem acarretando um maciço desemprego e o precoce sucateamento do nascente
parque industrial interno.
A aceitação _c;iessas condiçQes 1 Srs. Senadores, implica·
ria num violento retrocesso econômico, com o agravante
de nos tornarmos ainda mais dependentes do mundo desenvolvido. De outro lado, deparamo-nos com as exígências extorsivas _d_o sistema bancário internacional, que
nos impõe condições e termos usurários para assegurar a
rolagem da dívida. A manutenção de ta'is vínculos obrigacionaís levaria em curto 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 ce~sarã de crescer. A visionária pretensão dos setores go.,iCrnamentais, segundo a qual seria
possívd resgatar o exigido, pela obtenção de saldos comerciais, revela-se, dia a dia, inexeqUível. Além do mais,
é de se reconhecer que tal estratégia tende a perpetuar
um estado de submissão, porquanto sempre estaremos a
depender não só das condições do mercado externo,
como da -boa vontade dos corn.p_radores potenciais em
adquirir nossas mercadorias. A experiência demonstra à

Agosto de 1983

sociedade que, verificada tal situação, o preço ofertado
j"amafs correspoilde ao real valor do bem transacionado.
Sr. Presidente, diante de tal quadro, nada justifica a
permanência do Brasil no Fundo MonetáriO Internacional, nem os esforços revidados no sentido de reciclar os
recursos fornecidos pelo sistema bancário -privado. A
Nação exige dos responsáveis peli-cõ_i1_duÇao dOS--negócios públicos a imediata denúilcia, -tanto do acordO constitutivo do Fu-ndo Morietário Internacional, como dos
ajustes e dos contratos assumidos juntO- aos órgãos financeiros multinacionais, erllendido este_ vocábulo como
um ato unilateral e soberano de rompimento de todos os
vínculos obrigacionais ora existentes.
Não se diga que essa atitUde, Srs. ·senaOàres, representa por si só uma violação das normas legais pertinentes
ao caso.
No que tange ao Fundo, autoriza-nos a tanto o dispo~to no art. 26, seção I, da respectiva carta e, aqui, chamo mais uma vez a atenção dos Si-s. s·enãdOfes:
"Qualquer membro poderá retirar-se do Fundo
em qualquer época, mediante notificação, por escrito, ao Fundo, em sua sede. A retirada se tornará efetiva-na data em que for recebida a notifiC-açã"o:"
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 aplicadu a disposição contida nas seções seguintes do
mesmo artigo:
Se um membro deixar de cumprir qualquer
de suas obrigações, nos termOs aesse convênio, o
Fundo poderá declarar o pals membro impedido de
utilizar os recursos gerais do Fundo."
"a)

Sr. Presidente, como é que pode o Partido do Movimento Democrático Brasileiro aceítaf as impo~içOes~-ho
je, ditadas pelo Fundo Monetário Internacional à Nação
brasileira?
"b) Se, após esg-otado um Prâ"zo fai:oãvei;- o
membro persistir em deixar de cumprir -qualquer de
suas obrigações, nos termos deste convênio, es"fe
membro poderá ser solicitado a retirar-se do Fundo,
por decisão da junta de GOVetnãdores, adotada por
maioria de Governadores com 5% do total de poder
de votos."

O Sr. Humberto Lucena- Permite V.
O SR. ITAMAR FRANCO Líder Humberto Lucena.
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Ex~

um aparte?

Ouço V. Ex•, nobre

O Sr. Humberto Lucena- Ouço V. Ex• terminando
seu brilhante discurso e ucho que não posso deixar de int~ir nas suas palavras, para colocar duas questões: a
primeira com relação à parte em que V. -Ex' ii1daga corriõ
o Partido do Movimento DemocrátiCO-Hi'ilsiliíro perde
aceitar as exigências do Fundo Monetário Internacional.
Pelo contrário, nobre Senador, V. Ex• há de convir comigo. Temos protestado, diariamente, contra o alinhamento do Brasil com o Fundo Monetário, a submissão âo
Brasil ao Fundo Monetário e, por conseguinte, contra
veementemente às exigências' ac_eitas, pelo Brasil, Pelo
Governo brasileiro, de tal sorte que nos levaram a assinar acordos_como este, a que V. Ex• se refere, e ao qual
me referi. E, mais do que isso, alterar internamente a legislação salarial, comprimir o déficit púbfico, a ponto de
chegarmos ao zero, em matéria de investimento, levando
o País à recessão e, por conseqüência. ao desemprego. E
tanto que por não estarmos de acordo com o atretamento 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-

necer submetido__ao Fundo Monetário, tanto assim que
coerentemente somos favoráveis à moratória. Veja V.
Ex•, o que nos declara o economista Celso Furtado, com
a sua competência, com a sua capacidade. Em entrevista
pub_\icada e comentada pelos jornais do País, ele nos diz
que já estamos em i:stado de rrioraiória tádta. Por qUê?
Porque o Brasil está em atraso no pagamento de cerca de
mais de dois bilhões de dólares, hoje, diante do mercado
financeiro internacional. O que é que está crescendO dentro do PMDB, a essa altura, e que, talvez, ao que tudo
indica, leve o Presidente do Partido a propor, em discurso e, .depois, no programa que pretende fazer em cadeia
nacional de rádio e televisão, pela Justiça Eleitõral? t a
idéia do reçonhecirnento de uma moratória pelo prazo
de trêS anos, isló é, durante três anos nós diríamos que
n~o pagaríamos a nossa dívida e, neste prazo, iríamos fazer_ a renegociação-para o futuro. Isto em relação aos
bancos privados, porque 70% da dívida externa é com os
bancos prlV<Jdos; 30%, de governo a governo- e com os
banç_Qs internaciOnais públicos. Então, os outros 30% seriam renegociados de governo a governo. A posição do
PMDB, parece-me, ê perfeitamente coerente, neste instante, e acho que a divergência que haveria no momento
seria, talvez, plenamente superável se V. Ex• se a tivesse
mais aos posicionamentos que o Partido tem tido, nesses
últimos tempos, em torno dessa matéria.
O SR. ITAMAR FRAI\'CO- 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 atento ao posicionamento do Partido. E
possível que, por ser um simples Senador do Estado de
Minas Gerais, eU não tenha acesso à corte do PMDB.
Mas, s_eguir a linha partidária, discordando apenas daqueles quC cumpriram algo nas praças públicas e, hoje,
no exercício dos cargos, não cumprem aquilo que prometeram, se isso não é acompanh<Jr os postulados do
1
Parrmo; eu não sei.
O Sr. Humberto Lucena -

Permite V,

Ex~

um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Não posso receber essa
admoestação de V. Ex~. não aceito. V. Ex• vai me permitir, darei o aparte, depois, com muito prazer~--mas não
aceito, ·porquanto, desde t 966, numa cidade diffcil na époCa, Cidade de Juiz de Fora, minha cidade, eu ingress_ei
no MDB e, lá, V. Ex• há de se recordar que da minha cidade partiu o movimento revolucionário. Em 1967, fui
eleito prefeito de Juiz de Fora. Desde então, Senador
Humberto Lucen<~:,_ tenho seguido a linha partidária.
Agora, o que eu ÕãÕ poSSo concordar e não concordo,
liãO ê por-não ser chan1ad0, como senadOr, a p·artidpar
da corte do PMDB. Não me importo e nunca me importarei, porque, a9 ser convocado para pertencer ao diretório _nacional,_ Senador Humberto Lucena, cedi o meu
lugar ao hoje__prefeito de Juiz de fora, o Deputado Tarcísio Delgado, porque entendia que eu, presidindo o
PMDB mineiro, quando ninguém acreditava, quando
éramos cinco só, quando eu arriscava o meu mandato de
Senador, quando as maiores lideranças do meu Estado
se uniam para formar o então grande Partido Popular,
Senador Humberto Lucena, eu fui o primeiro cid<idão do
PMDB a fincar as estacas em Minas Gerais naquela altura. Talvez V. Ex' não saiba, mas na_quela altura, ser do
PMDB era muito difícil, como eu disse, face às grandes
_ llderanças tradicionais_ que se uniam, hoj_e, uma já do
nosso lado.
O que eu não posso concordar, Senador Humberto
Lucena, primeiro·;-é Coni a admoestação de V. Ex• e, segundo, aí é uma posição que tenho, Sr. Presidente, face
aos estudos, ê com a posiÇão irrealística, quando o meu
Partido fala em moratóri-a 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

uma das cláusulas, uma das condições resolutórias, Sr.
Presidente, é que o Brasil, se declarar a moratória, ele
rompe com os bancos privados. como disse o nobre
Líder do meu Partido, com 70% dessa dívida correspondente. Mas, o que que diz a outra cláusula dos bancos
-privados, que o Brasif assinou? E: que também,, como
condição resolutória, se o Brasil não receber o chamado
crédito ampliado do Fundo Monetário InternaCional,
__ esse acordo está rorilpido.
Então, eu pergunto, Sr. Presidente: como é_que nós vamos pedir uma moratória - e eu vou dizer, no final, o
meu pensamento - como nós vamos pedir uma moratóriã- ao banco privado, Se-ele coloca, como sujeito principal do seu contrato, que o Brasil tenha o acordo ampliado com ~o Fundo Monetário lnternacionaÇporque
senão ele rompe, na mesma hor<J, e, em -24 horas, através
de uma ação extra-judicial, ele vai contra os haveres do
Banco Central? Eu Ílão entendo, Sr. Presidente, atê que
me provem- até que me provem que o PMDB, nesta linha de pedir moratória, acaba nãõ con-Cofdãndo com as
determinações do Fundo Monetário Internacional- até
que me pi'ovem, Sr. Presidente-· e possivelmente não
será nesta sessão, porque acredito que seja um assunto a
sú debatido se fqr chUtr!ado à corte do PMDB para explicitar o meu pensamento.

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex•?
O SR. ITAMAR FRANCO- Permito, antes
tinuar.

decon~

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex' entendeu mal as minhas palavras. Longe de mim, Senador Itamar Franco,
fazer qualquer admoestação a V. Ex•. que é um dos Senadores mais dinâmicos, mais produt[vos, mais assíduos,
não só no plenáriO, mas- em todus as Comissões, em
nome de nosso Partido, e sei de sua his_tória. 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 nessa matéria que V.
Ex' está abordando, porque V. Ex• que criticou o Partido, dizendo que não sabia como o PMDB admitia as exigências do FMI. Entào, chamei a atenção de V. Ex', dizendo que isso não é verdade, porque temos protestado
diariamente _contra essas exigências e admitimos -um
rompimento com o FMI. E, pura romper com o FMI, é
preciso a moratóriâ, -nobre Senador, porque, evidentemente, que a moratória leva ao rompimento com o Fundo, ou V. Ex~ acha que o Fundo vai aceitar a moratória?
O SR. ITAMAR FRANCO- Não, Ex•, V. Ex• comete um engano profundo.
O Sr. Humberto Lucena -Permita que eu termine o
meu raciocínio. Agora, outra coisa: moratória não se
pede e nem o PMDB está pedindo. Moratória se reco~
nhece. O Brasil, como disse Celso_ Furtado, já está em
moratória tácita. Então, temos que reconhecer o estado
de moratória e dizer que não podemos pagar, durante 3
ãnoS, nõ mínimo, os nossoS compromissos internacionais. Essa é que é a questão.
O Sr. Roberto Saturnino -

Permite V.

Ex~?_

ü"SR. ITAMAR FRANCO-- Com prazer.
O Sr. Roberto Saturnino- Acho que é importante debatermos, até entre nós aqui, entre nós da Oposiçãõ,
porciue é necessário que a Oposição tenha um pensamento_ u_niftçad9_a esse respeito. I: necessário. Acho que V.
Ex• fez muito bii:in em levantar esse ponto, antes que ci
PMDB se pronuncie oficialmente, porque acho, pelo que
entendi, lendo nos jornais, há, realmente, uma divergência de pontos de vista, po_r exemplo, entre o que eu tenho
defendido aqui e a posição do PMDB. Espero que ainda
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sejã possível rever e- se unificar esta questão, porque é
muito importante. É 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 tem que se_r explicitada. Declarawse a moratória e não- se aceita mais as imposições e o empréstimo
do FMI e vamos refazer, vamos reconstruir a nossa economia, refazer _o no_sso projeto de desenvolvimento, autonomamente, sem a interferência. Isso, um ponto. O segundo_ ponto é o seguinte: é que não basta declararmos
uma moratória, digamos, vamos suspender os pagamentos por três anos, ainda que a suspensão, por três anos,
abrisse oportunidade para prolongamento desse prazo,
posteriormente. O que é importante, até não aCfio_ que
seja importante o prazo de dois, três, cinco anos, não,
acho que é importante é que a múratória fique deClarada
até que os banqueiros aceitem condições que nós tamM
bém aceitamos e aí entra a questão dos juros, "que é funM
damental, porque, se nós declararmos uma moratória de
três anos, mas continuarmos aceitando que essa dívida
seja capitaliZada aos juros que eles fixaram nesses cOntratos aí e que declarada a moratória, como V. Ex~ bem
leu, o spread já será acrescido de um e tanto por cento,
além dos juros que eles elevam ao seu arbítrio - áin~d_a
ontem, elevaram os juros, novamente; cada [% de juro
elevado, é I bílhão de dólares, I bilhão de dólares de pagamento do Brasil; então, ficarmOs estes anos todos capitalizando essa dívida, com esses juros altíssimos e m_ais
os spreads que seria elevados e nós, depois, reconhecermos isso tudo, não! E preciso que fique bem claro que
nós, ao declararmos a moratória, nós abrimos a-questão
da renegociação para- fixarmos os juros. Só reComiçafe~
mos a pagar, quando eles aceitarem condições que -riós
também aceitemos, em termos de prazo e de juros. ExM
tensão dos prazos, obviamente, e vamos colocar juros fi-xos e honestos, nada dessa especulação que está aí ao
arbítrio deles. Isso não é possível de se aceitar. Então, é
preciso que isso fique· bem cla-ro-; porque do contrárío,
nós seremos joguetes, porque conseguimos uma moratória de três anos, mas, daqui a três, ao invés_de estarmos
devendo 100 bilhões, estaremos devendo 300 bilhões. E
aí, como vamos fazer face de novo a esse encargo? Então, acho que V. Ex, levantou esse ponto e é muito importante que isso fique claro, antes que o PMDB fixe
uma posição definitiva, oficial, no seu documento, para
ficar bem expHcito tudo isso.
O SR. ITAMAR FR_ANCO -·-Senador Roberto Saturnino, vou deixar bem clara a minha posição no final
do meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Milton CabraL Fazendo soar a
campainha.)- E~ queria lembrar ao nobre _orador que
está na tribuna que o tempo de V. Ex' jâ ultrapassou de
quase uma hora, além do tempo regulamentar.
O Sr. Pedro Simon- Se jâ ultrapassou uma hora, pode
ultrapassar uma hora e meia.
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, V. Ex.'
não estava aqui, 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 horas- eu não quero falar tanto- rilas pediria a V. Ex'
no máximo mais 15 minutos e encerrarei o meu pronunciamento.
Senador Roberto Saturnino, vou _deixar beJ;Yl clara a
ininha 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 tenhã _I_id_o errado, e que, em parte,
também não coincide com a de V. Ex• Para se falar na
moratória, nós--preCfSa:rTamõSdefinir essa moratória; ela
é unitaleral, ela é apenas uma dilatação do prazo, ela é
decretada, ela é negociada, ela ê conversada com quem?

DIARlo-IYO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Veja porQue eu digo isso, Senador Roberto Saturnino, e
sei que V. E~! conhece a documentação; por que digo isso? Porque 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- o Brasil pretende obter mais de 4 bilhões de dólares,
s-e-há con-dições de rescisão contratual na declaração da
moratória, de o Brasil não receber um crédito ampliado
do Fundo Monetário Internacional, o que eu preconizo,
e V. Ex~ vai ver em seguida, eu gostaria de ler para depois debater com V. Ex.f, é outro tipo de medida. Não
entendo, Senador Roberto Saturnino, que se eu for negociar com um banco, um banco internaCional, ele preCisa ter aquilo que eu chamaria o Fundo Monetário InterOacional como se fosse o Ministério da Fazenda do mundo, porque ele que exige - veja que nós vamos retirar
menos do Fundo Monetário Internacional, mais dos
bancoS privados, -mas, uma das cláusulas dos bancos privados é que nós tenhamos um aval praticamente do Fundo Monetário Internacional. Essa é a realidade que se
apreseflhi, nOs temos que analisar o seu contrato global e
eu disse há poUco, há uma ramificação entre_ o PIS; o Tesouro e· o Fundo Monetário, com o Projeto l, 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 Partido- COilcorde-não, o meu Partido tem as grandes cabeças
laureadas e saberá melhor do que eu definir o que ele entende. Mas, eu quero dar, depois de estudar, o que eu
pensô e éom.-o acho que deveríamos agir:
_Em reÍãção aos contratos firmados com O sistema -bancário lnternaciomil, sãliente-se que nenhuma clá!lsula
nos qbriga a m~nt~r indefinidamente os atuais vfnculos.
- Estou _de __acordo com V. E;x~ Uma moratóri?_ h'aje pedida amanhã pode agravar a situação brasileira, pode
a_gravar _o modelo que !_!_ÓS t_emos aí que é um modelo co~
piadO das nações industrialiZadas, um modelo cãpitalista
com o qual não podemos concordar, porque nós somos
uma Nação pobre.
De resto, a denúncia do acordo constitutivo do FMI já
seria condição, Senador Roberto Saturn_ino, suficiente
para acarretar a imediata rescisão dos aludidos contra~
tos. Essa é uma verdade e V. Ex' há de conc_o_rdar comigo, -ao- romper com o Fundo eu rompo com os bancos.
Livres dos grilhões que nos mantêm atrelados a interesses externOs, poderíamos- penso eu -reequaciOnar
as diretrü:es __ básicas da -econpmja nacio__rull,
direCio.nandoMas no sentido do atendiffiento das necessiR
dades essenciais da maioria da população, o relacionaR
menta com o exterior passaria a ter um papel marginal
sendo as necessidades e insumos estrangeiros atendido$,
seja com recursos provenientes das vendas à vista, seja
pela via da concretização de alianças estratégicas alternativas, um realinhamento internacional diferente._Todo
ésse pr~cesso não poderia prescindir de uma mobilização
nacional, no sentido de conscientizar a população e
tornáRla participativa do processo decisório.
Não adianta falarmos de moratória, em deSeiivOlvimento brasileiro, se não tivenpos o apoio popular e o
Governo br~sileiro não entender isto. _
O Congresso ~acional, _por seu_ turno,_ como forum
polftico do País, teria missão preponderante no equacionamento da ordem alternativa. Os anseios de paz_e de
prosperidade do povo brasileiro não podem continuar a
ser postergados em benefício dos mesquinhos interesses
financeiros internacionais. Ê chegado o momento de se
colocar um termo final nesse it].aceitável processo de
pauperização do povo brasileiro.
Ê por iSso, Sr. Presidente, que encaminho a V. Ex•,
neste instante, o seguinte projeto de decreto-legisla.tivo:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No
1983

DE

Determina qUe o Poder Executivo denuncie no praw
zo de 48 horas o texto do Convênio Constitutivo do

Fundo )\1onetârio Internacional.
O CongresSo Nacional decreta:
Art. l'i' Fica revogado o Decreto Legislativo n'i' 5, de
1978, que "<iprova o novo texto do Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional".
Art. 2Q No prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o
Poder Executivo, na conformidade do previsto no artigo
26, seção I, do referido Convêilio, denunciará o texto notifiCando ao Fundo Monetário Internacional a decisão
do Brasil de reti~ar-se da entidade.
Art. 3Q Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
_
Art. 4-Q São revogadaS as disposições em contrário.
E a justificaiiva; Sr. Presidente, está no pronunciamento que a_cabo de_ fazer ao Senado da República.
Muito obrigado, Srs. Senadores. Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas. O orador é cumpi-imentado.)
O Sr. Virgí1io Tállora -Sr. Presidente, peço a palavra, como Líder da PDS.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)--:- Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, que falarã
como_ Líder do PDS.

O SR. VIRG[L/0 TÁVORA PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISifO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- O Senador
Álvaro Dias encaminhou à Mesa requerimento de inforM
maÇões- cjue, nOs terinãs do inciso VI, do art. 239, do Regimento InternO. seTá_examinado pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desigM
nando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

--Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câma·
ra n"' 105, de 19-81- Complementar (n~' 60/75, na casa
de origem), que altera díspositivO da Lei Complementar
n<:> l, de 9 de nove~bro de 1967, que estabelece requisitos
mínimos de população e renda pública e a forma de conM
sulta prévia às populclções locais, para a cfí3.Ção de noM
vos municípios tendo
PARECER, sob n'i' 1.362, de 1981, da Comissão- de COriStituição eJustiça, favorável ao Projeto, com
emeTldas de n'i's l e 2-CCJ, que apresenta

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei.da Câmara n<:> 7, de 1983 (n"' 80/83, na casa de origem), de iniciativa _do Senhor Presidente da República, que altera a
comPOSição e_ a õrg<inização interna dos Triblfnais Region.aiS do T~abalho que mendona, cria cargos, e-dá out_ras providências, tendo
PARECER, sob n'i' 619, de 1983,- da Comissão
--de -Redaçào, oferecendo a redação do vencido,
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Outra, que institui o sistema eleitoral misto, e dá outras
providências, tendo

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
161, de 1981 (apresentado pela Comissão de Legislação
Soci'al como conclusão de seu Parecer n9 993, de 1981,
com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montara, e voto vencido do Senador Humberto Lucena), que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa
Agropecuãria Industrial e Colonizadora Rio Candeias
Ltda, a área de 33.00Qhectares, no Território de Rondônia, para a implantação de projeto de bovinocultura,
tendo
PARECERES, sob n~'s 994 e 995, de 1981, das Comis-

sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Leite Chaves.

4
Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n~>
74, de 1983 (apresentado pela Comissão de Legislação
Social como conclusão de seu Parecer n~' 561, de 1983),
que 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), tendo
PARECERES, sob n~"s 562 e 563, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, c_om.emenda que apresenta de nl' 1-CCJ; e
- de Agricultura, favorável.

5
Votação, em turno único, do Requerimento n~> 196, de
1982, de autoria do Senador Mufílo Baaa:r6, solicitando,
nos termos dos arts. 75 "A", 76 e 77 do Regimento lnterno, a criação de unia Comissão Especial Inteiria, composta de 7 membros, para,•no prazo de 180 dias, realizar
estudos sobre reforma tributária.
(Dependendo de parecer oral, da Comissão de Finanças, a ser proferido em plenário- art. 76 § 2'>', do Regimento Interno).

6
(Tramitando em conjunto com o Projeto de ,!..ei do Se-

nado n' 233 /79)

-

-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n~' 280, Qe 1977, de autoria do Senador José_Sarney, que inStitui o voto distrital e, dá outras providências, te~d_o
PARECER, sob n~' 182, de 1983, -da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, nos termos
de substitutivo que ofereCe, córil voto vencido dos Senadores Pedro Simon, Josê Ignácio e Alfredo Campos.
(Dependendo da votação do Requerimento n'>' 7 I 8, de
1983, do Senador Humberto Lucena, de a_diamento da
discussão, nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno.)
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PARECER, sob n'>' 182, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
jll-ridicidade e, quanto ao- mérito, favorável, nos termos
de substitutivo que oferece, com voto vencido dos Senadores Pedro Simon, José lgnácio e Alfredo Campos.
- (DepÍmdendo da ~otação do Requerimento n~> 718, de
198.3 do Senador Humberto Lucena, de adiamento da
discussão, nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno.)

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Está encerrada a sessão.
(LevaJ!ta-se a sessão às 18 horas e 40 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÀO DE 8-8-83 E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ALMIR PINTO (PDS -CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores;
Na verdade, eu não estava preparado para usar da palavra, na sessão de hoje do Senado Federal, porém recebi
alguma indução dos oradores anteriores, particularmente deste grande representante das Alterosas, Senador Itamar Franco ...
O Sr. Itamar Franco- Muito obrigado, Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO- ... que abordou um assunto
para mim importantíssimo, qual seja aquele ligado ao
Orçamento da República.
Hoje, Sr. Presidente e Sr. Senador Itamar Franco,
coincídentemente, li pela manhã no Correio Braziliense,
da Capital da República, um comentário à entrevista de
um dos maiores economistas desta República~ o Dr. Octávio Gouvêa de Bulhões, onde S. Ex•, como ex-Ministro
da Fazenda que foi, e a Imprensa isso reconhece, ter sido
aquele Ministro quem, com sua habilidade, sapiência e
técnica de abalisado economista, jugulou a inflação reinante quando assumira o Ministério da Fazenda do Brasil.
Eõtão, Sr: Presidente e Sr. Senador ltainar Franco, o
professor Octávio bouvêa de Bulhões, quando V. Ex• falava nas três espécies de orçamento, o fiscal, o monetário
e o das_estatais, ele lembra uma técnica, atê certo ponto,
acho razoável: o Orçamento da República deveria vigorar atê outubro. Diz ele:
"O orçamento é irreal porque é preparado com
uma antecedência que faz absurdas e distorcidas as
suas previsões. A Constituição manda que ele seja
_nanetido ao Congresso Nacional, através de mensagem do Executivo, no máXimo até 31 de agosto.
Trata-se de um documento contendo mais de I mil
páginas e com dezenas de milhares de rubricas que
se cruzam, num detalhamento imprescindível para
atender a todos os órgãos da administração federaL
As repartições iniciam o trabalho de base antes
de encerrar-se o primeiro semestre, apontando valores para um orçamento que vai vigir- até 18 meses
depois, fora, portanto, de uma área confiável em
termos de projeção. Sobretudo se o curso inflado~
nário dispara percentuais angustiantes a cada mês
que chega. Vale dizer, existe uma autorização implícita para errar. Por isso as estatais se servem à vontade de recursos gerados sob previsões tão falhas."

(framitando em conjunto com o Projeto de Lei do Se-

nado n• 280/77.)
Discussão, em primeiro tu-rno, do Projeto de Lei do
Senado n'>' 233, de 1979, de autoria do Senador Tarso
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nheiro. E ainda mais: sobre as três espécies de orçamento, ele diz aqui:
"Um outro aspecto a ser considerado, com profundidade, seria admitir o ano fiscal dividido em
dois períodos distintos, dando-se, destarte,- atualização mais dinâmica à Lei de Meios, além de abrir
espãçOs Para cobranças fiscais- sob avaliação de es~
· paço e de tempo mais críticas e mais coerentes com
o combate à inflação."

t uma lembrança; eu não sou- V. Ex• e o Senado há
de_me perdoar- não sou técnico em assuntos econômiCos, sÕu, como digo sempre da tribuna do Senado, um
médico provinciano que o destino trouxe a esta Casa.
Mas, um dia, interrOgado s-e eu era economista, quando
participava de um debate na TV Bandeirantes, naquele
programa de Ferreira Neto, e me encontrava diante de
uma das sumidades maiores deste País, em economia, o
nosso colega Senador Severo Gomes, eu disse para Ferreira Neto qüe era uma covardia colocar-me diante de
um homem que foi Ministro da Indústria e do-Coinércio,
um homem reconhecidamente estudioso dos problemas
econômicos, quando eu apenas conhecia de economia
aquilo que bem pouco lia, em alguns livros que meche·
gavam e através da imprensa brasileira. Mas o fatõ ê que
gosto de ler sobre esses problemas econômicos, e estou
aqui com dois assuntos que acho da maior importância,
iig3.dos ao orÇament~ e à questão da dívida externa versus moratória.
V. Ex•, Sr. Presidente, e meus nobres colegas aqui presentes, não se atemorizem Porque ficarei apenas no primeiro assunto. Sinto que ainda não estamos em tempo
de discussão, porque como diz o Senador Itamar Franco, o Senado está um pouco divorciado desses grandes
problemas. Mas isso, na verdade,_ é porque tudo tem sua
fase; logo mais, talvez, a partir do meado de agosto, estaremos aqui com o Plenário repleto, a discutir os grandes
problemas nacionais, porque, nobre Senador Itamar
Franco, nobres Senadores presentes e Sr. Presidente, o
problema económico brasileiro não está para brincadeira. Eu sou leigo, mas pelo que leio, fico numa confusão
çlos diabos- não sei mes·mo o que-seria o mais certo. De
um lado, fala-se que a moratória é que resolveria a situaçã_o; o pessoal do Planejamento condena, porque iria
faltar o petróleo, o gás de cozinha e o que seria do Rio de
Janeiro faltando tudo isso, paralisando as grandes indústrias?
Nós não podemos comparar o Brasil com o México e
com a Argentina, porque se_ Q México chegasse a uma
moratória, que não chegou - e sim a renegociaÇão, e
nós já estaríamos marchando par_a isso- o que é certo,
o que me faz atentar para o fenômeno, foi quando um
meu familiar me disse: "olhe, atente para o assunto, nós
estamos aí pensando ein conseguir 6 bilhões de dólares
no final do ano, em caixa no Tesouro Nacional". Mas,
pergunta-se: esses 6 bilhões de dólares em caixa irão gerar empregos ou sairão pela outra porta'? Ficarão zerados os cofres nacionaiS? E, zerados um ano, no outro
-ano, ao írivés de 6 bilhões, chegam a 10 bilhões de dólares os recursos brasílekos, ficarão encerrados no Tesou- ro Nacional? E o desemprego? O País, sem recursos para
empregar a mão-de-obra que está ar esperando ser aproveitada e que, segundo os cálculos, nós estamos com o
número de empregados correpondente ao ano de 1970! ...
Se_zerar o ano de 84 nós iremos para o número de empregados de 1960; sezerarmos o ano de85, iremos para o
número de empregados de 1950. Isto, com a população
já atingindo a es_sa explosão de 120 milhões de habitantes.
O Sr. itamar Franco -

Nesse ponto, no regime inflacionário, no qual nos ena previsão orçamentária é irreal e ê falha,
_ porq-ue todos o meses sobe a inflação e cai o valor do di-

-~contramos,

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALMIR PINTO- Pois não; com o maior prazer.

3260

Quarta-feira 10

O Sr. Itamar Franco- Eu queria voltar ao problema
do orçamento, se V. Ex~ me permitisse. Não conheço o
trabalho do Dr. Bulhões, mas acho importante quando
S. Ex• diz que esse é um orçamento irreal. Ele não é irreal
apenas porque nào é e:q.tminudo ...
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sor Octávio Gouvêa de Bulhões, ele ainda diz ....:..-e eu volto, porque V. Ex• falou na_ unicidade do orçamento.
O Sr. Itamar Franco -

Que é necessária,

O SR. ALMIR PINTO -

Exato.

O SR. ALMIR PINTO- Diz, ele, aqui, que é irreaL
O Sr. ltamar Franco- Ele é irreal, no nosso caso, Se~
nadar Almir Pinto, exatamente porque falta unicidade
orçamentária brasileira. Veja V. Ex• que eu acabei de: ex·
por que nós rtpreciamos o orçamento fiscal; não coãhecemos o orçamento das empresas estatais e não conhecemos o orçamento monetário nacionaL V. Ex• diz que é
um mero provinciano; é modé&tia de V. Ex•, pois"c)xalá,
Senador Almir Pinto, nós tivéssemos provincianos como
V. Ex~ nas nossas duas Casas, tanto no Senadg da República, como na Câmara_ dos Deputados. 1:: no~~al-
mentc o homem da rrovíncia, Senador Almir Pinto, qUe
tem uma sensibiiida<:(e _q_ue às vezes falta àqueles que, nas
alturas do Poder, se esquecem exatamente de qUe há \lm
Congresso Nacional. _rylas eu contii}UO na _minha tese:
não se esquece que há um Congresso Nacional, _é o CoO~
gresso Nacional que sc_(:,;z_jl.usente, ê o Congresso Nacional que não existe - é -por isso que se permitem certas
expressões. Em qualquer lugar do mundo, se falassein
que o Congresso Nacional i_a fazer greve, a frase, por
mais que tivesse um efeito apenas psicológico, seria repudiada. Mas_, aqui, é ao contrário: a frase teve, inclusive,
efeito jornalístico. E a imprensa, realmente, Seriad.or Al·
mir Pinto, não vai se preocupar com o Orçamento da
Rcpúbiic<l: ela está preocupada é com o que disse o Generul Golbcry do Couto e Silva, V. Ex• não tenha dúvida. Se eu c V. Ex~. nes!e instante,_es~ivésse!Tlos discutindo o General Golbery do Couto e Silva, possivetffieôte
nós teríamos aqui mais gente no Pienárío, a bancada da
imprensa por certo esturia uí presente, mas nós estamos
falando em coisa mais séria, que é o_Orç-ãmento -:da~.:
pública. E sendo o O.rçarnento d<i ~epública, isso não in~
tercssa._ Veja, Senador Almir Pinto, que é esse_o estágio
em que es.tá o Congresso]'lacional. V._Ex~ diz que_ é um
homem da província; eu sou um homem do interior, vfvo
em uma cidade de porte médio, na minha JuJz de fora ..
O SR. ALMJR PINTO- Por causa de MinasGerals,
quase que :t minha cidade perdia o nome: eu sou de Lavras. Quando eu nasci era Lavras. mas como exístia Lavn~s em Minas Gerais e, sendo Minas Ger.::~.is o·cerrie da
nacionalid<lde, <I minha cidade de:ixpu de ser apenas Lavras para ser Lnvras hlmbém da Mangabeira, embora
Õão exislU nem um pé-de mangaba por lá.
O Sr. Itamar Franco - Veja- que Minas GúaiS- ficou
honr<.tda, tendo uma grande cidade chamada Lavras.
m<~s, Senador Almir Pinto, o que eu ou v~ exatameD:tC na
minha cidade- não sei s·e V. Ex.• escutou isso..:._ foi 0
pessimismo, foi a descrença...
-

O SR. AJ..MJR PINTO- Conheço a cidade d!! V_. EK!_ _
O Sr. Itamar Franco - ... com os homens públicos,
com o Congresso, a falta de credibilidade do Governo.
Veja V. Ex•: somos quantos Senadores neste m~m~lo?
A gente tem que d<tr uma parada para ver o silêncio, pois
a T.aquigmfi~f nüo registni o silênCio, ('ira dizer que este
Congresso Nttcional, talvez, Senador Almir Pinto- foi
o que eu disse em ·aparte-ãQ- Súrãdor Fúbio Lu~eria _:_
quem sabe ele existi[(! atê o Decreto·lei nY Úl45? Se vai
fazer fail<.l à Nação, nào sei; de:sse_jeitci, não farã falta algunm,
-O SR. ALMIR PINTO - Voltando à questão orçadepois da leitum e de haver assinalado alguns
trechos desse trabalho Qo _Correio Braliliense, em qu_e
süo expostas opiniões e considerações do ilustre profesmcntúri:~,

Dir-se-ã que a a validade, a unicidade e a universalidade da lei o'rçamentária são fatores límitantes
para uma intervenção de envergadura. Ocorre, po·
rém, que a inflação corrói todos os valores_ e ~vazia
as bases duradouras dos mecanismos de controle,
..-J)JOj~_fan~o naql!el_as qualificações características de
compficadores e nãO de sirriplificàdOfes,- fia sustentação da verdade orçamentária,"
Continuando a comentar o problema orçamentário,
ele cita uma coisa interessante:
''Para. aproveit;T -a viagem, o Poder- f'úbtico deveria rever a Lei nY 4.320, ajustando-a aos tempos
do terror inflacionário a fim de que fOssem- ibertos
-~ os _c.anais de punição para aqueles gestores que
transgredirem as normas da orçamentação pública.
Agor--J v. Ex• vê como já disse que pouca atenção estão
dando à questii:o orçamentária do Pais, à lei maior que
vai reger a despesa e a receita da Nação,
Con_tinua ainda S. Ex~;
O C_ongresso Nacional, por seu turno, deveria
jnstalar uma Comissão Geral para acompanhar, no
Cheiro da fumaça, os procedimentos executivos1 fiscalizando e sugerindo medidas de salvação. Um toque de reunir, colocando a serviço do País, em cará__ ter_emergencíal, os yalores maiores e as açõ_es mais
apropriadas para abater o mOnstro que a todos devora."
_Aí, vem outra chamada interessante:
"Causa espécie o comportamento político- das
grandes instituições nacionais, sempre no aguardo
de medidas, ora casu[st_icas, ora mais casuísticaslin·
da, num compasso de espera anôdino e sem participaçãO, compondo-se tão-só com a crítica e os torneios verbais.
O País precisa conscieiltizar-se da gravidade do
_
-- illSiante- porrl6"S" VíV-idO e que segu·rainehte, na.hip6·
tese de iiãõ- ser dominado e_ conduzido por forças de
equilíbrío e de SenSatez, há de marcar de foi-'ma ifre·
v'ersíver Valores· qüe ã Pátria se obriga a manter in·
tangíveis, posto que ligados à nadonãlidade, à sobe·
rania e à segurança."
Infelizmente, isso ê o que temos Visto seinPú:: o bras i~
leiró é homem de muita oratória, fala muito bem. Eu
nunc-a me esqueci do caso de um brasileiro que visitou a
Rússia, um brasileiro que foi Ministro da Saúde-ão tem~
po do Presidente Ju-scelino Kubitschec: morreu até num
desastre de veículo, ali na Rua Santa Luzia, nÔ Rio de
Janeir.o, mas no momento me falha a memória. O fato é
que, visitando a Rússia, participou de váriOs banquetes e
não ouviu um só discurso. Aí, em conversa com alguns
amigos que havia feito na· União Soviética, num desses
banquetes, ~(e disse: "Como são diferentes os banquetes
da Rússia. Lá no Brasif não é preciso banquete, numjantar de quatro pesssoas sairão quatro discursos:• E ê isso
mesmo.
País bem, nobre Presidente, agradeço a V. Ex• a oportunidade que me ofereceu nesta tarde de fazer esta apreciação sobre este trabalho que veio publicado hoje no
Correio Braziliense e que externa o pensamento de um
dos homens, a meu ver,_mais conhecedores da política
econômica do Hrasil. Como eu disse, até poderia ter ficado em silêncio, guardando comigo aquelas opiniões, mas
seria um tanto de egoísmo, principalmente depois que o
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nobre Senador Itamar Franco abordou assunto CÇlrrelato ao que li, e dito pelo nobre Dr. Otávio Gouvêa de Bu·
lhões. Pof-e5ta fazão. decidi abusar um pouco da paciência dos Srs.- Senadores e com S. Ex.• o Senador Itamar
Franco, trocar algumas idéias, contanto que para o futG:
ro essas id~ias sejam todas amplas e bem divulgadas no
Senado Federal.
Era só, Sr. Presidente. (Muito beml)

EXPOSIÇÃO PROFERIDA PELO SR. MINISTRO ERNANE GALVEAS NO SENADO FEDERAL, NA SESSÃO DE 23-3-83, SEM COMO AS
RESPOSTAS DE S. EX• A INDAGAÇO!IS DOS
SRS. SENADORES QUE, PUSLICADAS NO
DCN- SEÇÃO l l - DE 24-3-83, SEREPUSLICAMPOR SOLICITAÇÃO DE S. EX•,APOS REVISÃO DOS TEXTOS A QUE PROCEDEU.
O SR. ERNANE GALVt!:AS- Exm9 Sr. Presidente
do Senado Federal, Srs. Senadores.
Inicialmente, quero registrar a satisfação e orgulho
com que cõmpareço a esta Casa do Congresso, atendendo ao convite que me fez o nobre Senador Presidente do
Senad_o, o Sr. Nilo Coelho, por sugestão e requerimento
do ilustre Senador Aloysio Chaves, para discorrer e debater sobre a crise econômica mundial e seus efeitos
- sobre a economia brasil~ira, espedalmente no que serefere ao acentuado desequilíbrio do nosso balanço de pa~
gamentos e ao c_r~scente endividamento externo.
Gostaria, tambêm, de destacar a honra que representa
para um cidadão brasileiro, no ex.ercícío do cargo de Miriistro de ESta-do, vir ao Plenário desta Casa para debater
problemas nacionais. Ressalto, igualmente, a responsabilidade dessa missão em momento tão dificil da conjuntura nactonal.
O Brasil atravessa, como todos nós sabemos, um
período de irandeS dificuldades, que não foi gerado por
nosso País. A crise econômica mundial atingiu, praticamente, todOS~ós países do mundo. Hoje vemos que arecessão ec.onômica cobre quase todos os países, os grandes e pequenos, países altamente industrializadOs, países
em fase de desenvolvimento, países da área socialista.
Todos lutam com graves problemas financeiros- e de Ji.
qui dez.
O falo mais saliente nesta conjuntura da crise in:undiat
é Opeso que esia representou para os pa:íseS em desenvol·
vimento, principalmente para os importadores de pe·
tróleo que, após o primeiro choque de 1974, foram acumulando dívidas externas que alcançam, atualmente, um
montante superior a 600 bilhões de dólat_~.
Se ti'téssemos que rotular a .crise internacional com
que_ se _confrontam, presentemente, todos os países do
mundo, o·nome mais adequado seria "o endividamento
-externo dos países subdesenvolvidos".
O Brasil não se encontra isolado no contexto da grave
dificuldade mundial. Apesar de todas as resistênõias e
mecanismos_ ele defesa ensejados peta admililitl:-ação- governamental, de modÔ a impedir que a recessão exterria
se transladasse para a economia interna, fomos, lamentave\mt!nte, alcançados pelo problema.
Primeiramente, porém, torna-se necessário fazer um
confronto entre a situação brasileira antes de 1974 e após
aquele ano.
Todos se recordam da fase de our-o que atravessou a
economia brasileira, de 1968 a 1974. Depois dos sérios
problemas que, por div-ersas razões de ordem politica e
social, tiveram de ser conjurados em 1963/1964, foi
possível traçar rumos mais convenienteS patá o be:mestar da Nação. Através de variadas providências, de
medidas de ordem econômica e de ordem políticoeconômica corretas, o País passou a trilhar um cam"inho
de pro&resso e desenvolvimento. Vivia o Brãsil uma inflação, em 1963 e início de 64, da ordem de quase 100%.
Essa inflação, após a adoção das providências e medidas
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citadas, foi, gradativamente, sendo reduzida, e, em 1973,

rem Uma rend~ "per capita" reduzida, não poderiam, no
primeiro instante da crise, comprimir a receíta individual
para corrigir os desequilíbrios da economia.
Daí o recurso do endividamento externo, que conduriu os países em desenvolvimento a um grau de endividam'ento da ordem de mais de 600 bilhões de dólares, no
seu montante a tua!, como jâ citado.

encontrava-se em torno de 15%.

Da mesma forma, a administração do balanço de pagamentos das contas externas estava em ord~m.
Sucediam-s_e-, ora pequenos superávits, ora modestos déficits na balança comercial, e reduzidos déficits na balança de transações correntes, como é normal a um país
que utiliza recursos externos para complementar as suas
economias internas, buscando com isso acelerar o processo de desenvolvimento. Com a inflação controlada e o
balanço de pagamentos eQuilibrado, o País atravessou
uma fase de intenso progresso, entre 1968 e 1974.
Tornou-se o Brasil uma estrela de primeira grandeza
no cenário internacio_nal. Progrediu, cresceu,
desenvolveu-se econômica e socialmente. A taxa de crescimento real da economia brasileira, nesse período, foi
superior a 11%. O Brasil era o País de maior índice de
crescimento mundial, com uma inflação controlada e um
balanço de pagamentos harmonioso.
A crise do_petróleo e a conseqUente crise energêtica,
que abalaram, sensivelmente, o panorama econômiCo-internacio_n_al a partir de outubro de 1973, interromperam
o processo de desenvolvimento acelerado da e:conomia
brasileira.
Havíamos solucionado os pontos de estrangulamento
mais importantes da economia nacional, quando passamos a sofrer os efeitos rigorç sos daquelas crises. Em
1974 ocorreu um fato de grande importância, responsável, a meu ver, pelo início das sucessivas dificuldades
económicas pelas quais o Pais vem passando: naquele
ano, o Brasil viu dobrar o valor das suas importações em
relação a 1973.
De 6,2 bilhões de dólares de importações, em 1973, o
Brasil passou para mais de 12,5 bilhões de dólares de importações, em 1974. A crise do petróleo pegou o Brasil
desapercebido e o desequitíbrio causado, então, nas contas externas, não só pela elevação dos preços do petróleo, mas também pela majoração do custo de vários_
outros produtos a ele assoclãdos ~ fertilizantes,
matérias-primas, produtos químiCos, máqüinas e equipamentos -,-afetou, bruscamente, o equilíbrio da balança
comercial, e o País, para enfrentar a nova conjuntura, foi
forçado a procurar, nos mercados financeiros internacionais, suprimentos de recursos de que necessitava para
cobrir déficit do balanço de pagamentos.
Os déficits foram se a-cumulando, em função do crescimento das imPortações e do desequilíbrio da balança comercial. Passou-se a assisfir à reação mundial ante a crise. Os grandes países industrializados escolheram o caminho da recessão para ajustar os Seus balanços de pagamento e repor as suas economias no grau de estabilidade
anterior.
Verifica-se, pelo comportamento daqueles países, pelas estatísticas de emprego, produção, inflação e bãlanço
de pagamentos, que 1975 foi um ano, não de recessão,
mas de depressão mundial, e que esses grandes países industrializados, após fiildarem 1974 ·com um desequilíbrio importante nos seus balanços de pagamento,
atingiram um superávit de mais de 17 bilhões de dólares,
em 1975, à custa da redução das suas atividades econômicas, de crescimento da taxa de inflação,- de redução
signifiCãtiva no comércio iilternacional e nas suas relações com os outros países, e à custa de um alto nível de
desemprego.
Pode-se verificar que, nos Estados Unidos, na Alemanha, Inglaterra, França, 0"0 Canadá e mesmo no Japão, n
inflação aumentoU, ãs ativfáades ecoOómicas reduziramse, o desemprego se elevou e as correntes de comércio declinaram.
Os países em desenvolvimento, como o Brasil, não podiam, evidememente, utilizar os mesrrios caminhos, Não
era ·possível adotar uma dirctriz de política económica
idêntica à dos países industrializados. Primeiro, em face
da fragilidade das nossas próprias economia-s; segundo,
pelas implicações sociais. Tais paíseS, em virtude dejâ te-

O Brasil acompanhou o mesmo rumo. Inicialmente, as
solicitações de empréstimos externos visavam a fazer
face ao desequilíbrio da balança comercial, ao crescimento do custo das importações de petróleo e de outros
produtos esseriCíais. Após - observando esquema estratégico adotado pelo Governo brasHeiro -visaram a enfrentar a crise me~iante investimentos em projetes considerados prioríiúriOs e essenciais.
As~im, a partir de 1971, o Brasil implementou um
elenco de grandes projetes da úrea privada e do setor
pú_blico, objetivando obter, de um lado, o aumento das
exportações e, do outro, i substituição das importações,
resposta considerada mais lógica e racionªl para enfrentar os dissabores da crise.
~

Em muitos setores, como os de pape! e celulose, fertili_-zantes, metais não-ferrosos, petroquímica, indústrias de
bens de capital, o Brasil investiu, rapidamente, mais de
50 bilhões de dólares, assim como investiu, também
substancialmente, nas áreas do setor público, nas grandes_ hidrelétricas, na indústria siderúrgica, nos transportes, nas comunicações.
Em conseqíiéncia, a dívida brasileira- assumiu níveis
consideráveis. O endividamento externo passOu, em prazo relativamente curto, de cerca de 12 bilhões de dólares,
que representava o montante da dívida externa em 1973,
aos elevados valores atuais.

Diferentemente de outros países que se encontravam
em igual estágio de desenvolvimento, os recursos obtidos
foram <lplicados conscientemente. Foram investidos em
projetas essenciais, de grande significação económica e
de notúvel expressão social, que asseguraram, durante
longo período, principalmente até 1981, a defesa-de que
a economia·-nadonal precisava para confrontar a crise
- internacional.
No setor privado, praticamente todos esses projetas
estão produzindo os seus resultados. A taxa de retorno
desses investimentos, grande parte doS quais construídos
com base em endividamento externo, está, hoje, ou rendendo exportações, que fortalecem nosso lado da balança comercial, ao produzir divisas, Ou substituindo importações igualmente importantes do ponto de vista da
estratégia de ajustamento da economia brasileira aos
PrObiemas da-- cfisc internacional.
O Brasil, antes de considerável importador de produtos p-etroquímicos, passou, praticamente, para uma fase
de auto-sustentação. Grande importador de celulose e
papel, passou a exportador. Era importador de produtos
siderúrgicos e hoje os exporta. No setor de bens de c_apital, de extrema importância para reforçar a estrutura da
nossa economia, o nível das nossas importações, que alcançaram, aproximadamente, US$ 4 bilhões, em 1975,
foi contido, a partir daquele ano, e mantido em níveis inferiores _até 1979. Embora ainda seja um grande importador_ de máquinas c equipamentos, o País é, também, um
exportador destes produtos para os mercados internacionais.
Após o primeiro choque do petróleo, adotou-se, no
- periodo de 1975/1977, a estratégia de_aumentar as exportações e investir em setores que possibilitassem a
substituição de importações. Encontrávamo-nos, parece,
no caminho adequado paru a solução do processo de
reajustamento do balanço de pagamentos. De fato, ao
findar o ano de 1977, houve uma interrupção na fase dos
pesados déficits da b<.llança comercial e upresentamos os
primeiros sinais de recuperação, com pequeno saldo na
balança comercial.
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Estávamos, portanto, respondendo ao desafio da crise
internacional, através do ajustamento da economia brasileira às dificuldades, quando correu o segundo choque
do petróleo, acompanhado, desta feita, do choque financeiro gerado pelo aumento abrupto das taxas de juros,
surpreendendo o mundo todo, pela sua intensidade e
pelo agravamento da situação.
Os grandes_ países industrializados receberam esse
novo impacto, repetindo, mais ou menos, a mesma estratégia de retraCão das suas importações. Ampliaram,
substancialmente, as medidas na área do protecionismo
do comércio internacional e defenderam a sua economia,
outra vez, pelo caminho da recessão. Passamos novamente a enfrentar, tal qual a grande parte dos países em
desenvolvimento, os mesmos desequilíbrios económicos
anteriores.
A partir de I979, os preços do petróleo se elevaram, de
uma forma então muito mais intensa, em termos absolutos, do que em 1973 e 1974, quando o preço do petróleo
subiu, pela primeira vez, de 2,5 dólares para 10 dólares.
De fato, no início de 1979, o barril de petróleo custava 12
dólares e, ao final de 1981, o preço desse mesmo barril
atingia a cifra de _34,5 dólares.
-- Daquele ano em diante, e de forma simultânea, começaram a ocorrer as ·elevações das taxas de juros nos
mercados internacionais. Vínhamos de uma fase de liquidez_ abundante nos m~rcados financeiros, de facilidade
de empréstimos, de grandes depósitos acumulados nos
bancos internacionais pelos países exportadore_s de petróleo e de taxas de juros de_.5%_ e 6%, no início da década
de_ 1970. E foi com base nesses fatos, ilessaS facilidades
do mercado financeiro internacional, que construímos a
estratégia de resposta à primeira crise energética iriternacional.
Mas, ao eclodir o segundo choque do petróleo, em
1979, as taxas de juros passaram a 10%, 14%, 16%, 20%,
acrescidas dos spreads cobrados pela intermediação bancúria e das comissões de abertura de crédito, elevando os
encargos financeiros dos tomadores de empréstimos.
Anteriormente à primeira crise, o custo de importações de petróleo não alcançava a casa dos 400 milhões
de dólares. Posteriormente, esse custo atingiu 2 bilhões e
meio, chegou a seis bilhões e ultrapassou a barreira dos
dez bilhões de dólares.
Na área dos juros internacionais, a experiência não foi
diferente. Havia sobre a dívida externa, no período anterior à crise de 1979, desembolsos para cobertura do serviço da dívida de cerca de 400 milhões de dólares de juros. A partir de 1979, praticamente igualamos as despesas de juros com as despe.sas de _petróleo.
A estratégia que orientou a política económica, na fase
crítica anterior, não fõí inteiramente abandonada. Permanecia o entendimento de -que o Caminho mais curto,
--lógico e racional para enfrentar a nova crise era insistir
na úrea do comércio exterior, concentrando todos os esforços na direção das exportações, diante do encargo de
uma dívida externa elevada e um serviço da dívida devolume considerável.
Permanecia, cO:rúudo, sempre presente a questão da
crucial dependência do País ao petróleo, fonte energética
fundamental à movimentação de nossa indústria, na'vios,
transporte urbano e de carga.
A solução mais coerente e nítida para responder à fase
de novos problemas internacionais continuava sendo a
de reforçar a estratégia do comércio exterior, incrementando as exportações, de modo a produzir superávits necessários ao gradual ajustamento da nossa balança comercial, a par de reduzir a dependência às importações
de petróleo e a necessidade de obtenção de recursos nos
mercados financeiros internaCionais.
O ano de 1979 foi de extrema dificuldade para o Brasil, em função das repercussões da crise mundial.
Os anos de 1980 e 1981 foram, igualmente, bastante
difíceis. Porém, nesse período, as exportações cresceram
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em ritmo acelerado, superior ao obtido pela maiora dos
países industrializados e demais países em desenvolvi-

mento. Encontrava-se o País, assim, dando seqUência a
medidas que iam ajustando a economia nacicinal à nova
conjuntura internacional e à conseqüente estrutura de
preços, determinada, fundamentalmente, pela elevação
dos custos do petróleo.
Ao final de 1979, fomos "levados a promover uma desvalorizaçãõ cambial, tendo em vista as dificuldades internacionais, que por serem de ordem estrutural, não estavam recebendo, de nossa parte, a resposta mais adequada, pelo_ compasso lento das nossas exportações_,
Em virtude da desvalorização cambial introduzida em
dezembro de 1979; Crioti:se iu!{icelerador no campo das
exportações e não só reduzimos, de alguma forma, as importações, como elevamos as exportações, em 1980, em-·
quase 33%. Manteve-se, no ano de 1981, o mesmo ritri:to,
corrigindo-se a poSição de deseq uilibrio na ârea externa
através do crescimento das nossas exportações.
Se 1979, 1980 e 1981 foram anos difíceis, que receberam, contudo, adequada resposta através da estratégia
adotada na política econômica, 1982 foi um ano de grandes percalços e de difiCuldades muito maiores.
IntensifiCaram-se, em 1982, -as medidas de protecionismo nos grandes países ·industrializados. As elevadas taxas de juros praticadas, principalmente nos Estados Unidos, começaram a produzir efeitos trágiCOs -Sobre a economia dos países em desenvolvimento.
Mas não foi só o peso dos dez bilhões de dólares de juros sobre a dívida externa de países como o Brasil -que
provocou o agravamento das dificuldades econômicas
dessas nações. As elevadas taxas de juros cobradas no
mercado externo reduziram os estoques dos prinCiPais
produtos primários nos grandes centros internacionais,
bem como a sua demanda. Em decorrência, reduzidos os
estoques e a procura, os preços foram comprimidos e sofreram uma queda drástica.
-

O açúcar, o café, o cacau, a soja foram produtos diretamente atingidos pelo efeito das taxas de juros cobradas
nos grandes centros internacionais. Foi um efeito muftiplicado e em cadeia, que se desdobrou em váriãS fãSés,
acumulando resultados negativos sobre a economia nacional. Mais do que istO; Produziu, em relação à disparidade das altas taxas nos Estados Unidos, em confronto
com as taxas de outras Nações, como o Japão e os países
europeus, um fluxo de recursos na direção daquele país,
provocando a valorização do dólar americano em relação às moedas da Europa e ao yen japonês.
A desvalorização da moeda dos países europeuS-'"e-do
Japão criou dificuldades para competir nos mercados in~
ternacionais, igualmente por n6s disputado. Ante a des~
valorização da moeda_daqueles países, foi havendo para
o Brasil, cuja$ vendas externas de produtos industrializados ultrapassvam 55% do total de exportações, dificülda~
des para competir no mercado.
Mas tudo indicava que esse aspecto novo, efeito da
elevação das taxas de juros, constituiria um problema
passageiro.
Em princípio, manteve-se a expectativa de que a paridade entre as moedas européias e o yen japonês com o
dólar norte-americano viesse, pouco a pouco, a ajustarse aos níveis em que se colocava a moeda brasileira em
relação à americana. Ainda assim, procurou~se compen~
saras exportações dos produtos industrializados, através
da reposição do sistema de incentivos fiscais, inic_iados
trés anos antes. Dess_e modo, reimplantamos o créditoprêmio para as exportações de manufaturados, como
uma forma de compensar a defasagem entre a taxa de
câmbio no Brasil e a_ em vigor na Europa e Japão, em relação ao dólar americano.
O processo de ajustamento do câmbio nos mercados
internaciànais demorou, porém; mais tempo do que era
esperado e apontado, inclusive, em relatórios e exames

de instituições internacionais e por analistas de renome
mundial.
Verificou-se, então, em 1982, sensível queda nas nossas exportações, em face da redução dos preços dos produtos primârios no mercado externo, a par da modesta
competitividade dos nossos produtos, em relação aos de
outros parceiros do comércio in_ternacional, pelas raz_ões
salientada_s.
O declínio das exportações não ocorreu apenas com o
Brasil. Atingiu todos os países que exportam produtos
primários e produtos de alimentação, bem como metais e
minerais menos elaborados, c!J.ios preços também sofreram o mesmo processo de redução.
O esforço brasileiro de exportação, redobrado em
1982, não se traduziu, como desejado, em elevação das
nossas veridas. Ao contrário, evidenciou-se um decréscimo nas exportações, suavizado pela limitação das com·
pras externas às necessidades essenciais do País. Obteve·
se um superâvíCde 800 milhões de dólares, inferior àque·
leque, a duras penas, conquiStara-se em 1981.
Os mercados dos países menos preparados para esse
processo de competição refrearam substancialmente suas
compras. Os países socialistas, tais como Polôriia, Hungria e República Democrática Alemã, pelas própiii:is -di~
ficuldades financeiras enfrentadas, procuraram ajustar
suas economias através da retração de seus negócios il.o
comércio internacional.
Por sua vez, a Argentina, Angola, Nigéria, O Chile,
Uruguai, Paraguai, a Venezuela, o México~ oferece_ram
um quadro novo na área internacional, não só em relação à queda das suas exportações, mas no tocante à
compreensão ·drâstica ~as importaç~es. Um _número poderia ser citado pari evidenciar esse fenômenO: enquãnto
que, em 1981, a América Latina importou cerca de 76 bilhões de dólares, em 1982 importou perto de apenas 58
. bilhões, ou seja, 18 bilhões de dólares a l"!!_enos do que !_10
ano anterior.
A recessão do mercado repercutiu duramente sobre a
economia nacional.
O declínio_ verificado nas compras dos grandes países
- industrializados, adiciomi.d.O à redu_ção dos nov_os mercados que havíamos conquistado após um período de intenso trabalho de abertura de novos pontos externos de
venda, provocou o -resultado m-odesto obtido em 1982.
PratiCamente a totalidade dos mercados em expansão
na Ásia, no Oriente Médio, na Europa, África e América
Latina, havia sido visitada. O empresariado brasileiro foi
motivado e inúmeros conta tos com o_s -compradores externos em potencial foram promovidos, com apoio tna~
ciço das autoridades governamentais. Estímulos e incentivos fiscais foram instítufdos. Procurou-se mobili~_ar todas as forças nacionais na obtenção de novos mercados.
Todo esse esforço gigantesco e todas as vitórias conquistadas foram, em parte, anulados, em 1982, e isto Criou
.bastantes dfficuldades para programar, eficientemente, a
estratégia da política económica nacional para o ano de
1983.

O _an·o dç 1982 guardava, porém, outras surpresas desagradáveis. Havia, como dissemos, uma crise política
fil~t~nadon"al que prejudicava o desenvolvimento das relações comerciais. Assistia-se a uma grave crise econômi_ca, a um amortecimento das atividades produtivas, a
uma retratação no comércio internacional, um crescente
desemprego nos grandes países industrializados, reduzindo o seu consumo e suas importações. A crise, contudo, não havia ainda atingido o mercado financei_ro. E era
através dele que o Brasil e a maioria dos países em desenvolvimento, como a Coréia, Filipinas, México, Argentina e Nigéria, enfrentavam, gradativamente, o reajuste
dos pagamentos internacionais.
Naquele ano, tem início, agravando a situação, a crise
financeira que enfechou o quadro de percalços e dificuldades enfrentado pelo mundo.
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A comunidade linanceira irifernacion~d já havia sentido. antes, o impacto d:1 crise da Polônh1, que ntio pudera
manter os pagamentos internaciomtis e, simpll!smente,
suspendera-os. A interrupção do pagamento dos 24 bilhões de dólares, que _constituí<~m, aproxim:tdumente, a
dívida externa daquele país, repercutiu violentumcnte
entre os banqueiros internacionais. N~o haviam ainda
c.essado __ as repercussões da crise origín:ida pela falta de
pagamento da Polónia e outros sinais de dificuldudes na
área dos países socialistas já se evidenciavam, rreocupando o mercado financeiro externo.
Em seg!lida, surgiu o problema do conflito das Malvinas, provocando o congelamento das contas e divisus da
Argentina nos bancos ingleses e a suspensão dos pagamentos por aquele país.
Diante disso, chegamos à segunda metade de 1982
com um mercado financeiro nervoso, intranqüilo e reticente.
Errl_ã_gosto, o Mé~ico, que expe~imeritava problemas .
semelhantes aos nossos e fora atingido pelas mesmas dificuldades relaci~nadas com a queda _dos produtos primários, declara moratória por 90 dias, estreniecendo, em
propo-rção maior do que todos os fatos anteriores, a confiança da comunidade bancária internacional e afetandO
a nonnalidade das operações linanceiras dos grandes
-bancos mundiais.
A esta altura, realiza-se em Toronto, no Canadá, a
reunião anual do Fundo Monetário Internacional, reple-ta de promessas e esperanças, com relação" a soluções que
se ensaiavam, pcir parte dos grandes países industrializa~
dos, para responder às dificuldades que começavam a
ameaçar, agora muito mais drasticamente, a normalidade da vida financeira, tanto-naS grandes potências lndus~
trializadas, como nas nações em desenvolvimento.
Ã constância dos grandes déficits dos países em desenvolvimento constituía_ o assunto mais importante da reunião de Toronto. A presença da Argentina, do México,
do Chile, da Nigêria, e, por que não dizer, do Brasil, nes~
-te--C-ontexio, gerou em torno da reuniUõ unla grande expectativa, prinCipalmente para a comunidade financeira
internacional, que aguardava alguma decisão de importância como resposta- às suas aflições, tais ccimo o aumento de cotas do Fundo Monetário e a criação dos direitos especiais de giro.
O aumento de co~as alargaria a soma de recursos com
que o Fundo Monetário_ atende aos países em dificuldades no balanço de pagamentos. A criação dos direitos especiais de giro aumentaria a posição de liquidez dos países membros e permitiria que estes s_e_utilizassem desses
recursos para, ou aumentar as suas reservas, ou alíviar as
pressões de tomada de empréstimos il.os mercados financeiros internacionais.
Mais do que isso, anunciava-se, nào·oficialmente, por
parte dos Estados Unidos e dos outros grandes pafses industrializados, a criação de um fundo de emergência, da
ordem de 25 bilhões de dó[ares, para complementar os
recursos do Fundo Monetário Internacional e servir,
nesta hora de crise, como alívio aos_ problemas de balanço de pagamentos dos países em desenvolvimento,
minorando os reflexos da crise financeira internacional e
evitando que o mun~o despencasse por um plano inclinado de restrições ao comércio internacional, determina- do pelas dificuldades financeiras.
Mas não houve nem a elevação das cotas que aumentariam o capital do Fundo Monetário, nem a criação de
novos direitos especiais de saques que aumentariam a liquidez e as reservas dos países associados, nem a criação
do cogitado fundo de emergência.
A reunião do Fundo Monetário Internacional em Toronto foi, sob _esse ponto de vista, uma grande decepção.
Ao contrário, elã armou a comunidade_bancária internacional e deixou intranqüilos os meios financeiros do
mundo que vinham sustentando o processo de reciclagem dos petrodólares desde 1974.
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Aqui cabe uma observação ímpOrfante de ser feita: a
partir dos grandes superávits dos paf!'ies exportadores de

petróleo, principalmente dos países membros da OPEP,
que iam acumulando enormes reservas nos bancos internacionais, não houve um movimento,_.um mecanismo, a
instituição de_um sistema de iniciativa dos grandes países
industriillizados, ou das própi-las -iilstTf.uições internacionais, para equacionar o processo financeiro da reciclagem, e recaiu sobre a comunidade bancária privada internacional o peso de dar solução ao problema. E a comunidade respondeu com financiamentos fáceiS- e abundantes, sob um custo extremamente baixo. __ _
A decepção gerada pela reunião de Toronto interrompeu esse processo. Sem que tivesse sido estabeledda uma
alternativa para o mecanismo da reciclagem, sem que se
tivessem montado outros instrumentos para compensar
o vazio criado pela abstenção dos bancos na estratégia
de financiamento, o mundo iniciou um- segundo round da
crise financeim, partindo para a retração, praticamenf6
total, dos financiamentos para balanço de pagamentos.
Ao regressarmos de Toronto, por Nova Iorque, encontramos praticamente fechados os bancos e os mercados aos financiamentos que antes se processavam em
abundância e n_ormalídade~ Verificamos, naquele momento - principias de setembro de 1982 -que estâvamos agora diante de uma ameaça muito maiOr do que
aquela que havia sido ocasionada pelo protecioniSmo,
pelas elevadas taxas de juros, pela depressão, pela compressão dos preços dos nossos produtos primários de exportação. Pressentíamos que iria faltar a sustentação
para o déficit do balanço de pagamentos.
Naquele momento, deparamo-nos com a gravidade da
situação internacional _em _relação ao Brasil, detentor de
uma dívida externa elevada, uma dependência crucial
das importações de petróleo e uma necessidade de manter em dia suas obrigações, principalmente com relação
ao pagamento do serviço da dívida externa. A partir daquele instante, procurou-se equacionar os problemas na
área financeira, como tentáramos equacionar a problemática da área comercial. Mantiv6irloS;-então, diversos
cantatas, primeiro com as autoridades do próprio Fun~
do Monetário Internacional, depois com os principais
banqueiros na praça de Nova Iorque, aqueles que detêm
um maior nível de operações com o Brasil.
Passou-se, então, a examinar, sob novos prismas, o
problema de financiamento do balanço de pagamentos
do País, para os restantes meses de {982 e para o exercí~
cio de 1983.
Era necessário obter promessas e a garantia de que
não nos faltaria apoio, nem das instituiÇões ínt6rnadõnais, como o Banco Mundial e Fundo Monetário, principalmente, nem dos governos amigos- como foi patenteado através das primeíras declarações do Tesouro
Norte-Americario -,nem da comunidade financeira internacional, que esteve ao nosso lado desde o princípio
da primeira manifestaÇão de crise, em 1974.
Com a garantia de que poderíamos negociar de pé e
contar com o apoio necessário para promover o-equacionamento da dívida externa, sem- descumprir os nossos
compromissos, nem desacreditar a confiança é a credibilidade que o País, por gerações, construíra nos mercados
financeiros internacionais, organiZOu-se o prog-rama de
financiamento para o balanço de pagamentoS de 1982 e

1983.
Muitos criticam a forma como recorremos aos finan~
ciumentos de curto prazo para completar a cobertura do
balanço de pagamentos, em 1982. Isto porque estávamos
acostumados- e esse é o ponto saliente da nossa políti~
ca de endividamento externo - a uma_ programação da
dívida alicerçada em financiamentos" de longo prazo, em
empréstimos com prazo de _8 anos para pagamento, com
30 meses de carência. De forma que o perfil da dívida externa brasileira era perfeitamente distribuído ao longo de
um período largo e pdde nos permitír ,o pagamento das
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affiortizaçõ_es c _Go serviço da dívida sem interromper o
curso dess_es rinanciamentos, as taxas de investimento na
economia doméstica e :.~s taxas de desenvolvimento da
economia nacional.
Mas, naquele momento, não havia ambiente para negociar esses tipos de empréstimos que, pelo contrário,
começavam a se retrair. Tinha infcio um encurtamento
dus linhas de crédito de financiamento na área de comércio e nas operaçÕes interbancãrias, colocando em risco a
complementação do programa financeiro para 1982.
Recorremos, então, às nossas reservas no Fundo Mo·
netáriO Internacional. Vendemos as reservas em ouro e
sacamos as noSsas disponibilidades nos bancos internacionais. Utifizamos, enfim, os instrumentos que estavam
em i1ossn.s mãos para cumprir a prograniação financeira
prevista para até o final de 1982, :enquanto se realizavam
negociações em diversas frentes para criar os chamados
empréstimos~ponte, que nos assegurariam transpor esse
período de d{ficuldades até o fii1al do ano de !982 e- cOn- solidar as negociações para uma programação definitiva
ehl -1983.
Foi com o apoio recebido e a certeza de que obteríamos toda a assistência das diversas fontes, que iniciamos
a tomada de recursos no Fundo Monetário, utilizando
-os nossos direitos especiais de giro, solicitamos os primeiros adiantamentos ao tesouro norte-americano e fizemos os empréstimos-ponte com a comunidade bancâria
internacional. A partir dai, entramos em !983 com um
programa sólido, coerente e racional, que se traduz nos
quatro projetas apresentados à comunidade bancária,
em 20 de setembro do ano passado.
Chegamos ao final de !982 sem recorrer a nenhum
processo violento, sem comprometer a nossa credibilida~
de e sem reduzir a confiança que, nos meios comerci:üs e
financeiros, se depositava no comportamento do BrasiL
No dia 20 de setembro de 1982, apresentamos à comu~
nidade bancária um programa completo de financiamento e cobertura do balanço de pagamentos em 1983, e, no
dia 28 de Teveniiro, assinamOs os con-tratos refel-entes aos
Projetas n~' 1 e n~'). Com is_so, asseguramOs-um-financiãmento de recursos novos da grçiem ci_e 4_ bilhões de dólares, que era o·que estimávamos para financiamentos adi-cionais dO sistema bancário para o Brasil, no corrente
ano, e asseguramos, automaticamente, o refinanciamento das amortizações devidas ao sistema bancário, também neste ano corrente.
As linhas de crédito para o COmércio, que compõerrl o
chamado Projeto -3, foram negociada-s, i,iualnlente, -com
centenas de (?ancas. Trata-se de um processo mais lento,
mais difícil, menos visível do pontO de vista dos números
e do compromisso de cada um, mas, ainda assim, ficou
perfeitamente delimitado e foi assegurada, de certa forma, a reposição dos níveis de crédito .anteriores, fixados
em trinta de junho de 1982..
_As liritias _in-terba,ncãrias, que são l!tilizadas pelas
agéncias dos ban_cos brasileiros no exterior, também foram equacionadas dentro do mesmo programa. Com
- mais dificuldades do que nos prOjetas I e 2, essa neg-ociação foi caminli<indo também mais lentamente e, hoje,
encontra-se ainda no processo de reposição dessas linhas
aos níveis de trinta de junho do ano passado.
O grande fato e a grande realidade que confrontamos
nessas negociações_é que estávamos diante de uma nova
conjuntura_ financeira internacional e uma nova atitude
da comunidade bancária internacionaL Não era mais
possível contar com o mesmo afluxo de recursos financeiros que mantivera o processo de desenvolvimento econômico, através de financiamentos do balanço de pagamentos, nos anos anteriores. A comunidade bancária internacional estava reticente e retraída. Os pequenos ban_cos do interior dos Estados Unidos e da Europa- bancos regionais que haviam constituído a grande red_e de
colocação dos empréstimos organizados através dos sin~
dicatos bancários ou dos chamados ciUb deals- já não~
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representavam mais uma possibilidade de fii1ancTãrrieiito. Era a dura realidade da retração do sistema bancário
internacional, com relação ao problema da reciclagem
da dívida mundial, que vinha sendo feita, tranqüilamente, até agosto ou setembro de 1982.
Restava-rios enfrentar a nova realid_ade. Já não mais
contávarrios,- nos mefcados financeiros internacioilais,
c-om a mesma disposiçãO ou a mesma disponibilidade de
recursos que o Brasil se habituara a utilizar para finandamento dos déficits do balanço de pagamentos. Não
estávamos mais diant_~ do caso de programar as contas
externas com base num crescente endividamento. A programação teria de ser implementada à luz de uma nova
realidade.
Assirri, tomando põr base as possibilidades de levantamento de novos recursos ou de consolidação da dívida
anterior Pelas próprias disposições do sistema financeiro
internacional, refizemos a estratégia de ajustamento do
nosso balanÇo de pagamentoS para 1983. Conforme se
diz, habitualmente, programamos de baixo para dma.
Não era mais possível sustentar um déficit do balanço de
pagamentos superior a sete bilhões de dólares, ou seis bilhões e novecentos milhões, para ser mais preciso em relação à programação aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. Esse era o dado sobre o qual se ergueria
o arcabouço da estratégia da nossa política externa para

1983.
Não havia condições de se ter o déficit verificado em
1980- 11 bilhões de dólares-, ou em 1981, ou em 1982

- 14,5 bilhões. Não seria mais possível prosseguir nesse
percurso, nem esperar a mesma resposta da comunidade
financeira internacional. Contra um déficit do balanço
de pagamentos de 14,5 bilhões de dólares em 1982, por
força das circunstâncias foi necessário programar, para o
balanço de pagamentos de 1983, um limite de déficit inferior à metade, ou seja, 6,9 bilhões de dólares.
O grande desafio consiste em limitar o déficit a 6,9 bilhões de dólares, ante os déficits ou os pequenos superávits experimentados nos anos anteriores.
Restavam ser pagos, ainda, cerca de 10 bilhões de
dólares e, neste imo, cerca de 9 bilhões de juros, ·mais os
itens da conta de serviços. Em verdade, não seria possível resolver a equação Senão através de um substancial
superávit na balança comercial.
Foi programado para este ano um superávit na balança de 6 bilhões de dólares, resultante de exportações
estimidas em 23 bilhões de d0Iares e importações da ordem de 17 bilhões de dólares, previsões que poderão,
nu~a hipótese altei-nativa, serem de 22 bilhões de dólares de exportação e 16 bilhões de dólares de importação,
mantendo-se o objetivo de alcançar os 6 bilhões de dólares de superâvit estimado.
-As negociaç'õeS financeiraS iniciais ·estão.concluídas. A
cobertura financeira do déficit do balanço de pagamento-s para 1983, de 6,9 bilhões de dólares em transações
correntes, está negociada. Resta, agora, produzir exportações de 23 bilhões em 1983 e apresentar um superávit
de 6 bilhões de dólares.
Co-nstituiria e-ste objetivo uma meta longe e fora do alcance das nossas possibilidades_? Entendo que não. Diante do que foi Po"ssíVel realizár em 1981, esse resultado se
mostra perfeitamente viável. Exportamos, naquele ano,
mais de 23 bilhões de dólares. Estamos programando 23
bilhões de dólares de exportações em 1983, em termos de
dólareS i1orriinãis. Se tomarmos em cOnsideração que,
nesses dois anos, poderá haver uma inflação de cerca de
tO% nos Estados Unidos, isse número, em tenllOs reais,
fica diminuído em cerca de I0%
Assim, tendo em vista as possibilidades brasileiras de
exportação de produtos primários, semimanufaturados e
produtos industrializados, a nossa convicção é a de que,
com novoS incentivoS, ·a desvalorização cambial realizada receniemelrte, o estímulo que vêm rec_ebendo os exportadores, a manutenção do crédito prêmío, a- asSistên-
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cia nã. lírea -financeira, a sustenra:ção d_os m~mos níveis

de taxas de juros alocadas a produções exporLáveis, iremos alcançar esse objetivo. E_ deveremos também atingir
a meta de_17 bilhões J1e dólares de importações, jã que,
no ano passado, houve uma redução nas importações,
que se situaram, então, em 19 bilhões de dólares.
Estamos vi_venciando uma r_edução importante nas
quantidades de petróleo im-portado e assistindo a uma
queda substancial nos preços do produto, no mercado_
externo, aliviando as importações, no tocante à futura do
petróleo, em 1983. As importações do setor público estão sendo reduzidas, pela própria reduÇão da demanda
de importações para os grandes projetes nesse setor, já
em fase de conclusão. As importações efetiv<!das em volume considerável e destinadas às hidrelétricas, à indústria siderúrgica, aõ- transporte e às comunicações, estão,
neste ano, baMante reduzidas, em relação ao montante.
registrado em 1982. As fmportações para ftaipu, Tucuruí, Tubarão e as necessárias à expansão da indústria siderúrgica encontram-se Teduzidas em relação ao a rio anterior.
De modo que, se~ forçar ou fazer_ recair sobre o selar
privado a parte mais substancial da contenção nas importações, a pro·grarriação projetada indica a viabilidade
de limitar-se nossas compras no exterior a um tOtal de 17
bilhões de dólares. Atingido o objetivo preconizado de
23 bilhões de exportação, estarão_devidamente_equacionadQS os problemas na área interna e na área do balanço
de pagamentos.
A partir daí, o.rum_O a seguir será o de refõ'mãr os_Ot_ercados perdidos, principalmente aqueles situados em
áreas novas, conquistadas nos últimos anos, pelos esforços dos nossos exportadores. Será, igualmente, o de
manter a motiv:ação dirigida para as exportações, sustentando um _clima de_ confiança,- no sentido de que as dificuldades e os percalços atravessados hoje, principalmente aqueles advindos da área externa, confrontam-se caril
a racionalidade de uma estratégia na polftica. econômica
orientada na direção c_e_rta.
No momento, aguarda-nos um trabalho penoso, com
vistas a conseguir com que a recente desvalorização cambial constitua realmente um processo de transferência de
renda para o setor exportador e aumente a capacidade de
competição dos nossos produtos nos mercados interna·
cionais, reSpondendo, por essa via, ao desafio da elevação das exportaÇões, tal qual ocorreu em 1980.
Depois do ajustamento cambial de 1979, quando as
nossas exportações se situavam em pouco mais de quinze
bilhões, elevamos as exportações, em 1980, em mais de
cinco bilhões de dólares. Não s.e ambiciona essa mesma
resposta em 1983, já que a situação e a conjuntura atual
são diferentes, e as dificuldades existentes, hoje, nos países em desenvolvimento ou com maior ritmõ de desenvolvimento- _os quais vinham oferecendo mercado :iuspicioSõ para ris nossos produtos de exportação- alteraram o panorama. Os problemas ainda es_tão presentes e,
possivelmente, só serão superados ao longo do ano, ou
num processo maís longo.
Nada obstante, estão surgindo no cenário internacional as primeiras indicações de que os fatores que representaram os pontos mais negativos a comprimir a economia nacional começam a atuar num sentido diferente. As
taxas de juros que sobrecarregaram o balanço de pagamentos apresentam, hoje, uma tendência nítída de declínio. Os preços e a demanda dos nossos prodÚtos de exportação já oferecem sinais de i:ectiperação. Os preços do
petróleo, que realmente tumultuaram e deseqUilibraram
os balanços de pagamentos, a partir de 1974e, novamente, a partir de 1979, tarilbém estão sendo reduzidos a
níveis que,-em termol.-Teais, encontram-se abaixo- dez
ou doze por cento - dos níveis de 1982.
E a recessão mundial, presença constante, há maiS de
nove ~nos, nos grandes palses industrializados, prii:iclpia
a dar sinais- de que efetivamente os pontos mais- baixos
do processo já foram atingidos.

DIA RIO DO CONGRESSONACIONAC(SeÇão II)

Para este ano, anuncia-se uma possibilidade de recuperação da economia americana, a uma taxa de crescimento económico da ordem de 4%. Isto poderá constituir o iníCio de um movimento positivO que-se propagaria pela Europa e pelos países em disenvolvimento e acabaria representando, para o Brasil, o estímulo de que está necessitando para voltar a crescer às taxas anteriores.
Um trabalho cuidadoso está sendo realizado . .t: um esforço diário, em que se está procurando unir todas as
vontades nacionais e incutir confiança no empresariado
brasileiro, nos lavradores, nos exportadores, visando a
que o processo _de desenvolvimento seja sustentado com
continuidade_ e na convicção de que as respostas serão
obtidas brevemente, repondo o País nos caminhos do
progresso económico e sociaL
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs.
S_enadores. (Muito bem Palmas! O orador é cumprimentado.)
· O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Antes de dar a'
palavra ao primeifo orador, vou suspender a sessão por
cinco_ miJ11:1!9~·
-(Suspensa às 15 horas e 35 minutos, a sessão é reaberta às-15 horas e 42 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Eslâ 'eaberla
-a sessão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Severo _Gorries-.
-O SR. SEVERO GOMES (Sem rev!são do oi-~dor.r
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sr. Ministro Emane Galvêas, quero preliminarmente,
manifestar o meu agrado com este reencontro. Fomos
companheiros, hã cerca de 20_anos, na direção do Banco
do Brasil. Estamos, hoje, separados por posições políticas diferentes, mas, certamente, ainda juntos na reta intenção de trabalharm9s pela independência do nosso
País e pelo bem-estar do povo.
Sr. Ministro, o Brasil vive, hoje, talvez o período maís
difícil de sua história. Vivemos com a maior inflação de
todos os tempos, a maior taxa de juros do mundo, uma
assombrosa díVTda externa, cujos limites precisos desconhecemos. As finanças públicas, engolfadas no caos basta lembrar que só_ o serviço da dívida interna, hoje,
monta a valores superiores àqueles do orçamento que
vem a esta Casa para ser aprovado. Assistimos à maior
recessão do pós-guerra. O desemprego crescente, ameaça
de profundas perturbações na nossa estrutut:_a produtiva,
as empresas privadas e públicas ameaçadas de ruína, a
indústria, a agricultura.
Estamos ameaçados até de um esgarçamento do nosso
-tecido _social. E as perspectivas são de agravamento, e
um agravamento que fica maiS"nítido na medida, e principalmente, em que a política brasileira, hoje, _se transforma numa ?dequaçào aos princípios estabelecidos no
acordo com o Fundo Moneíãrio Internacional, uma
política que -terri sidO di passivídade- diante das pressões
externas do sitema finaceiro. E V. Ex', aqui, escreveu,
coin realidade, todas essas pressões, "toda a falta de aju-da, todas as dificuldades que, de. uma certa maneira, re-velam o confronto que o País tem com relação aos confHtos de interesses entre o nosso País e aqueles que têm
conflitos de interesses mais pesados.
Eu queria lembrar que esse agravamento aparece hoje,
depois da assinatura da Carta de intenção e dos diferentes acordos que desconhecemos, c-om duas questões importantes~ a primeira, que é o decreto-lei que altera a
política salarial e que já estã inscrito na carta de intenção, um decreto-lei que vai jogar sobre a massa dos
trabalhadores~ ainda mais, além de desçmprego, alêm
Qas suas incertezas, a redução do seu salário. E a outra
questão é a da maxidesvalorização: V. Ex.', no relatório
que trouxe a esta Casa,· mostrou, como exemplo do pas-sado, a maxidesvalorização de 1979, e diz o seguinte:
''com esse ·a_bjetivo, ·adotou-se, em dezembro de 1979,
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uma série de medidas. Dentre estas, merece especial destaque a desvalorização do cruzeiro em 30%, sem prejuízo
da manutenção da política de minidesvalorizações periódicas.
.
A recu-peração do ritmo de nossas exportações, após a
maxidesvalorização, foi estraordinãria; nossas vendas
__ externas c'resceram 32% enter 1979 e 1980 e 15% entre
l980 e l98l •.
Ora, V. Ex' sabe que, após a maxidesvalodzação, foi
estabelecida a prefixação da correção cambia_!, de tal
modo que os efeitos da máxi foram anulados praticamente nos primeiros quatro meses de 1980, e que, portanto, o crescimento das exportações estaria ligado a outras razões, a outras questões, e não à maxidesvalorizacão.
Mais ainda, V. Ex' mostra, na página 38 do seu relatório, as principais:variações negativas na nossa exportação que eStariam a indicar a maxidesvalorização.
Ora, o _que nós verificamos é que praticamente nós temos dois países industrializados aqui, países baixos e
Alemanha Ocidental, com uma redução deis países bãix_os de 350 milhões de dólares, e Alemanha Ocidental em
100 milhões de dólares, num tota.l de reduções de 2 bilhões e 780 milhõ_es.
V. Ex~ relatou, com muita precisão, que todos esses
países subdesenvolvidos estão hoje obribados a um fechamento abrupto de suas importações. A issojã se referia o Ministro Delfim Netto na conferência que fez- na
Escola Superior de Guerra, no ano passado.
Quer dfzei" qúe na área dos países industrializados praticamente nós não tivemos esse tipo de contração. E é
preciso lembrar que no ano de 1982 nós tivemos uma
queda do volume físico das exportações; nós tivemos um
crescimento de 1,3; nós tivemos é uma queda de preços,
se não- me engano de l7%, e isso levando a uma. queda
das receitas de 15,6%. Mas, na. verdade, nós ainda estávamos mantendo a capacidade de competição.
A questão que se coloca é de que as dificuldades de exportações estão muito mais ligadas a problemas de mercado do que a problemas de preço. No entanto, essa maXidesvalorização trouxe, como conseqUências imediatas,
primeiro, o grande crescimento do endividamento das
empresas brasileiras, privadas e públicas, todas elas
ameaçadas, hoje, de ruína, em face desse enorme crescimento de endividamento que já vinha sendo agravado,
no curso de tempo, pela prática das taxas de juros vigentes no País. Além do mais, como efeito da máxi, temos o
êjuê? O crescimentO da inflação. As informações que temos são que no mês de março a inflação ou chega a 10%
ãu ultrapassa a 10%.
Enfim, nós pretendemos, hoje, seguir o quê? Uma
política passiva, de acordo com as imposições do Fundo
Monetário Internacional, que interpreta a vontade e os
interesses _dos países industrializados. O que aconteceu
com os países que realizaram essa proeza? Em 1982, o
Chile, com relação a 1981, teve um decréscimo do PlB de
lO%, de_21% na produção industrial, de 12% na produção agrícola, _e de 60% na construção civil.
Um recente artigo publicado na Euromoney, que tem o
tltulo sinistro d~ "Horizonte Perdido", relata as questões
dos países sudeSenvolvidos, e mostra que o México, que
tem, hoje, já I I milhões de desempregados, se seguir o
receituário do Fundo Monetário Internacional, poderá
chegar a 1985 com mais 4 milhões _de desempregados.
Estamos, assim, com uma política de passividade
diante da ingerência do Fundo Montetãrig Internacional .
nos assuntos internos do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Interrompo o
orador para fazer ·uma consulta ao Sr. Ministro Ernane
Dalvêas: se S. Ex• prefere responder pergunta a pergunta, somando o tempo global de 2U minutos. Penso que aí
o_ debate ficaria mais int(!ressante para o Plenário do Senado.
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O SR. ERNANE GALV"tAS- _Sr. Presidente, se eu
não estiver -qUebrando nenhum princípio regulamentar
desta Casa, ou norma de_ trabalho, eu preferiria responder a cada um dos oradores.

O SR. PRESIDENTE (Nilo CoeU10)-

entre V.

Ex~

1': um acordo

e o Senador Severo Gomes.

O SR. ERNANE GALVEAS- O que faça com muito
agrado.

O SR. SEVERO GOMES - Estou à disposição do
ilustre Ministro Ernane G3.lvéas, ao terminar a minha
questão, para que s.'Ex• possa responder e também de-

bater. Tenho uma questão a mais pira colocar.
Como disse recentemente o Cliallce!Cr Helmut
Schmidt, para que não pairem dúvidas a respeito da atitude do Fundo Monetãrici Internacional, em recente trabalho traduzido no Brasil, na Revista Senhor, e também
no O Jornal do Brasil; "Créditos recentes a países devedores precisam envolver o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial para fixar não apenas aS condições referentes aos termos finariCeiros dos empréstimos, mas, também, a política econômica nacional do
País devedor".
Ora, Sr. Ministro, a noSsa Constituição diz no seu art.
81, falando das atribuições do Senhor Presidente dá ·República:
"Art. 81. Compete -pfiv3tiVáiTiente áo--Pfesidente da República:
X- celebrar tratados, convenções e a tos internacionais, ad refer"endum do Congresso Nacional.''

Isto guarda coerência com o art. 44, que diz:
"Art. 44. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
1- resolver definitivamente -sobre os tratados,
convenções e atos internacionais celebrados pelo
Presidente da República."
O espírito desse preceito é de que todos os compromissos que venham a comprometer o Pafs, o seu futuro, o
seu trabalho, a sua ordem produtiva, devem precisar
passar por este crivo dos representantes do povo.
A compreensão clara da Lei e dos fatos mostfa que os
acordos firmados com o Fundo Monetário Internacional, por não terem sido referendados pelo Congresso
Nacional, são eles ineficazes. Quer dizer, o Brasil não está obrigado ao cumprimento dos seus termos.
Pergunto a V. Ex•: Por que não enviou o Goii6-no,
para apreciação do Congresso, os termos desse compromisso? Ainda pretende fazê-lo, para que esses acordos
conquistem ou não a eficácia que hoje não têm, ou essas
questões permanecerão como estão,,. "ao arrepio" da
Constituição? Muito obrigado.
O SR.ERNANE GALVEAS- Meu estimado ilmigo,
ilustre Semidor Severo Gõmes; que me honra com uma
amizade de mais de 20 ariõS e· com OJãtõ -de termos. frii-balhado, em muitas oportunidades, na direçãó dos mes~
mos objetivos elevados do iriteresSe riaCionãl.
Eu dirii-que riãO-eSfãffiOS separadoS, a:tualioente, mas
irmanados nos mesmos propósitos de servir à causa
pública e de trabalhar para encontrar os caminhos mais
corretos e rápidos para dar solução à crise que confronta
a sociedade brasileira. Vejo que as preocupações de V.
Ex'" sâ.o também as nossas preocupações. Entendo que as
dificuldades são muito grandes e os caminhos a percorrer são muíio árduos.
O mundo atravessa uma c_onjuntu"rã. económica não
experimentada, talvez, desde a grande recessão dos anos
30, e o Brasil, como disse V. Ex', possivelmente a fase
mais difidl da sua História económica, desde então.

A elevação dos preços do petróleo e as dificuldades enfrentadas para superar a crise energética, surgida a partir
de I974, na verdide- configuraram-se num empobrecimento para o País. O quesesentehoje, em termos não só
de dificuldades, mas de agravamento das possibifidades
de investírrienjo-OU de expansão da-PrOdUção nacíonal, é,
realmente, o peso que representa esse empobrecimento,
em função da elevação dos preços do petróleo e da trans_ferência de renda pani o exterior.
Vítimas da situação, fomos apanhados no meio desse
torvelino e não tivemos condições de interferir no processo, senão usando_ as armas à nossa disposição, para
realizar uma política econômica racional e termos uma
política rr:ionetáría, fiscaf"e Canlbial adequada às novas
variações da conjUntura econõmica.
Não há dúvida de que convivemos com sériãS dificúldades, para atingir esses objetivos. Não se limita apenas
a uma questão de preços, como bem afirmou V. Ex•, a
_equação do nosso problema de balanço de pagamentos.
E, -ãiltes, um problema de mercado. Fiz questão de destacai-, aqui, como foram pouco a pouco sendo afetados,
também pelas mesmas condicionailtes, os países que representavam mercados qovos para os produtos de exportação do Brasil.
Sofiem-ÕS Õ-peso dãs taxaS de juros sobre o balanço de
pagamen_tos, a retração da demanda, a queda dos produtos primários. A mesma coisã ocor-reu com esses países
que vinham, aceleradamente, comprando maior volume
de produtos nacionais. Não podemos, entretanto, nos
curVar a essas dificuldades. Ao contráriO, temos queredobrar Os -esíorÇOS a partir de um diagnóstiCo cCFto; cOn-forme V. Ex,. fez, no sentido de que os problemas não se
pautam somente numa questão de preços.
A verdade é: Que os preços a vigoraf nos mercil.dOs in:.
ternacionais vão continuar sendo determinados nos
grandes mercados mundiais.
Vamos acompa-nhar a evolução dessa conjuntura, na
expectativa de que a retomada de desenvolvimento nOs
gràifdes paíseS industrializados tambêm fere a retomada
do curso de _expansão do comércio internacional e as
quedas das taxas de juros reponham, novamente, nos
termos- enrque desejamos, os preços dos nossos produtos
de exportação.
Espera-ilos um trabalho mais árduo, p_orque_s_e reduziM
ram as_ n9ssas _possibilidades no México, na Ven~~)_~
no Chile~ na Argentína, na Nigéria, em Angola, M:oçiimbique, Marrocos, rio Oriente Mêdio. Teremos de procurar outros mercados, abrir novas oportuniades para as
nossas exportações, Esse é, realmente, o trabalho mais
importante a realizar hoje, para podernlos conviver corri
as dific_uldades internacionais.
O recurso ao Fundo Monetário não foi, absolutamente, para buscar a ingerência de uma instituição interna~
cional sobre os problemas internos no Brasil. Era necessário nos ajustar à nova realidade do_ mercado financeiro-. Precisávamos fin-anciar os nossoS-dé-ficits dõ balanço
-de pagamentos, diante de uma nova conjuntura financeira internacional. O trabalho de obter os financiamentOs
necessários cOmeçava, realmente, pefõ apoio qUe nos pudesse prestar o Fundo Monetário. Não porque o montante que aquele organismo poderia emprestar ao Brasil
e- pode emprestar aos países associados constituísse a
quantia necessária e suficiente para dar cobertura ao déficit do balanço de pagamentos, mas sim porque não só
complementava os financiamentos necessários, como representava um elemento essencial para refazer a confiança abalada do sistema financeiro interriaCional, em
matéria de financiamento aos países em desenvolvimento, especialmente, da América Latina.
A):tós-os casos-aqui menciOnados, como da Polônia, e,
particúl<irm.-enúb~--do-Méxiêõ, da Argentina, do Chile,
Equador, Peru, e da própria Venezuela, inseriram, automaticamente, o Brasil no contexto de_ dificuldades da
Amêrica Latina e passamos, realmente, a ter muito mais
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problemas de acesso à comunidade bancãria internacionaL
O Fundo Monetário Internaional representa um aporte importante de recursos e um instrumento relevante
para conciliar os interesses da comunidade bancária internacionaJ com os nossos interesses.
Todos os que leram os estatutos do Fundo Monetário
e acompanham esta instituiÇão desde a sua fundação sabem que o Brasil foi um dos primeiioS a Cfíalogar para a
- sua criação e um dos primeiros a subscrever as cartas do
Fundo Monetário, cujos estatutos foram submetidos ao
CongresSO Nadõrial e por este-aproVado; estabClecendo
as margens de negociação ou de possibilidade de utilização dos seus recursos, quando esses recursos fossem
necessâdos ao -financiamento de parte do balanço de pagamentos do Brasil.
As cartas de intenção fOram divulgadas amplamente
para conhecimento público e por várias vezes, anteriormente, re_corremos ao Fundo Monetário Internacional.
E verdade que em quantidades menores e em situações
diferentes, mas ierripre dentro do mesmo princíf!iO de
que nos encontrávamos respaldados por um estatuto
aprovado pelo Congresso Nacional.
Não passamos, de agora em diante, em função dos
nossos compromissos com o Fundo, a seguir uma política passiva, como dizia V. Ex' Não creio, também, seja o
casO de s.e comparar a noSsa situação com a do Chile,
porque aquele país não foi submetido às mesmas regras,
porquanto escolhera um caminho diferente para solucio~
na r os seus problemas internos. Apesar de ter tomado to~
das ãs medidaS que pareciam coerefltes e racionais para
resolver os seus problemas, a administração do governo
chileno descuidou da taxa de câmbio. Enquanto pro mo~
via uma estabilidade interna com sacrifício para as ativi~
dades econômicas, no processo de reajustamento, deixou
defasada a sua taxa de cámbio e pagou por essa defasagem um Preço caro, que V. Ex• traduziu nos números
aqui menckuiados.
Por isso mesmo, ao lado dessas medidas, e sentindo
Que estávamos diante de um processo mais difícil do que
aquele que diagnosticáramos anteriormente, não nos res~
tava outro caminho senão mobilizar todas as fontes de
recursos necessâtios para financiar o balanço de pega~
mentos, estivessem elas onde estivessem, incluin-do o
Fundo Monetário, do qual somos membros natos, para
o_qual contribuímoS com o nosso capital e aportes de recursos, e a quem, em muitas oportunidades, emprestamos parte das nossas reservas direitos especiais de giro.
A idéia era associar toda essa problemática do finan~
ciamento do balanço de pagamentos e criar condições
para que, com as nossas exportações, os resultados desejados na balança comercial pudessem ser obtidos. Ao
percebemos que a competição intern-acional era adversa,
que-a mobilização dos esforços não-estava produzindo
os resultados necessários, que iniciávamos o·ano de 1983
sem obter as respostas perseguidas, que o rumo das exportações não estava sendo o desejado e, ao contrário,
apresentava ainda um descenso perigoso para completar
o quadro do balanço de pagamentos em 1983, foi querecorremos, novamente, à desvalorização cambial.
Não se pretendeu traduzi~la numa inflação maior do
que a anteriormente esperada. Sabemos que, infelizmente, o primeiro iinpacto da desvalorização cambial, da ordem de 30%, refletirá sobre os preços internos e poderemos ter um índice, em março, superior àquele que, comumente, temos nessa altura do ano. Mas V. Ext. verá
que grande parte dos fatores que vão responder pelo
índice de preços em março ainda está relacionada coma
alta de preços dos produtos de alimentação.
Nada obstante, os efeitos internos da maxidesvalorizaçào encontram-se, de certa forma, limitados pelas medidas complementares adotadas pelo Conselho Nacional
e pela administração do Governo brasileiro.
Não foi uma opÇãO simples. NãO constituiu apenas
uma opção. Foi'o reconhecimento de uma medida abs.o-
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lutLJrncntc necessária para o cumprimento dos nossos Objctivos.
Muito obrigado, eminente Senador Severo_ Gomes.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) palavra ao nobre Senador José Uns.

Concedo a

O SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURso·
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERA I'UBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ERNANE GALVEAS- Sr. Presidente, eu gostaria, preliminarmente, de agradecer ao prezado amigo e
nobre Senador José Lins as arn_âveis referências aqui feitas à equipe do Governo, a quem··coube essas negoci.<lçõcs numa fase tão difícil da conjuntura nacional e internadonal. Talvez pela amizade ou bondade de seu coração, o Senador José Uns tenha-noS ímputado maior
efkiênda do que aquela que modestamente reconhecemos ter. Mas acho que S. Ex' destacou, com bastante
propriedade, os aspectos relacionado!! com a credibilid_ade c a confiança que a administrã.ção atual do Governo
João Figueiredo representa do ponto de vista_das nossas
negociações internacionais.
Em razão de muitos outros p:iíses não se anteciparem
aos fatos_a_través de medidas de__ordem econõ_micã e políticas de ajustamento das suas dificuldades, especialmente
na área externa, e depois terem que realizar as alterações
ne_cessárias no curso das negociações com o Fundo Monetário Internacional, as discussões e negociações com
aquele organismo, ao lado de terem sido muito_mais penosas, representaram um processo muito mais lento e
bem longo.
Em face de termos equacionado bem os nossos problemas mas, e nos antecipado, voluntariamente, adotando
as medidas de austeridade necessárias para enfrentar a
crise mundial, dirigimo-nos ao Fundo Monetário Internacional com o mesmo programa antes apresentado ao
Governo como um todo, ao Conselho Monetário Naciooªl_ ~-à _Qpin_ià_Q_púbüc_a__b_ra_s_!l~-~rª,_
O mesmo programa de política monetária e fiscal e de
programação do setor externo para 1983, os mesmos documentos, a mesma estratégia, a mesma proposição foram apresentados no momento em que sentamos à mesa
das conversações com. o Fundo Monetário Internacional.
E por isto mesmo, meu prezado Senador José Lins, recebemos a resposta desejada em tempo recorde e mais
rápido do que o de todas as negociações que o Fundo vinha realizando com outros países em situações iguais às
que negociava com o Brasil.
Exatamente pela posição desfrutada pelo Brasil, nos
meios internacionais, bancáriOs e empres-ariãís, em termos de credibilidade e confiança, foi possív-el reunir os
banqueiros e principais bancos internacionais, em Nova
iorque, no dia 20 de dezembro do ano passado, e no dia
28 de fevereiro, como destacava V. Ex'-, para assinar os
contratos pelos quais havíamos trabalhado, neste curto
período.
Creio ser difícil recus_ar à administração atual à administração do Governo João Figueiredo, a resposta rãpida obtida nos foros intemaionais para os -problemas que
com eles discutíramos, fundamentados na estratégia da
nossa polítíca econômica.
V. Ex' destacou- e tenho orgulho de haver participado_,_de alguma forma, por um longo período, da administração pública, há mais de 40 anos servindo_ao Governo,
como funcionário do Banco do Brasil, da SUMOC, do
Ministério da Fazenda, Diretcir da_SUNAMAN, da CACEX, Presidente do Banco Central_e, agora, Ministro da
Fazenda - que não se pode imputar erros impõrt3.ntes
aos últimos Governos Federais, na administração da
política económica do Brasíl, quando as estatísticas mostram o longo período e a longa tradição de desenvolvimento econômico que o País registra nas últimas décadas, com taxas seculares de mais de 7,5% e o resultado

extraordinário verificado no período de 1968 a 1974,
quando atingimos cerca de ll.-5%,- em -média, de desenvolvimento econômico e em tei'mos reais.
Mesmo durante a crise do Petróleo, mesmo após ã de:.- pressão do ano de 1975 e à rec_essão que se prolongou
__ nos __anos seguintes, a economia brasileira continuou
crescendo, mer~ê dos esforços, e eu diria, da adequação
das políticas ec~nômicas aOs confront~s da conjuntura
nacional e mundial.
V. Ex• destacou bem o problema do peso do petróleo e
dos juros _s;otm~ a economia nacional, que prejudicou o
ritmo de desenvolvimento do País e empobreceu os brasileiros, exigitido-lhes um maior sacrifído para responder à crise. E_ aí, poder-se-ia perguntar a V. Ex•: por que
não a moratória, advggada e proposta por alguns como
uma solução para os problemas da área externa no Brasil? E complemento; qual a credibilidade do plano financeiro_ do Governo para adequar o balanço de pagamentos_ e, realmente, não traduziu a programação da área externa em termos de depressão, ou em termos de dificgldades para as atividades económicas, ou, ainda, em desemprego?
-Vou-me pennltii;sr. Presidenie, ler, a prOPósito, urri- trecho do relatório e da exposição que trouxe a V. Ext-,
para conhecimento dos Srs. Senadores, e registro no Senado Federal. Agradeço, por oportuno, ao nobre Senador José Lins a gentil iniciativa de ter pedido a V. Ex• o
registro do trabalho nos anais dessa Casa, antecipando a
proposta que tenciopáva_ fazer a V. Exf. neste sentido.
Mas, se V. Ex• me permite, vou ler, como dizia, um
trecho desse relatório, parã respOilder"à primeira -das indagações do nobre Senador José Lins;. "A configuração
dos nossos compromissos externos, no quadro geral de
"encurtamento" dos mercados_ financeiros internacionais, não _deixava dúvida quanto às alternativas que poderíamos escolher para resolver os problemas atuais do
balanço de pagamentos: a via das negociaçõ_es com os
creçiores, que incluía, obrigatóriameme, o recurso ao
FMI,__O L! _a _su.~p~ns~Q- .<!Qs _P?_Ba~~!ltQs (~()r_at(Jri~}---, _
"A Poiôni_a, a Argentina e o México chegaram a optar
pela segl!nda alternativa. A Polónia, por falta total de
condições para tentar um refinariciamento de sua dívida
junto à cOmunidade bancária internacional._ A Argentina, porque, envolvida em um conflito bélico de proporções, não tardou, porém, a recõrrer ao Fundo MonetâiiO; tã-o logo pôde, como condição necessária à coiripo..:
sição de sua dívida com os bancos internacionais. E o
MéxiCo, por não ter, com a antecedência necessária, ass~gurado os financiamentos temporários capazes de sustentar o fluxo de pagamentos de seus compromissos externos, enquanto se processava a renegociação com os
bancos e com o Fundo Monetário, o que "veio a fazer, em
seguida~

"A suspensão dos pagarrientos internacionais, ou a
moratória" não é difícil perceber, "traz conseqílêncías
dr_ásticas, do ponto de vista da credibilidade e da conti_nuidade dos financiamentos que amparam tanto as operações de exportação _como as de importação".
Foi o nobre Senador Virgílio Távora que; aqui na tri- huna do Senado, discorre_u sobre a essencialidade dos
nossos produtos de exportação e sobre os números ligados ao finanCiamento das ~xportações e importações,
para mostrar que a suspensão dos pagamentos criaria
realmente um caos na economia nacional, se não fosse,
evidentemente, cercada de outras providências que_ a
nossa credibilidade e a necessária confiança a ser impOsta aos mercados internacionais n1ro_ nos permiti, no processo das riossas negociações.
_ "O Brasil é um País que, habitualmente, recebe do ex__tei-loi-uma massa de financiamentos sem a qual dificilmente poderia sustentar o ritmo regular de seu comércio
exterlor e os de suas atividade!! económicas internas."
OperaÇões reãlizadas por mais de l 00 agências de bancos brasileiros nos mercados internacionais, levantando
recursos para financiar irriportaÇõeS ou as nOsSãs expor-
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tacões, estão também intimamente vinculadas à normalidade desse proCesso de não interrupção dos pagamentos.
- "A suspensão dos pagamentos internacionais, por
parte de um país, equivale à concordata, no caso das empresas: com a moratória cessam as correntes normais de
fiil-ailciani.ento. Se a empresa não dispuser de recursos e
caixa suficiente ou se, pela sua natureza não puder prescindir de certos__insumos e matérias-primas, poderá sofrer sérias conseqüências, até mesmo penalizar suas atividades. Por isso mesmo, nenhuma empresa é levada à
concordata s_em, antes, despender todos os meios, todos
os esforços, para promover uma composiçáo amigável e
adequada de suas diVidas."
Os países auto-suficientes em carvão e petróleo, necessários não só ao consumo de suas indústrias, mas, corno
eu dizia antes aqui, aos transportes mais indispensáveis,
aos navios nos portos, aos caminhões nas estradas, aos
ônibus nas cid_ades, são, sem nenhuma dúvida, menos
dependentes do exterior e menos vulneráveis às mudanças ecooómicas e.s_ternas. A isso também fez referência o nobre Senador Virgílio Távora, exibindo números
convincentes.
Todas essas considerações, eu creio, Sr. Pfesidente,
Srs. Senadores, não podem deixar de estar presentes no
momento em que os representantes do Governo brasileiro se sentam à mesa das negociações internacionais.
Quem tem crêdito, usa o crédito, não pede moratória.
Seria muito dificil de avaliar as conseqUências de uma
solução violenta, unilateral, imposta aos nossos credores, principalmente à comunidade bancária internado:.
nal. Aí estão a PETROBRÁS, Vale do Rio Doce, as empresas siderúrgicas do grupo SIDEBRAS, utilizando importanteS montantes, mais de 6 ou 7 bilhões de dólares
de linhas e financiamento de comércio, que não poderiam_ ser mantidas fosse outra a forma das nossas negociações. E é por isso, meu prezado e nobre Senador José

Lins, que eu respondo nega-t-ivamente às propcstas nessa
direção.
No tocante à segunda indagação, permito-me deixar
registrado nessa exposição entregue à Mesa do Senado e
ao_s Srs-. Senadores um quadro onde, ao lado dos resultados efeUVos dá-balanço de pagamento, em 1982, projetamos o balanço de pagamentos estimado para 1983.
A partTr da viabilidade dos_ objetivos fiXados para a
balança comercial e das dificuldades de alargar a área
dos financiamentos externos, além dos 7 bilhões de dólares de déficit nas transações correntes, iremos ter uma
necessidade de recursos externos para financiar o déficit,
as exportações brasileiras que são vendidas a prazo e as
amOrtizações da- dívida já acumulada, da ordem de 16 a
17 bilhões de_ dólares. Neste quadro, de n9 18,
encontram-se especificados as fontes de recursos para
cobrir essa deficiência.
Em face dos investimentos de capital de risco, que dever~_o Ser ampliados, do aumento dos financiamentos
doS fornecedores, do aporte de recurs_os das ins_tituições
financeiras internacionais, especialmente o Banco Mundial e o Banco Interamericano, dos empréstimos em
moeda e das negociaçõe_s do .Projeto I e do Projeto II, teremos, nobre Senador José Lins, uma margem de segurança de cel-ca de l bilhão e 600 _milhões de dólares. Isto
tendO em --conta uma _redução de soo milhões de dólares
na programação do Projeto II e de iguais SOO_ milhões de
dólares na programação dos Projetes III e IV. Caso isso
lião ocorra, a:inda assim teremos a margem de I bilhão e
600 milhões de dólares que poderemos descontar, no
caso de insucesso ou de percalço na realização desses objetivos. Muito Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Concedo a

palavra ao no_bre Senador Roberto Saturnino.
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O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem revisão do.
orador.)- Sr: Presidente, Srs. Sei1adores, Sr. Ministro:~
Farei 4 perguntas a V. ex• Na primeira quero me referir a esta questão do fechamento do balanço de pagamentos do ano corrente, as afirrriações que V. Ex• fez, e
referentes também a este poilto da rrioratóriajã antecipii-

da pelo nobre Senador José Lins.
Sr_. Ministro, eu vou -ser mui"to franco com V. Eif~
muito franco para dizer que eu tenho direito de não acreditar nas afirmações que V. Ex~ fez hoje, aqui, come tem
feito fantas vezes em pronunciamentos, entrevistas, por
este País afora. Adquiri esse direito, como qualquer brasileiro adquiriu, de duvidar e de não acreditar na palavra
das autoridades do setor económico do País, tais foram
os erros de prevísão em ma-téríã. de bafallÇo de pãgamen~
tos de anos anteriores, de inflação e de tudo mais: erros
que o caderninho do nobre Senador Luiz Cavalcante, se
aqui estivesse, poderia atestar- muito indhor do que minhas próprias palavras. Mas, não apenas os erros,-corõo
também, principalmente, as falsas informações preSta~
das, em várias oportunidades, quanto à questão da dívi~
da de curto prazo, quanto às reservas do País e, princi~
palmente, quanto à questão do recurso ao Fundo Monetário Internacional. Está aqui, na eXposição de V. Ex•, e
V. Ex~ também verbalmente se referiu da mesma forma,
página 53: .. "Em setembro mesmo, em New York e
Washington, foram lançadas as primeiras providênCias
visando a equacionar o problema brasileiro face à precipitação da crise finanCeira".

Setembro de 1982. Adiante, logo na mesma pág[na:
..A assitênci3-financeírã--d0 Fundo Monetário-Internacionaf pãrecia imprescindível, não só pelo a porte de recursos do.. "Financiamento Cómj:leiisafório", Cofio do
"Financiamento AmpliadO", etc."
E, entretanto, Sr. Ministro, estávamos a dois meses
das eleições, em plena campanha e nós aqui, repetidas
vezes, a advertir: o Brasil vai ao Fundo Monetário Internacional. E V. Ex~. como icido_s os Ministros di áfeaeconômica do Governo, negava peremptoriamenf~~ "Jamais
se cogitou disso, trata-se de uma invenção da Oposição",
e, entretanto, as negociações jâ estavam se prOcessandO e
o empréstimo junto ao Tesouro aniericailo "foi tomãOo
nessa época com garantia de que o Brasil reCorreria :io
Fundo e pagaria com recursos do Fundo este
empréstimo-ponte. Isto por quê? O Governo disputaVa
eleições c_om seu Partido, o PDS, e não queria trazer a público a informação verdadeira que poderia prejudicãr
os .seus resultados.
Por isso tudo, Sr. Ministro, V. Ex• vai desculpar a minha franqueza, eu tenho direito e adquiri, como todo
brasileiro, de não acreditar, âe Pôr em dúvida as afir~
mações que V. Ex• faz aqui, dizendo que não haVerá·
nova negociação, que o batãõço de pagamentos do ano
1983 está definitivamen-te feChado.
Eu mesmo faço meus cálculos modestos, na base das
informações pobres que temos, nós congressistas deste
País, na base das pobres informações que temos, façOoS
meus cálculos e verifico que faltam de três a quatro bi~
lhões, nos meus cálculos, ainda, para fechar o balanço de
pagamentos deste ano.
Mas quem sou eu, pobre congressista brasileiro, destituído dessas informaÇões? Mas o BankerS Trust, grande
banco americano, de Nova Iorque, banco credenciado
pelo Governo brasileiro para coordenar o famoso Projeto IV, o mais difícil dos PrOjetes, faz também as suas
avaliações que há, ainda, um furo a ser preenchido nas
contas externas do Brasil em 1983, que ele estima entre
quatro bilhões de d_ólares, numa hipótese Otimista, e Sete
bilhões de dólares, numa hipótese pessiritista.
Sr. Ministro, não vou me ~longar no preâmbulo desta
pergunta, onde, repito, tenho o direito de duvidai àesaw
creditar das informações que V. Exf tfãz. Mas a minha
pergunta é a seguinte, Sr. MírilStrO. Caso V. Ex;; ffiãis
uma vez, tenha se equivocado e que ao curso do ano, no

e

meio do ano, qualquer mês deste 83, haja necessidade de
o- Báisil, ffiãis uma vez, recorrer.aos bancos, aos credores
e j)edir ullúi.-finegociaÇão rio sentidO de cobrir a!Suns d~
ficitS ainda existentes nas contas deste ano, porque V.
Ex• afirma que o saldo de seis bilhões é algo factível e,
ffials, vejo estupefato que o Brasil preStou informações
recentes aos banqueiros americanos dizendo até que poderia chegar a um saldo de sete bílhões de dólares. Pergunto eu a V. Ex•, Sr. Ministro ErnineGalvêas:-no caso
de que isto venha a ocorrer e V. Ex.•, mais uma vez tenha
efra-do, o qUe vai fazer V. Ex•?
Ex• vai confessar o erro? Pedir desculpas à Nação e demifír.:-se do cargo, ou V.
Ex• vai -tentar uma extensão desta moratória de fato,
consentida, não declarada, continuando a pedir, por favor, n-ovOs empréstimos, aceitando as taxas de juros mais
altas _do mundo, assim como flovas concessões em termos de política econômica e, até mesmo, novas concessães em termos de venda de património nacional?
-Ou, numa terceira hipótese, val V.-Ex• rever o seu pontO de vista, romper cott-1 o Fundo Monetário Internacional, declarar soberanamente a moratória e exigir uma renegociaÇão global da nossa dívida externa?
V. Ex• fez seus comentários a respeito da moratória,
invocando o caso da Polônia, da Argentina e do México,
países obviamente em condições bastante diferentes das
dO Brasil, países que pedirãm moratória temporária também, de certa forina, submissa, porque a moratória que
antev_emos é aquela que abrirá as portas para uma nova
ordem econômica internacional. E a moratória _onde o
País devedor diz: n~o tenho condições d~ pagar, vamos
sentar nes.t_a__mesa e eu não pagarei n:ida até QUe cheguemos a_ um acordo a respeito de novos prazos para essa
d_ívida que reconheço. O que fez Oswaldo Aranhã no início da década de 30, o ine_s_q_uecív_el e grande Ministro da
F<!Zenda deste País. E o fato de que a Polônia, uma
nação do bloco socialista, por conseguinte, com Um relacionamento mais precário que o do Brasil, em relação ao
_mundo Ocident_al; de que a Argentina, um país em guerra C'f perdendo uma guerra; de que o México, um país
com uma dependéncia visceral em relação aos Estados
Unidos, tenham pedido essa moratória temporária, não
sig~ifica qu~_o Brasil, com as dimensões que tem, com o
poder de barganha que tem, com a capacidade que tem
de liderança no cenário internacional, não possa-abrir a
porta a uma moratória que signifique a n-ova ordem ecoÍlômlca internciOnal.
Quero dizer mais a V. Ex• Esses países que adotaram a
solução da moratória pela metade não caíram em caos.
Não caíram neste caos que nós, aqui, brasileiros, podemos cair. A isto vou me referir na quarta pergUnta que
farei a V. Ex•
Passo à segunda pergunta: Sr. Ministro, pacotes, inúmeros pacotes_, medidas específicas, reuniões do Conselb_Q_Monetário e tudo o mais, providências de toda a ordem foram tomadas, supostamente para fazer baixar os
juros internos na economia brasileira, juros como não há
~levados em nenhuma parte -do mundo, a interrrlediação
financeira neste País é a mais cara do mundo, até a maxiiesvalorização também foi adotada, supostamente tendo
como um dos argumentos a razão de que, com ela, também, se propiciaria uma baixa dos juros no mercado interno brasileiro. Os juros não baixaram, a dívida externa
subiu -a níveis estratosféricos, a especulação ganhou um
impulso jamais visto e jamais imaginado. Coloco agora a
minha segunda pergunta a V. Ex•: Se depois disso tudo,
se aindã.depois de medidas que, eventualmente, venham
a ser tomadas nos próximos dias, os juros não baiXarem
num prazo razoável de 30 ou 60 dias, o que vai fazer V.
-Ex'? Vãi" fiConli.eCer- o erro, pedir desculpas à Nação e se
demitir -do cargo de MiniStro da Fazenda, ou vai continuar priv-ilegiando os especuladores e os endinheirados
-deste País, arrebentando as empresas produtiv3s brasífei~
fiiS, aliment::i.Odo a inflação e arrochando os salârfõs?
·Ou, Ruma ter6eira hipótese, Vai V. Exf fiÍlalrilenie tabelar
os juros, fiscalizar com rigor esse tabelamento, enxugar
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esse Open Market especulativo e reduzir o endividamen~
to lnterno?

Terceira pergunta, Sr. Ministro: V. Ex•, como os demai.S"ilustres colegas da área económica governamental,
vem fazendo c_oro, lamentavelmente, com os interesses
· ciue Q.Uerem destruir as empresas estãtais braSileiras, falando do monstruoso déficit dessas empresas, causador
de- quase todos os nossos males. De repente, Sr. Minis~
tro, somos Informados de que este gigantesco rombo das
estatais, parece que da ordem de quatro trilhões, se com~
põe-, mais ou menos do seguinte: quinhentos e oitenta bilhões de cruzeiros do Sistema Federal de Ensino, trezentos e dez bilhões de cruzeiros da Previdência Social, trezentos e oitenta bilhões de cruzeiros da Rede Ferroviária, trezentos e sete_nta e cinco bilhões dO DNER, trezentos e setenta bilhões do BN DE, cento e quarenta e
cinco bilhões dos órgãos de pesquisa, cento e trinta e cinco bilhões, dos órgãos de desenvolvimento regional, cento e qUin-ze bilhões dOs órgãos de pesquisa agrícola, além
de outros órgãos governamentais prestadores de serviços
públicos que naturalmente, que obviamente, têm de ser
deficitários mesmo porque são de responsabilidade direta do Governo.
Então, este é o grande rombo das estatais que está causando tudo isso aí, a inflação o desmoronamento da economia brasileira, até a dívida externa, porque está, inclusive, confiâo nas exposíções que o Brasil faz à Comunidade Financeira Internacional.
V. Ex•, conseqüentemente, fazendo coro com esta
campanha, desenvolveu uma política de destruição sistemática das empresas estatais, cortando seus orçamentos
de investimentos, achatando os salários de seus empregados, obrigando essas empresas a se endividarem muito
além das próprias necessidades, para fabricarem dólares,
e elevando essa'dívida, de repente, do dia para noite, em
30%, obrigando essas empresas, ainda, a venderem parte
de seu patrimônio para fazer estatística de exportação.
V. Ex•, pergunto, que sabe que essas empresas constituem a viga- mestra da economia nacional, cuja ruptura
faria desmorotiar uma enorme parte de todo o nosso
parque industrial e privado brasileiro, pergunto a V. Ex•:
o que fará V. Ex• se esse desmoronamento vier a ocorrer,
como pode ocorrer no próximo mês ou no mês seguinte,
<:>~ no meio do ano ou no segundo semestre? Vai reco-nhecer o erro, pedir desculpas à Nação e demitir-se do
cargo de Ministro_da F8.zenda?Qu Vai entregar esses seiõres vitais a empresas multinacionais, as úniCàS com capacidade de investimento, que têm nível de capitalização
e know-how, conhecimentos etc., para ocupar esses setores vitais?
Pergunto- ~inda a V. EX', antes que isso aconteça, será
que V. Ex• não vai re_ver a sua posição, denunciar esse
comp!Õ de interesses e fortalecer as empresas estatais,
viga mestra da economia brasileira?
Finalmente, Sr. Ministro, minha quarta pergunta: V.
Ex~. talvez, possivelmente, não sentiu a gravidade do
quadro social brasileiro dos dias que estamos vivendo.
Extremamente ocupado nos seus pleitos, junto aos banqueiros internacionais, viajando com enorme freqUência,
podendo ter pouco tempo para ouvir as pessoas e ler os
jornais, talvez V. Ex• não tenha ainda percebido o grau
de intensidade do descontentamento, da indignação na~
cional que sacode este País, de trabalhadores, de empresários, de brasileiros de classe média, brasileiros de todos
os tipos, da preocupação que se alastra por todos os setores da Na9ão. Ainda hoje, aqui neste jornalzinho excelente súmula que sai todos os dias - , o DF Repórter, a preocupação agora de um Presidente de empresa
multinacion~l, o Sr. Abel Carparelli, Presidente da Shell,
dizendq~-"preocupar-se menos com o combate ao déficit
do balanço de pagamento e precupar mais com o desemprego e a inflação, que poderá levar o País à explosão social".
Esla é a prepcupaÇão que nos angustia mais. Diante
desta recessão sem precedentes na nossa história: desem-
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prego, arrocho salarial, este decreto inorriináVel que ·ar
está, aumento das dificuldades das--empresas,

põe os seUs cálculos aOs c~lculos do Governo, e invo~a,
uma publicação do Balikers Trust para sustentar a sua
desconfiança, a sua dúvida, a afirmação de que as contas
nãÕ fecham, de que o equaciona~-ento do balanço de pagamentos não está completado, e que- o Pa-ís está frente
ao risco de ter que, -novamente, sair a rie8:0dar crédit()S
de 3, 4, 5, 7 bilhões de dólar~ nos mercados financeiros
internacionais. Assiste a V. Ex• ess_e direito cOmo Seriador e .cidadão de colocar aqui, neste plenário do senado,
aS suas des_confianÇas.
Respondo à sua primeira pergunta, Sertãâor ROberto
Saturnino, 00Jn as informações oficiais qUe tive ã_oportunídade de recolher neste trabalho, de que fiz_ entrega à
Mesa do Senado e aos Srs. Senadores, com base nog, números oficiais do Ministério da Fazerida, da Secretaria
de Planejamento, do_Banco Central e do Banco,do Brasil. Se esses números são falsos, eu não saberia dizer a V.
Ex' em q!J~ n ~meros poderíamos repousar as nossas convicções e- a o_rieníação da no~a política: eccinõmica, para
buscar respostas à responsabilidade que nos cabe frente
à crise, na adoÇão das medidas que ela requer.
Faço votos,__ Senado_r ~aberto SatuiTti~o, que_ V. Ex•
esteja equivocado, mas equivocado do que o MiÍlisi"ro da
Fazenda, e que, baseado nas pobres informações que V.
Ex• diz dispor, não esteja V. Ex• com os números corrC_tos e que o~ resultados_ da política económica nã'! levem
o Brasil aos -dêtiCits qu-e V. Ex;: mencionou.
·

possibili~

dade de falância, de concordatas, desmoronamento do
seta r produtivo do País, incentivo à especulação de toda
a ordem, numa política de concentração de riquezas, que
é a maior imoralidade deste momento que nós vivemos.
Nós que falamos tanto em corrupção e, evidentemente,
obviamente, sabemos que a corrupção, efetivamente, toM
mau conta da administração pública brasileira, mas atê
eu considero esta corrupção uma pequena corrupção,
diante da imoralidade que constitui a orientação da política económica do País, que dá tudo aos banqueiros, qUe
é complacente com os especuladores, que aos endinheirados tudo concede - os maiores lucros, as maiores taxas de rentabilidade- e que tr;ita o trabalhador com desemprego e com arrocho salarial.
Esta giga-ntesca imoralidade que configura toda a política econômica é que eStâ a cat.i-sar este estado de indignaçào e de revolta que poderá, isto sim; levar ao caos, a
uma comoção social, que nós ainda não cc:mhecemoS na
História do Brasil.
E pergunto a V. Ex•, dando este meu depoimento, aí
digo a V. Ex', não mais tão modesto quanto o da primeira pergunta, porque o conta to com a população, o cantata com essa sofrida classe trabalhadora, temos nós,
políticos, certamente, muito maiS do que YL Ex•, Ministro de Estado. Então, digo a V. Ex•, aí com conhecimento de causa, isto pode acontecer e será um .caos muito
maior do que poderia trazer uma moratória, uma posição soberana do Brasil, feita na base de uma uriião nacional para enfrentar esse problema com explicações ao
povo dos sacrífícioS que sãO iiecés-Sâri6S, porém-sacrifícios para declarar a independência do País; sacrifíciOs
para mudar esse modelo económico injustO-e acabar com
essa concentraçãG de riquezas; sacrifícios para ciía"i empregos e para, efetivamente, dar a essa geração e às gerações futuras, realmente, uma condição de vida que,
dessa forma que aí está, nem essa nem as próxiiii:ã.s-terãCi.
Pergunto a V. Ex•, Sr. Ministro, se isso, lamentavelmente, tragicamente, vier a acontecer, o qUe é Que vai fazer V. Ex~? Vai pedir desculpas? Vai confessar o eri-o e
demitir-se do Ministério da Fazenda? Vai deixar o Pais,
buscar abrigo no estrangeiro? Vai Pedir às FOrças Armá_das que intervenham novamente para defender essa ordem injusta que aí está? Ou, finalmente, vai V. Ex•, antes
que isso aconteça, convocar todos os setores da sociedade brasileira, trabalhadores, empresários, Partidos Políticos, da OposiÇão e do- GoVerná, para sentarem-se à
frente uns .dos outros e, num debate franco, aberto, honesto, colocar -os seus interesses legítimos, -de forma tal
que se possa, não sei, ao fim de um, dois, três, seiS meSes
que seja, mas extrair" uma grande consenso nacional
sobre a mudança dessa política.eCoriôm.íêa, sobre oS rumos que esse País deve tomar, para superar esse problema, mas não superar de uma forma conjuntural que nos
venha criar crises logo adiante,- Supeiãr d(!' u!na (ofma
definitiva, abrir o futuro para o Brãsil e para os brasileiros de todas as categorias.
Será que é isso que V. Ex~ vai fazer, arites que aconteça
o pior?
Eram essas as perguntas qUe eu tinha a fizer a V. Ex•
(Muito bem!)
O SR. ERNANE GALVEAS- Sr. Preside"rite, Sr. senador Roberto Saturnino: não pretendo contrapor ao direito enunciado por V. Ex• de duvidar e de não- acreditar
nas autoridades governamentais. E um direito que assiste a V. Ex•, como Senador, como _cidadãO brasileifo, de
imputar erros e acusar de falsas as informações divulgadas pelos órgãos oficiais, de não admitir que o-País-pos- .
sa. por razões de Estado, deliberar sobre a sua política
econõmica, com a reserva que as medidas importantes,
como as que V. Ex• mencionou, devam ser negociadas e
conduzidas.
Referiu-se V. Ex• ao_fato -de que possui cálculos e-iriformações diferentes das informações oficiais écintra-

e

O Sr. Roberto Saturnino - Votos, também faço eu.
O SR. ERNANE GAL V.tAs- Eu não poderia, -Como
parece sugerir V. Ex•, propor a convocação do Ministro
Oswaldo Aranha para resolver os nosso-s problemas ·da
dívida externa, porque o meu prezado e velho patriota já
é falecido e a conjuntura em-que viveu mudou, ganhando
n-Q-vos con-tornos e novas cOriotaÇõeS.
- V. EX• me coloca diante de perguntas que começam
é'Oin ã iridagação:."- E se V. Ex•, Sr. Ministro da Fazenda, estiver equivocado?:' E eu respondo a y. Ex•:Se-V.,-Ex•,Sr. Seriador Roberto Saturnino, esfiver e"quívocado?

-o Sr. Roberto Saturnino - Eu não tenho a responsabilidade da condução do Ministério; esta responsabilidade é_de··y ."Ex~ Dê-me V .Ex• a reSponsabilidade e-eu responderei.
,

O SR. ERNANE GALVEAS- E se as medidas que
estamos adotando não levarem o País ao caos? E se nós
não abrirmos as portas das negociações para a -moratória?__ E se resolvermos os nossos problemas através do
diálogo, não levando os banqueiros à mesa das negociações, mas indo, juntos, às mesas de negociações para
equacionar os nossos problemas com racionalidade e
com lógica. E se V. Ex• estiver equivocado?
V. Ex• indagou, neste Senado, sobre as providências
adotadas pelo Governo para fazer baixar as taxas de ju~
ros. V. Ex• não confia naS medidas- jâ adotadas. Não
acredita nas providências tomadas_ pelo Conselho Mane~
tário Nacional. Não compartilha da opinião de um grande segmento·da economia nacional de que as taxas de juros começam a baixar, e que as medidas adotadas estão
cõndu.úrido na direção da convergência das taxas de juros internos com as taxas de juros internacionais.

Alega V. E_~' que convivemos com as t'axas de juros
mais .elevãdOs -do mUn~o, o_ que, perdoe V. Ex~, não é
uma informação perfeita. Temos as menores taxas de juros dos segmentos de fin~n«;iamentõ ao credito ru"ral,llO
fínanciamento às exportações, nos finãnciamC::ntoS-a pequenas e médias empresas. Temos, assím, urri ·etenco-e
um setor importante e amplO da econo~ia nacional cobertÕ pÕr taxas de juros subsidiadas.
V. Ex• certamente se refere a um setor que chamamos
de se8:mento livre do mercado, onde i-ealrriente as tixas
de juros sã_o m~ito elevadas, se comparadas ~om as taxas
de juros subsldiadiis ou corri as taxas prevalecentes nos
-múcad-oSflnanceiroS internacionais. ó eSforço que ~sta-
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mos realizàndO: Senador ROberto Saturnino, é justa- .
mente no sentido de que os fatores que condicionam a
elevação de:ssa taxa de juros possam ser eliminados ou,
Pelo menos, atenuados, a fim de que Caminhemos para
uma estrutura de taxa de juros em que esse segmento do
mercado p_OS_Sã igualar~se a uma taxa média de -juros
aceitável, do ponto de vista da economia nacional, em
relação à taxa de retorno dos inv,estimentÕs, ou daS em~
presas que tomam esses empréstimos no sistema financeiro.
E se as medidas que estamos adotando nessa área nãQ
derem resultado, se os juros não baixarêm, se a comunidade financeira não acompanhar as medidas adotadas
pelas autoridadeS_ Governamentais, perguiítou-me V.
EX•;. ··-RecOnhecerá o Ministro da Fazenda o seu erro?
Pedirá desculpas à sociedade nacional? Pf?:dirá demissão
do seu cargo?"
Eu nã~ gos~aría de responder às in~agações da mesma
forma Como V. Ex• aS calocou. Mas, perguntaria eu~...,
E se V. Ex• estiver equivocado? E se as medidas derem
certo? E se, com a·combinação de vontades e de interesses, as- taX~s,de J.uros continuarem baixando como já estão baixando? E- se-coDsegU:imíos· e<jualizar as taxas sub~
sici!?da~ ç_om as taxas informadas por V. Exf, colocando
o problema das taxas de juros dentro de uma normalida~
de aceita pelas empresas nacionais, tal como ocorre para
a agricultura, para a exportação, pata a pequena e média
empresa? Qual será a reação de V, Ex•? -- V. Ex~ também se referiu, na sua terceira colocação, a
um~:_~. campanha que estaria sendo desenvolvida pelas autoridades do governo inclusive o Ministério da Fazenda,
c:ontra M_ empresas estatais.
O Senado Federal conhece o pensamento de V. Ex• e a
nitida preferência manifestada em favor da estatização
das grandes empresas nacionais.
Eu não pretendo discutir este ponto, porque está fora
da nossa programação, da convocação do Senador e
ilustre Presid_ente do Senado, mas creio que a resposta
possa ser dada pelos seus próprios colegas do Senado Fed_~ral. Não são _todos eles_ participes da mesma ·opinião.
Não-têm eles as mesmas preferências, nem acham, e eu
posso dizer isso, com base no convívio e no diálogo que
serilpre mantive com os membros deste Senado, que nenhum deles acredita no fato de que a política realizada
na a tua! conjuntura pelo Governo Fe_deral esteja levando
à. destruição das grandes empresas estatais.
Ao contrário, Senador Roberto Saturnino, eu diria
que está sendo realizado um enorme esforço, um eSforço
consciente, com relação aos problemas dessas grandes
empresas, das grandes empresas hidrelétricas, da grande
siderurgia, do transporte ferroviário, da navegação marítima, fio sentido, não só de equacionar os problemas financeiros dessas empresas, mas de fortalecê-las na sua
posição econômica e financeira.
Arespostaa V. Ex• pode ser dada também através dos
resultados que estamos experimentando em relação a essas mesmas empresas, objeto da preocupação de V. Ex•
Estamos construindo hidrelétricas e represas; abrindo represas para produzir energía elétrica e, não, fechando
aquelas que temos. Não estamos reduzindo a siderurgia
nacional, mas, sim, ampliando a sua capacidade de produção. Os problemas de transporte estão sendo equacionados. EstainOs fortafecellCfO a infra-eStrutura econômica nacional, através dessas mesmas empresas, objeto do
cuidado de V. Ex•, e que são, também, objeto de nossos
culd8.dOS.
-Nã."O -há nenhuma intenção, e riunca foi declarado isso,
e f!iilguém-poderia inVocar qUe eStamos num processo de
é~tregar ~ssas gr~ndes empresas às.empres:as multinacionais. Mas V. Ex• novamente me confronta com a indagação;."- E se essas empresas desmoronarem? E sedesn10ronar a PETROBRÁS ou a ELETROURÃS ou as siderúrgicas pÜ as ~idrelétricas nacionais?" E eu pergunto
de vOlta a V. EX•; ..._E :~e V~~x' estiver equivocado? E
se as empresas não deSmo~iõna'rem?
-
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Certamente, eu não serei Ministro da Fazenda quando
as gerações atuais assistirem e trestemunharem a consolidação dessas empresas, mas considero que estã dada, ou
estará dada, por esta forma, a resposfa às preocupações
de V. Ex.~
Finalmente, Senador Roberto Saturnino, V, Ex• alega
um cantata maior com aflições sociais brasileiras e uni
conhecimento maior delas, que o Ministro da Fazenda
certamente não tem, ocupado que está com as nego..:
ciações do balanço de pagamentos, com· as negociações
com os banqueiros internacionais, com o Fundo Monetãrio, com os governos dos patses amigos para resolver
os problemas nacionais, ou com as exportações, ou com
os problemas das empresas nacionais que enfrentam dificuldades e recorrem ao Ministério da Fazenda para ajudar a resolver os seus problemas. Tem V. Ex• uma grande angústia com relação a esse problema, uma grande
preocupação, que é também a preocupação do Goverrio
João Figueiredo, que é a preocupação que o Presidente
João figueiredo transmite aos seus Ministros, que é a íns-trução, a determinação do Presidente João Figueiredo,
para que seja essa a orientaÇão da poHtica económica,
tendo como a primeira preocupação cuidar do emprego,
do homem, do brasileiro como trabalhador, do brasileiro como centro de todas as preocupações da política eco-;nômica nacional.
Não se diga isso nas tribunas do Senado ou do Congresso Nacional. Está registrada, pelas medidas adotadas, a preocupação clara, nítida, da polftica económica
na direção das preocupações que V. Ex• manifesta aqui,
no Senado Federal.
Não me cabe responder às afirmações de V. Ex' cO-iif
relação às corrupções ou imoralidades da política económica, mas deixo, Senador Roberto Satlr.rn-irio~ que aresposta seja dada pelos seus colegas do Seil.ado Federal
Com relação a esse problema e à forma elevada com que
estão sendo colocados e equacionados os problemas nacionais para enfrentar as difiCuldades e os problemas que
confrontamos hoje:
V. Ex• quer mudar o modelo económico; quer a moratória; o rompimento com o Fundo Monetário Internacional; a nacionatizaçào das empresas. Quer V. Ex• que o
Ministro da Fazenda convoque toda a sociedade nacional para um debate franco, aberto, até que seja encontrado um consenso sobre a poHtica econômícci naciOri:ãl.
Em grande parte, isso está sendo feito, sem a preocupação de chegar à ingenuidade da proposta que, há pouco tempo, nos fazia uma importante figura nacional no
sentido de que deveríamos reunir os homens do Governo
com os representantes do Governo no Congresso Nacional, os representantes_da Oposíção, aS classes trabalhadoras, os operários e os trabalhadores nacionaiS; e que,
numa grande sala, ali se fechassem todos a discutir os
problemas nacionais, e dalí só safssCrii -após encontrado
.um consenso sobre a polftica económiCa nãdonal.
Não trabalhamos sobre essa hipótese, e nada elaboramos calcados nas possibilidades de conduzir a política
económica nacional sobre esses pressupostos. Mas, e se
não mudar o modelo económico, na expressão modelo
em que nós não acreditamos, e se nãO mudarem os rumos da política nacional, se não forem feitas as mudanças radicais que V, Ex~ propõe, perguntou V. Ex~:
"-O que fará o MiniStro da Fazenda? Vai confessar os
seus erros'? Vai pedir desculpas à sociedade brasileira?
Vai convocar o Exército Nacional'? Vai Pedir demissão?
Vai procurar abrigo em- outros pa(ses'!''
Eu, como brasileiro, como patriota, só posso dizer a
V. Ex' que, no limite da m"inha capacidade, da minha
responsabilidade furicional, do orglJlho profissional que
não tenho em demasia, mas com a incu-mbência de realizar uma tarefa no Ministério da FaZenda, confiada-pelo
Senhor- Presidente da República, vou continuar trab.i.lhando, nobre Senador Roberto Saturnino, no objetivo
de encontrar os caminhos que conduzam à solução dos
problemas brasileiros.
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Permanecerei com a mesma confiança, determinação e
convicção de que estamos trabalhando séria e arduamente e convocando a sociedade brasileira para juntar-se a
esse esforço nacional, a fim de superar as dificuldades
_ que o País atravessa neste momento.
Muito obrigado.

O SR. ROBERTO SATURNINO - Sr. Presidente,
ao agradecer a gentileza e a atenção do Sr. Ministro,
aproveito para acreditar na sua sugestão de que, proximamente, o Senador Virgílio Távora ou o Senador José
Lins responderão as minhas perguntas objetivas aqui
apresentadas.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr.
Ministro da -Fazenda:
Qui?eram as circunstâncias que o meu primeiro pronunciamç:rt_to no Senado fosse hoje_ e que o dever me
obrigasse a travar um diálogo com o Ministro da Fazen_da, nos termos em que tenho o dever de fazer: como Senador por São Paulo, como alguém preocupado com o
povo brasileiro; e como alguém qu6 não pode dizer,
sobre o Ministro Galvêas, as mesmas palavras que foram
dita~ pelo meu companheiro Severo Gomes, porque é a
. primeira- ve+ qUe -o vejo, e, comO alguém que vem aqui
com muita humildade, devo confessar que aprendi algo
-nesses monientOS em que passo pelo -Seriado.
Sabia do Ministro Galvêas pelos jornais e dele ouvi,
repetidas vezes, afirmações de otimismo e confiança.
Não quero ser _enfadonho, não quero rep_ortar textos. A
cada instante que havia uma sombra, uma nuvem um
pouco mais escura no horizonte, o Sr. Ministro da Fazenda se apressava em tranqüilizar os brasileiros. Estava
tudo sob controle. Pois bem, há pouco, sentado aqui, me
recordei um pouco do que eu sou- professor, na condição, então, agora, de aluno - e ouvi o Ministro fazer
uma exposição que parecia universitária; dava até a sensação de-que estávamos num seminário internaCional em
que ninguém tem responsabilidades, a não ser com adescrição do que ocorre. As coisas ocorrem porque_ ocorrcm;--n1ngliém é responsável. Vi o Ministro da Fazenda
fazer uma descrição que não coincide com o que ele disse
em vários momentos da História brasileira recente, porque, agora, sim, uma descrição cheia de preocupações e
de poÕtos de dúvida.
Mas, falava como se ele fosse alguém que não o Ministro da Fazenda: as coisas ã-contecem, de repente os juros
subiram, de repente houve a crise do petróleo, ouve o
choque do petróleo, o primeiro, o segundo. E nós?
Reações meramente adaptativas ou tivemos uma estratégia? E não há quem tenha responsabilidãde pOr essa es-tratégia? E. não é melhor e mais fácil para o entendimento assumir a responsabilidade e dizer: errei?
Ouvi, há pouco, o Senador Roberto Saturnino colocar
questões delicadas. E sou obrigado a recolocá-las e devo
responder de antemão que não caberá a mim a mesma
resposta qUe foi dada ao Senador Roberto Saturnino,
porque também não cabia a de. Perguntar o que faremosnós? Faz muitos anos que não temos nem vez, nem voz,
na condução da economia brasileira. Não cabe a nós a
,
pergunta sobre o que fazer.
A pergunta- e, realmente, peço desculpas ao Ministro de ser obrigado, neste nosso primeiro encontro, de
reiterá-Ia- é a seguinte, Sr. Ministro; as evidências não
são tão sólidas na direção de que as coisas se.encami~
nhem para o melhor. Não é apenas o Bankers Trust, mas
o Morgan também, e são as várias contas feitas por diversas fontes. Ainda agora, um trabalho recente, de.Luiz
Aranha Correa do Lago, sobre as contas externas do

Quarta-feira 10 3269

Brasil, traz a mesma preocupação. Parece Que as contas
não fehcam. Não seria mais fácil, pelo menos no Senã.do
da República, dizer a verdade? Não seria mais correto,
como postura, pedir a nossa compreensão- e eu garanto a V. Ex• que eu a daria - para um momento de dificuldades e dizer: ..Juntos vamos sair da entaladela em
que nos encontramos'\ ao invés de V. Ex• pintar um
quadro que não é real?
t, repiCõ -o quadro, ante-s de_fazer as perguntas que
também tenho para dirigir a V. Ex' É possível talvez, tomara tenha V. Exf razão - como brasileiro eu assim desejo -, que as contas fechem sem novas negociações.
Mas, a que preço? As importações serão cortadas em
17,5%. Para qualquer pessoa que não seja economistae eu não o sou- é fácil entender a tradução-p-olítica e
social disso: é a recessão, é o desemprego. ~ fácil entender, também, que, com as taxas de juros reais, que hoje
oscilam - dizem que estão baixando- talvez concedamos aqui que possam baixar algo de 30% do real para
25% real. E um absurdo total, mas concebamos que haja
uma leve tendência a baixar, com essas taxas de juros
qual é a empresa nacional que pode enfrentar as adversidades que estão pela frente?
Acaso V. Ex~ desconhece que muitas empresas pagam
mais juros do que folha de pagamento de salários? Que a
questão real que existe hoje não é tanto a do salário,
quanto é, realmente, a dos juros? Acaso V. Ex~ desconhece o que escreveu aqui, neste documento, a respeito
dos sillários? Não é da palaVra de V. Ex•, porque está em
anexo, quando se diz:
"As modificações da fórmula salarial oficial, que
foram decretadas recentemente, reduzirão a taxa de
aumento em salários rea:is ... "
-forma eufêmica de se dizer " ... consideradas as projeções de preço do programa, a conta salário da economia não crescerá,
necessariamente, em termos reais em 1983, em virtude da elevação da rotação de mão-de-obra e desemprego".
Cõi1:ítdera_-se este dado como componente do modelo,
e ele o é. Assini, Sr. Ministro, se V. Ex• tiver êxito em seu
programa, ainda assim, haverá problemas sociais muito
graves neste País.
- -Sei perfeitamente, e não seria irresponsável, não pediria que nesta conjuntura, de repente, tudo se resolvesse,
mas acredito - repito - melhor ser franco e sincero, e
dizer que o que se nos apresenta não são caminhos fáceis, não são caminhos que, com palavras, possamos esconder a realidade,
V. Ex~ poderá talvez me perguntar se hâ respostas, se
há alternativas. A questão, em termos de Oposição e de
Governo, não -procede, porque as alternativas foram
apresentadas no tempo oportuno. E, quando nós as
apresentávamos, quando nós dizfamos que ia ocorrer o
que ocorreu, ouvíamos até ironia, serião de V. Ex•, de
companheiros seus. E, hoje, repetem V. Ex•s a nós o que
nós dizíamos ontem, sem ter a fninqueza de dizer que
aprenderam conosco; não conosco, pessoas, povo brassi~
[eira, porque, realmente, os caminhos que foram trilhados pelo Brasil não são nem os únicos, nem os melhores.
Preocupa-me, francamente, V. Ex~ repetír aqui que es~
tá todo certo. Preocupa-me profundamente e gostaria de
acrescentar, não só porque devo recorda"r a V, Ex• o que
V. Ex' seguramente já sabe,_ que o caminho que nos está
sendo proposto é um caminho de asperezas, mas recordar a V. Ex• que nenhum gesto foi feito, a não ser palavras, para efetiVamente disCUtir as qUestões da maioria
do povo brasileiro. A frase que sintetizei, que está neste
documento, não é outra coisa senão fazer aposta na rotatividade do emprego, na baixa do salário e no desemprego. Não poss-o concordar, portanto, com a análise feita.
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Mas queria comentar e fazei algumas indagações a V.
Parecia ser que a nossa dívida, embora avultada, estivesse sendo bem administrada. Ouvi isto tantas veies;
tantas vezes me disseram que a dívida era de médio e longo prazos; que, quando se fazia o coeficiente entre as exEx~

portações e a dívida, havia segurança; que- o horizonte
era límpido._ Tantas vezeso se disse isso, que, agora, eu
também tenho que duvidar do que vem de ser dito. Disse, aqui, que as taxas de juros, do Brasit, estão a contento. Não sei se ouvi bem, ou se üiterpreto bem. Estranha-

me porque V. Ex• hoje mesmo disse o contrário aqui,
que um dos problemas que_ temos são as taxas de juros
elevadas. Há uma pequena contradição nas palavras de
V. Ex~ Mas não ê a isso que me refiro; não são as contradições formais, a -que todos nós estamos sujeitos, naturalmente, na discussão, a tal tipo de engano. Refiro-me a
outra coi.sa.
Consultei, também, alguns dados, a respeito de como
estão sendo negociados os novos emprêstimos. V, Ex'
mesmo, em O Globo, de 18 de março, -portanto agora,
disse que pagamos juros elevados, com o spread de
2,25%. Mas são os juros ilortnalmente cobrados a um
país que está tendo _que recorrer a toda hora ao mercado
financeiro internacional.
Para surpresa minha, a revista Euromoney, que anotaesse tipo de contrato, mostra que não ~bem assim. Em
1981, pelo menos em agosto de 1981, a Po1ônia,jãentão
visivelmente combalida- agosto de 1981, não é preciso
dar mais elementos para que se veja que, nesta época a
Polônia jã estava combalida, em plena crise política, social e econômica- tinha um spread de 1,75, e nós 2,125.
Mais tarde, em junho, julho de 1982, o Brasil, 2,125; a
Costa do Marfim 1,5; a Venezuela 1,12; a Malásia l; o
Chile 1; a Coréia 0,75; a Itália 0;62; a Colômbia 0,62. A
diferença é grande: de 0,62 para2, 125 são quatrCI Vezes,
três vezes e meia.
Pergunto - e gostaria, realmente, de aprender- por
que um spread tão alto, cOmparativamente com os_o_utros países? Ouço dizer- e peço a V. Ex• que nos informe - que os banqueiros têm, além da prática atilal a-acobrança do spread, a prática de -cobrar o que chamam
de commitment fees. Antigamente, quando se queria dize-r- alguma coisda que ninguém entendesse, falava-se em
latim, agora usa-se o inglês; commitment fees significa-um acréscimo ao spread, que já é um acréscimo à libor,
perdão.
Pois bem. Além disso- e é normal que assim o sejaexistem; também, as comissões de agendamento da dívida. Gostaria que V. Ex'- me respondesse, objetivamente:
por que spread tão alto? Segundo: é real que existem esses commitment fees'? Terceiro: cõmo Se está levando
adiante o negociamento dessa dívida? Os bancos ou as
pessoas - rata-se de pessoas, também, nos jornaís que negociam a dívida, recebem, além disso,- algo mais?
Quanto mais? Por que esses -bancos,- por que essas pes~
soas que aí aparecem? Pode parecer que é picUinha, mas,
não é; é relevante, porque uma pequena movimentação
digital, nessa _ordem de magnitude da nossa dívida externa, tem uma conseqUência de alguns milhões de dólares.
Acho que o Brasil merece saber, e V. Ex', certamente, vai
nos esclarecer sobre isso - não tenho dúvida a fespeiio
- merece saber a quantas andamos, realmente.
Por fim, queria dizei' a V. Ex' que também me estranhou bastante, tendo vindo" aqui, repitO, pela prímeira
vez, a este Senado, escutar que existem razões de Estado,
que são razões -que não p"o"dem ser ditas a nós. No Senado dos Estados Unidos, há razões de Estado, como há
em outros países, mas se reúnem comissões, comissões
que muitas vezes têm o compromísSõ de manter sigilo do
que ouvem lã, mas os representantes do povo são informados. Por que haveria um banqueiro estrangeiro de saber melhor, e antes aquilo que nós, Senadores, vamos saber pelos jornais e, às vezes, mal? Não entendo como se
possa marchar, como estamos todos querendo marchar

para uma abertura política, sem que exista também a
transparencia da informaç~Q_,
Reconheço no gesto de V_. Ex'-, em vir aqui debater,
um passo nesse sentido, mas esse passo precisa ser institucionaliz3do; e acredito que, medidas do tipo das que
estão envolVendo os destinos do Brasil, nas negociações
económicas internacionais, deveriam ser informadas
com anterioridade e com responsabilidade àqueles que
são responsáveiS p-erante o povo, e-não apenas perante o
Presidente da República.
Muito obfigado, Sr. Ministro. Eram essas as questões
que eu queria fazer.
O SR. ERNANE GALVt!:AS- Sr. PreSidente, eu não
sei se devo agradecer ao Senador Fernando H~nrique
Cardoso, porque, confesso, que estou um pouco perpteJSO çiiante das suas col_ocações._
Disse S. Ex' que estava habituado a v~r a maneira com
que o Ministro da Fazenda esclarecia a opinião pública,
com o sentido de tranqüilizá-la, toda vez que se anunciavam tempestades ou mudanças perigosas no curso da
conjuntura ~nômica. S_., Ex•, entretanto, c'onsidera que
a expressão deste pronunciamento e deste registro que
faço, hoje, nesse Plenário do Senado Federal! por escrito, sob a forma de um documento entregue à Mesa do
&enado e aos Srs. Senadores, não é realizada- como se
partisse do Ministro da Fazenda, pois, ao procurar questionar se a situação está sob controle, S. ~· se mostra
preocupado e considera que a afirmaçã-o de que está
tudo certo não é correta.
Invoca, também, alguns argut"!lentos do Sen~dor Roberto Saturnino, inclusive publicações de bancos intern~
cionãis, -pãra-le.;anúlT- que parece é a expressão do Senador Fernando Henrique Cardoso- que as contas não
fecham. E acrescenta ainda V. Ex•: se parece que as contas não fecham, não seria mais fácil ao Minsitro da Fazen_da vir ao Senado Federal e falar, realmente, a ~_erda
de?
O Senador Fernando Henrique Cardoso considera
que o quadro aqui representado, por esses números, consolidando informações de diversas fontes oficiais, não é
um quadro real, porque parece que as contas não fecham. E pergunta o ilustre Senador: mas se fechar, como
vai ser? E, se as contas fecharem, vão fechar a que preço?
O -Senador admite que as contas possam fechar, mas a
qui preço? Ao preÇo da recessão? Ao preço do desemprego?
Eu responderia ao ilustre Senador que não é "isso que
se contém nesse documento entregue, aqui, ao Senado
Fedei-a!, por escrito, com os dados oficiaiS.
EStarrios, realmente, proCurando conduzir e orientar a
política económica do Brasil no sentido de evitar um
- aprofUndãmento na crise da recessãO e o mal maior de
J.!.m aiárgamento nos níveis de desemprego. V. EXf. há de
convír qU:e esses resultados estão sendo obtidos.
O nobre Senador José Lins desfilava, aqui, alguns nú~
meros ColocadOs no trabalho entregue, para mostrar a
gravidade e a profundidade da crise econômica mundial
sobre os Estados Unidos, sobre o colosso do Norte, cuja
e_conomia toi altamellte-abalada peta crise mulldial, fazendo com- que aquele Piús entrasse numa fase de -terrível
depressão, e não apenas de recessão, em 1975. E a Europa, rica, e o Japão, industrializado, sofreram em termos
de desemprego, de queda de atividade econômiCB..
São esses as números, Sr. Senador. Não estão registrados aqui, ao lado dos números oferecidos pelas fontes
oficiais do Governo brasileiro. São números que vêm de
fontes oficiàis dos próprios países estrangeiros, das organizações internacionais. Assim, creio que não seria justo
discutir oU:-duvidar desses números que mostram e põem
a descoberto uma crise de grande profundidade, na qual
o Brasil está inserido e cujos reflexos sobre a econQmia
nacional são evidentes, felizmente em proporções muito
menores.
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Diz S. Ex•: mas, se V. Ex•, Sr. Ministro da Fazenda, tiver êxito com a política económica, nem por tsso o Pafs
vai deixar de__ atravessar os caminhos de tantos percalços
e de tantas dificuldades, porque julga ter escolhido o caminho certo, porque usa palavras e não medidas concretãs para lidar com os acontecimentos e com as dificuldaçles. Acrescenta, ainda, S. Ex•.: "as alter_nativas nós oferecemos, mas o Governo nào ouviu, mas o Governo não as
aCeitou, não as seguiu".
E bem possível que sugestões tenham sido apresenta·
das e alternativas tenham sido formuladas, sem que o
Governo as tenha acompanhado, porque estamos coloçados, na maioria das yezes, diante das alternativas que
enunciou, aqui, o -Senador Roberto Saturnino, às quais
respondeu o Senador José Lins; ...temos que romper com
o Fundo Monetárjo" - é uma alternativa; "temos que
- -mudar o modelo econômico"- é outra alternativa.; "temos que buscar a moratória, para obrigar os banqueiros
e os credores internacionais a virem à mesa das nego·
ciações, discutir cónosco as condições da negociação da
nossa dívida" - é mais outra alternativa.
Senador Henrique Cardoso, se são estas as altefnativas, a resposta deiXO, tambéril, para ser dada pelos seus
colegas do Senado Federal. Todavia, acrescento que,
realmente, elas não serão acolhidas pela Administração
do Presidente João Figueiredo.
Estamos, como tive oportunidade de mostrar, aqui, e
registcar nos númerps do nosso balanço de pagamentos,
ad_ministxando,.com conscí~ncia e com critério, a dívida
externa l}.acional. Não somos nós que fazemos esse reconhecimento. São as instituições financeiras internacionais, os banqueiros, que se apressaram em comparecer,
juntamente conosco, à mesa das negociações, para equacionar os nossos problemas financeiros. São instituições
finan-_ceiras internacionais, como o Banco Mundial, o
Banco lnteramericano. São organizações- como o Fundo
MonetáriO Internacional, que se esmeram em registrar,
nos seus relatórios, que, se há em algum país uma dívida
exte.rna bem administrada, esta é a dívida externa do
Brasil.
Mas, V, Ex'- parece, também, não acreditar nessas afirmações e _confessa que há uma contradição na maneira
como o Ministro da Fazenda coloca, aqui, os problemas
dessas negociações, os problemas dos juros negociados
como os credores internacionais.
~o r que o Brasil paga spreads de 2,25%, sobre as taxas
prevalecentes no mercado internacional, se a Polônia pagava 1,75%, a Costa do Marflm pagava 1,5%, a Venezuela, 1,12%?
Senador Henrique Cardoso, não é preciso ser econo:
mista - como V, Ex• o disse - para acompanhar e ter
informações sobre as diverSidades em relação à posição
de cada país nos mercados internacionais. Há países qLretomam empréstimos por alguns meses e renovam as suas
dívidas com uma extraordinária velocidade. Há outros
que realizam operações com prazo de pagamento em
dois anos. As características principais das dívidas externas da
Venezuela, da_Cos_ta do Marfim e da Polônia são decgrrentes dos empréstimos tomados a curto prazo. Por isso,
Senador, em grande parte, esses países pagaram taxas despread menorés, mas cor:re_r_am mais riscos e, por" Vezes,
fracassaram no equacionamento do problema de sua
dívida externa, porque não tiveram, realmente, a coragem de aceitar um_ spread maior sobre as taxas dos mercados internacionais e, com isso, garantir seus empréstimos financeiros, ao passo-que o Brasil só aceita empréstimos com prazo mínimo "de oito anos e perío.do de carência de trinta meses.
Ademais, diSse V. Ex.~; ...... mas não é só isso, existe o
commitmeDt fee. Já não se fala mais em latim para ocultar as informações, mas sobre commitment fee, que se
_cobra sobre as taxas de metcado".
Sei que o Seriador conhece muito a Hngua inglesa, pois
já tive opOrtunidade de assistir a V. Ex• em alguns pro-
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gramas de televisão. V. Ex' sabe, tamOém, que commitment fee é uma taxa que se cobra, como se fosse uma

taxa de abertura de crédito, durante a espera, atê que se
processe_a utilização do crédito, -a:- fim de que a contratação e todo o processamento de negociações até a realização dos contratos não pare. Assim, tratam-se de taxas
temporárias, que são cobradas para que o banqueiropossa, realmente, separar uma parte dos seus recursos e
deixá-las à espera de que o tomador_ do empréstimo venha a utilizá-la,
Posso garantir a V. Ex• que, embora a palavra seja sofisticada, em inglês, a referida taxa não tem a maior importância em relação ao custo da dívida.
Mas, V, Ex' continua indagando; "e as taxas que se
pagam para as negociações, para a intermediação bancária, para as pessoas que negociam, que formulam, reformulam e redigem os contratos?".
-Só posso reSponder a V. Ex' o seguinte: o Ministério
da Fazenda não estabelece as taxas de juros sobre os
contratos dos empréstimos internacionais, pelo contrário, através do Banco Central, eú:rce uma poHtica de
fiscalizaÇão_, para que -essas taxas sejam as menorespossfveis dentro das possibilidades do quadro das negociações. O Banco Central, no registro de cãda OperaçãO,
procura reduzir a taxa, mas estas são negociadas pelos
próprios tomadores dos empréstimos- empresas privadas, bancos privados, empresas estatais- que têm liberdade e independência para negociar, cada um, ao seu feitio, ao_seu critério e à sua cOnveniênCia, as dívidas que levantam no mercado internacional.
E não é possível que todas as empresas privadas, que
todos os bancos privados e que todas as empresas estatais, no Brasil, fiquem afastados da responsabilidade das
negociações,_ para pagar a quem empresta ou para issiimir as taxas que o mercado está pedindo. Obrigado.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Queria agradecer, nesta oportunidade, ao esclarecimento
do Ministro da Fazenda e pedir que ele tome em consideração que, embora não ec-onomista, eu não faria o erro
de não equatizar prazo das dívidas para calcular o spread
- todas elas são de oito anos.
Muito obrigado a V. Ex'.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palá: vra o Senador Gabriel Hermes. _
O SR. GABRIEL HERMES (Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Sr. Minístro:
Hoje, o Brasil mudou muito; aquilo que discutimos
aqui, dentro destas paredes respeitáveis, e que nós temos
que fazer respeitadas, para que o Brasil seja cada vez
mais forte, ecoa em todos_ os cantos do País. O iádio, a
televisão, os jornais já chegam a todas as casas, às _pessoas humildes, Sr. MiniStro·; às criaturas simples, àqueles
que nós pensamos que não estão atentos; os trabalhadores do campo e das cidades, os estudantes que se multiplicaram nestes -dez -anos nas universídadcs, o povo", as
donas-de-casa, acompanham o que aqui ocorre. E acompanham porque todos os brasileiros, esta é a minha impressão, Sr. Ministro, nestes mais de cinqUenta anos em
que tenho contato com a vida pública e com a vida política, todos os brasileiros, hojl!, acompanham a vida do
Brasil e são profundamente patriotas, estão tremendamente interessados no que oc-Orre no Brasil, porque o
brasileiro humilde é realmente uma criatura, graças a
Deus, vaidosa.
Mudei o roteiro do que deveria encaminhar como perguntas a V. Ex~ Dirãõ os nõsSos- ãriiigOs~-oSilOssos Com~-
panheiros da Oposição, tão respeitáveis como nós, que ê
difícil, no caso do Vice~Líder do Governo, encaminhar
perguntas a V. Ex~; difícil é a posição-de nós todos, Sr.
Ministro, a de V. Ex~, amparado em dados que temos
que considerar respeitáveis, ou, então, não respeitaríamos nosso País. A OposiçãO, possivelniente com meno-
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informações, iormula perguntas, às vezes cruéis, que
süo ffiuito bem respondidas por V. Ex' Estão ai gravadas
por nossos Anais e vão percorrer o Pais na noite de hoje
e, talvez, já neste momento, estejam sendo ouvidas.
Em face disto, Sr. Ministro'- eu que havia cotecionado
uma série de fatos ligados a isto tudo, que nasceu e aumentou -com a maxidesvalorização; que V. Ex• bem
dassificou com o nome de "a crise mundial e a estratégia
brasileira de ajustamento do balanço de pagamentos".
Fato que menos preocupa o pequeno industrial, o pequeno homem de empresa, o trabalhador, deve, também,
aqui, neste momento, ser lembrado e, por isso, preferi
co~çionar perguntas ligadas a isto, Sr. Ministro, que
permitirá a V. Ex~ dar os esclarecimentos que precisanios
ir, pouco a pOuco, Corihecindo: oS maiores- os ligados
ao balanço de pagamentos .,..-- e os menores - os que
abalam as pequenas e grandes empresas. E eu sei que o
patriotismo de V. Ex~ e, acima de tudo o do Presidente
Figueiredo, faço questão de dizer, faz com que estejam
preocupados. Nós temos que pensar realmente, Sr. Mi~
nistro, que o que constru[mos, com sacrifício, no setor
industrial, que o que construímos, nestes Ultimas anos,
}Jara sermos um país capaz de partir de uma exportação
de_ dois bilhões para alcançar quase vinte e cinco bilhões,
com sacrifício imensO que esta indústria qUe nasceu sofrida, que nós temos que transformar em indústria nossa,
em indústria brasileira, tem que ser amparada, isso deve
estar e está, não tenho dúvida, na consciência dos nossos
companheiros da Oposição, e está, também, muito na
consciência do nosso gOverno, porque nós somos, acima
de tudo, brasileiros -e amantes de nosso País.
Perdoe-me o preâmbulo, Sr. Ministro, talvez a leveza
das perguntas, mas elas serão algumas- a que muitos estão atentos esperam por uma resposta, porque estão ligadas aos efeitos do que está ocorrendo, e do que não somos culpados, nós sabemos: nós não somos culpados do
que está oCOrrendo no Mundo e do que _está ocorrendo
no Brasil: nós somos todos culpados. Nós precisamos,
agora, é sair desta situação, nos ajudando; atê mesmo
nos criticando, e outros tendo a lealdade de responder e
receber-a crítica e procurar vencer. Por isso, pergunto,
Sr. Ministro - é uma coisa que está na consciência de
milhões que nos ouvem, daqueles que estão lá em Tucuruf, ansiosamente esperando uma solução, daqueles que
estão ria grande São Paulo, de todos nós, das grandes e
pequenas empresas, sobre o desemprego.
Escrevi rapidamente, há pouco, antes de vir para cá,
_ muitas perguntas e puxei esta: a ameaça à grande coletividade de trabalhadores da indústria: o desemprego; é
um fato que nós reconhecemos, o problema preocupa os
empresários, tanto quanto preocupa aqueles que serão
os sacrificados ~ os trabalhadores e_ a realidade é que
continuam as dispensas ern grandes e pequenas empresas
e no setor público. E, ainda, é notório que, em todos os
setores públicos, não são feitas nomeações e sim demissões e o_utra não é-ã postura no setor privado, onde se demite e evitam-se nomeações. Como, na área económiCa
do Governo, V. Ex' observa o futuro nesse campo de dificuldades? Esta é uma pergunta que V. Ex~ poderá nos
esclarecer e que é necessário fazê-lo.
A segunda, Sr. Ministro, liga-se aos juros. Já se falou
~;:m juros; eu pertenço à grande área que nós chamamos
dos emPresários. Os grandes e pequenos, todos carregam
dificuldades, mas _como carregam mais os pequenos, Sr.
Ministro! Então eu perguntaria, comentando rapidamente: o governo tem adotad_o medidas recentes e o seu
critério objetiva aliViar os juros internos. Nesta linha, na
última sexta-feira, o Banco Central, pela Circular n<:> 767,
dispôs que os tÔmadores de recursos, via Resolução n9
63, poderiam optar pela correção monetária para saldar
seus encargos.
A referida decisão atende à reivindicação dos empresários sobre a matéria, contida em documento encaminhado em janeiro ao Sr. Ministro, peta Confederação
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das Jndóstrias, ó;gão do qual sou um dos VicePresidentes.
A única ressalva que devemos mencionar, Sr. Ministro, é quanto aos riscos da operação. Na proposta dos
empresários caberia ao Governo o ónus da mesma; na
resolução do Governo cabe aos bancos esta responsabilidade.
Tal fato pode levar que os bancos, à vista de uma
possível futura maxidesvalorização, que poderá ocorrer,
ou mesmo uma minidesvalorização, passo a passo, repassem este custo adicional. Desta maneira, é cabivel
questionar aO Sr. Ministro sobre qual será a postura do
Governo. Em caso das taxas continuarem em níveis altos, será que teremos tabelamento dos juros, ou que solução surgirá?
Fazendo esta segunda pergunda, Sr. Ministro, estou
mais pensando em oferecer a V. Ex~ oportunidade de um
esclarecimento que, como digo, é esperado por milhares,
para não dizer, talvez, milhões de empresários, gente que
empurra o nosso País para a frente: os menores. e os
maiores, mais eu acredito mais nos menores.
Um outro problema, Sr. Ministro, é o da capitalização. Talvez, dissessem alguns que, nesta altura em que
falamos em tantos problemas graves, mas esses problemas graves têm~se que estar sempre atento para que não
se desmantele a máquina pequena.
Capitallzação das empresas privadas. Em março de
1982, a CNI, em documento entregue ao Sr. Ministro,
apresentou algumas propostas, objetivando a capitalização das empresas privadas nacionais. Uma delas fazia
menção à reestruturação do Fundo 157, fazendo-o reverter realmente em beneficio das empresas, em especial as
de pequeno e médio porte, com ênfase para as localizadas no Norte e Nordeste. Como o Governo a cada ano
vem esvaziando o referido Fundo, é de todo pertinente
saber qual a posição do Ministrõ -sObre a mafêi:--ia.
E uma coisa que, aparentemente - deveríamos dizer
-venha fazer esta pergunta, quando estamos preocupados com o ajustamento da balança de pagamentos, e é
exatamente com a balança dos pagamentos pequenos
das pequenas empresas que eu tenho dever também neste
momen."to de ffie dirigir a V. Ex'
Sr. Ministr_ri, parecendo leve o assunto dos juros, eu
acho que é oportuno V. Ex• ter, nos minutos que agora
estamos usando, a oportunidade de voltar a esclarecer e
ajudar até a confiança daqueles que esperam longe. a_
preciso levar a eles J.!ma palavra, uma imagem, um retrato e um pensamento oficial de confiança, po-rque não podemos é deixar de confíar no nosso País. E confesso que
sei que é difícil a caminhada, dos Ministros da área ec-onômica, do Governo e do Presidente Figueiredo. Mas,
confio que vamos vencer, Sr. Ministro. Confio não·apen_as porque sejamos um país economkamente válido,
mas pelos nossos esforços, e apenas enfrentando passageiras sombras de uma posição financeira.
E quanto ao desemprego, Sr. Mitlistro, que provoqUei
e que pergunto a V. Ex• Í! também uma oportunidade
que o nosso povo lá distante, Sr. Ministro, aguarda, e
que gostaria de ouvir alguma coisa.
Com essas palavras, Sr. Ministro, que repito, e comessas perguntas ofereço uma oportunidade para que V. Ex•
esclareça.
Agradeço a atenção.
O SR. MINISTRO ERNANE GALVli:AS- Sr. Presidente, conheço pessoalmente e admiro há muitos anos
o nobre Senador Gabriel Hermes, pela elevação das suas
atitudes, correção do seu comportamento, sua humildade e preocupação com os pequenos e os humildes. Muitas vezes tivemos oportunidade de discutir assuntos e
propósitos comuns, buscando as mesmas soluções. E
vejo hoje, aQui na tribuna do Senado, o Senador Gabriel
Hermes, com a mesma convicção e determinação, com o
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mesmo e firme propósito de defender os pequenos, os
menores, ·aqueles que, no embate dos grandes acontecimentos da economia nacional, não são os maiS bem
aquinhoados, não são os mais- pi-otegidos.
Admito, como S. Ex•, que muitas vezes a Oposição
nos coloca perguntas cruéis. E imagino- que se estivesse,_
também, no lugar do Sr. Senador Severo Gomes ou do
Sr. Senador Roberto Saturnino, estaria fazendo a eles,
como Ministros, se fossem, as mesmas perguntas, possivelmente com um pouco menos de crueldade.
Mas, Sr. Senador Gabriel Hermes, V. Ex~ pode acompanhar o elenco de providências e de medidas adotadas
pelo Governo, na administração atual do Presidente Figueiredo onde se destacam a enorme constância e. pi"eo~
cupaçào com os problemas das pequenas e médias in.dústrias.
Concordamos inteiramente com V, Ex~ no sentido" de
que as indústrias pequenas e medias têm de ser amparadas, requerendo um cuidado especial, porque estão mais
expostas e têm menos condições de enfreti.tar a crise.
Há um problema de desemprego que aflige a classe
dos trabalhadores nacionais. Felizmente, e graças a
Deus, não constitui um problema com a dimensão do.de~
semprego nas grandes economias internacionais. No fi~
na! do ano passado, registravam-se mais de 30 milhões
de pessoas desempregadas somente no mundo ocidental
capitalista, Situação que caminha na dircção Oe 35 milhões de desempregados.
Esse fato evidencia, sobre outros fatos, que estamos
colocados, hoje, sobre um ciclo econômíco de recess~o,
onde o desemprego é, realmente, uma presença lamentavelmente existente. Continuam algumas dispensas nas
empresas nacionais, continua havendo algum desemprego na indústria do País. Esse é um fato que está registrado, com constância, nas estatísticas do IBGE e também
nas estatísticas da FIESP, para um conjunto selecionado
de empreg~s.
Se bem me recordo, n·a ano de 1982 o IBGE registrava
para a maioria dos grandes _centros urbanos..do Brasil,
taxas médias entre 8,5% e 9% nOs níveiS de desemprego
que, ao final do ano de 1982, haviam declinado, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e
outros grandes centros, para uma taxa média em torno
de 4,5%. Uma tendência nítida na situação de desempreg~ ao longo do ano de 1982.
Caberia salientar os índiceS de desemprego apresentados nos primeiros meses de 1983, que foram elevados,
mais elevados ainda nos grandes centros urbanos, deno~
tando, à primeira vista, o recrudescimento do desemprego na indústria nacional. Gostaria, porém, de lembrar a
V. Exf, ao utilizar essas estatíSticaS, a sazonalidade desse
fenômeno, porque também nos primeiros meses de 1981
e de 1982 · essa rriesrriã tendência de crescimento dos
níveis de desemprego foram registradas nos meses de janeiro e fevereiro.
Nobre Senador Gabriel Hermes: toda a política reali~
zada na administração do Presidente João Figueiredo está dirigida e enfocada para o objetivo de sustentar \,!I!'Hl
taxa de desenvolvimento económico elevada, acelerada,
criando condições, não só para ritanter a estabilidade nos
níveis de emprego, como criar oportunidades de empre~
go para os novos trabalhadores que, a cada ano, chegam
ao mercad.o de trabalho.
As medidas adotadas, principalmente aquelas visando
a reforçar a expansão das exportações, não têm outra,
senão, essa direçào, ·pOrque estamos convenéidos, e asshn têm ensinado a experiência brasileira e a experiência
internacional, que, estaremos ampliando as oportunida~
des no mercado interno. Da mesma forma, na medida
em que substituirmos as importações essenciais, estare~
mos criando condições de trabalho nas indústrias nacionais, com possíbilidade de maior emprego para os trabalhadores brasileiros.
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É esse, Senador Gabriel Hermes, o trabalho que vem
sendo realizado. f: esse o contexto em que se realiza a es~
tratégia da política económica: criar empregoS é o nome
dessa polítca; criar empregos por todas as formas, e por
todos as meios, pela política monetária, poHtca fiscal,
política cambial, pela expansão das exportações.
Por que tudo se resume, na verdade, em sustentar esse
processo. de ampliação dos níveis de emprego. O que
também procuramos e, às vezes, parece contraditório, é
evitar que haja elevações inesperadas na expansão destas
atividades e no nível de emprego e no momento seguinte
esses níveis sejam reduzidos penosamente. A estabilidade, a continuidade, o processo continuad.o_.de desenvolvimento econômko e social têm que ser perseguidos, pela
própria natureza da estratégia de estabilização.
f: isso que eu posso dizer ao" Senãdor Gabrid Hernles
e que está contido nas medidas adotadas mais recente~
mente.
Sobre as taxas de juros, nobre Senador, creio que a
primeira indagaçil.o qUe devemos fazer é: por qUe as taxas de juros são elevadas no Brasil? E volto aqui a repetir
a resposta que havia dado anteriormente, Existem várias
taxas de juros no mercado brasileiro. Não existe só unl.a
taxa de juros. Nós convivemos, como dizia o Senador
Roberto Saturnino, com as taxas de juros mais eleVadas
do mundo em termos reais, mas também convivemos
com as taxas de juros mais baixas do mundo em termos
de taxa subsidiada.
Então, temos de examinar o caso, analisá-lo ou buscar
um diagnóstico e uma terapêutica para o problema das
taxas de juros, confrontando os vários segmentos do
mercado onde as taxas são mais baixas, com aqueles
onde as taxas são mais elevadas. A taxa nominal é elevada fundamentalmente porque a taxa de inOação é eleva~
da. Não basta pensar apenas na taxa de juros que paga o
tomador de empréstimos, mas também, na taxa de remuneração que recebe aquele que faz poupança e deixa de
consumir, guardando suas economias no siStema financeiro. São. dois lados e dois interesses... E a conciliação
desses dois interesses é que permeia a pOlítica moiletária.
A taxa de juros é alta porque o patamar das taxas de
juros externos, que determina, de uma certa forma, e
condiciona as taxas de juros do segmento livre no mercado interno, é elevada. Nós partimos de uma taxa de tO%
do libor, mais 2,5% de pread - que aliás ao Seiiãdor
Fernando Cardoso não agrada~mais o. Imposto cfe Renda de 2,5% sobre a remessa dos juros, que não conseguimos evitar por falta de resposta de um pais industrializado como os Estados Unidos, exportador de capitais, que
não têm, na sua legislação, como abrigar a isenção des~
sas taxas, e mais a comissão de Tntermedíção bancária.
Então, temos··hoje, paru os empréstirriõs realizados com
moeda estrangeira, uma taxa real de juros entre 18 e
20%.

Essa taxa realmente marca o patamar das taxas de juros· que são realizadas ·rio segmento !ivre de mercã.do.
Mas é precido não perder de vista que as taxas de juros
da agricultura, da pequena e média empresa e da exportações são taxas altamente subsidiadas.
V. Ex~ coloca o problema das pequenas e mé9ias in~
dústrías qUe se encontram neste contexto. Pergunta
mãis: e o risco cambial? E as taxas elevadas'? E a possibilidade de que, realizando operações, pela Circular n'
767, a· Governo possa estar recebendo um ónus desse
subsídio ou desse risco'? A idéia que preside esta direção,
a opção abi:rta para que o sistema trabalhe com taxa de
correção cambial ou com correção monetária, está colocada dentro do princípio de que há liberdade do sistema
para escolher as formas como pode operar o empresta~
dor e o tomador do ~mpréstimo.
Estamos procurando evitar as formas que aumentam a
ingerência do Caverno nas atividades económicas privadas. Tenta-se devolver às forças de mercado condução
dos acon.tecimentos e retirar da( o excesso de ingerência
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do Governo, a qual ainda existe hoje nas regulamen·
tações do mercado privado.
De. riloào que o tabelamentO a que V. ·EX• se ·referia,
embora seja uma possibilidade que não descartamos inteiramente, ·está afastada na presente conjuntura, pela
forma como estão sendo condicionados os problemas
das taxas de juros~· V. Ex' indaga finalmente: E a capitalização? E a impOrtância da capitalização das empresas
nacionais, que reconheço, como V. Ex.•., excessivamente
endividadas? E a importância no sentido de que se refor~
cem seus capitais para que possam se defender das elevadas taxas de juros?
A Confederação Nacionãf da Indústria, dizia V. EX~
em ffiarço- de 82 apresenou às autoridades do Goverllõ
um elenco de sugestões. Várias delas V. Ex' sabe porque
emembro daquela Confederação foram atendidas; arespeito de várias delas recebemos-manifestações de agrado
e de satisfação por vê~las adotadas, se não no todo, em
parte, pelas autoridades do Governo Federal.
PÚguntou V. Ex~ pelO Fundo l57 e a destinação dos
recursos desse Fundo para o Norte e Nordeste, reivindi~
cação que não tollltendida. Não atendemos aessasolici~
tação esPecífica da Con-fedCração Nacional-da- Indústria,
porque se entende que o Fundo !57 representa um pro- cissõ educ"ativo, corri sua função de iim1tida no terilpo,
devendo ser gradualmente ajustado às possibilidades e à
orientação da política fiscal. Por isso ele foi redirilensionado .e reduzido .. Por isso mesmo deixamos em aberto, e
nas suas dimensões originais, o FINOR, que atende especificamente ao Nordeste, e FINAM, destinado ao
Norte.
Destes últimos três anos a Administração do GovernO
Figueiredo, eu poderia mandar a V. Ex•, e o farei com
satisfação e Com mesmo espirita público que orieilta as
indagações de V. Ex•, a lista das medidas que foram adotadas na área creditícia, na área do mercado de capitais e
na área dos incetivos fiscais, para contemplar es-pecificá:.
mente o problema de capitalização das pequenas empresas: Medidas (iscais que propiCiariam a capilalização
pela venda de ·pa"triinônio dos s"ócios, pela venda de patrimônio das próprias empresas, pela facilidade de. deduzir no imposto de renda determinadas parcelas do im~
posto, pela própria capitalização de patrmóriio, pelo
alargamentO -doS fundos de investimentos, reduÇâO da
participaçãO dos títulos públicos para alargar a participa~ão dos títulos privados. abertura dos fundos de previdência prívada para abrigar também esse processo de capitalização. De modo que, também aí, nobre S.enador
Gabriel Hermes, vamos coincidir com mesmo propóSifó
e verificar que as medidas que estão sendo tomadas caminham na direção que V. Ex• deseja.
Por fim, Sr. Presidente, nobre Senador, registro, com
satisfação, O fecho do pronunciamento de V. Exf A pala~
vra de ordem é confiança. A pãlaVra de ordem é confiar.
Vamos vencer a crise. Vamos vencer a crise porque estamos ·determinados a vencê-la; porque, em outras oportunidades em qUe O Brasil confrontou~se c.om dificuldades,
elas for:am vencid_as; porque tef!lOS recursos naturais,
porque temos uma classe trabalhadora, laboriosa e diligente; porque temos empresários abertos à iniciativa,
agreSsivos pai"a produzir quando há oportunidade de
vender, para exportar quando há mercados e há retorno
para suas operações de exportação.
Estamos buscando reunir essas vontades e conciliaresses fatores dos quais o País está plenamente dotado e que
podem ser mobilizados para superar a crise. Não que
possamos resolver os problemas da crise. Estamos colocados sobre um ramo descendente de um ciclo econômi~
co de graves profundidades. Assim estão os Estados Unidos, a Europa, os outros países industrializados e, como
nós, os menos desenv.olvidos. Não vamos resolver a crise
que caracteriza esse descenso do ciclo econômico e que
se traduz na recessão .atual. São pequenas as nossas
forças para chegar lá, mas vamos tomar, aqui dentro. na
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área da política económica nacio"mi.l, as medidas neceSsâriãS-para rri.infmizar a crise, para ganhar tempo, para
aumentar a resistência da estrutura da economia naCional, vencer percalços e, daqui a pouco, voltar a colocar a
eco_n_o.mía política brasileira nos caminhos do desenvolvimento acelerado e do progresso económico-social.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coêlho) palavra ao nobre Senador José FrageHí.

Conce-do _a

O SR. JOSl!: FRAGELLI (Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Sr. Ministro, meus colegas Senadores: A
minha presença nesta tribuna é a do homem do povo -feito Senador. Eu sou um símples advogado provincíano
que há quase quarenta anos faz polltic:i, mas nunca pôde
aprofundar seus conhecimentos, sobretudo em matéria
de economia e de finanças.
Usaram da palavra aqui, pela Oposição, além de eminentes Senadores do F DS, à Senador SeverO Gomes, ein- ·
presário, conhecedor de..todos os assuntos referentes_ a
economia e a finanças; ó Senador Roberto Saturnino,
perito nesses assuntos, que tem pronunciado nesta Casa
e fora dela conferências, proferido lições que a todos nós
tem instruído, e o Professor Fernando Henrique Cardoso que, embora não sendo economista, como ele disse,
no entanto é um dos professore" mais conceituados neste
País e _em São Paulo.
Vem agora, portanto, um simples Advogado de
província, feito Seria-dor, ousando fazer uma indação única ao eminente Ministro GãJVêas, quC tantos serviços,
em tão altos postos tem prestado ao Brasil.
Senho' Ministro: a pergunta que voU fazer, poder-se-ia dizer que não é minha. I:_ uma indagação que me tem
sido feita pelos meus concidadãos, homens simples de todas as categorias, lá na miriha pequena cidade provinciana de Aquidauana. Eles sempre me perguntam: - Frãgelli -os amigos- Senador, comO é que_ o Brasil chegou a dever tanto a tal ponto que não pode pagar o que
deve e é-a Nação mais endiVidada do mundo? E essa a
pergunta que nos termos-em-que vou colocar, quero dirigir ao ilustre Ministro da Fazenda.
Tenho, aqui em mãos, Sr. Miriistro, a dívida externa
brasileira desde 1967 até 1981 OU poderia dizer atê 1982,
e verifiCO cjue, qUando Se encerroU o Governo do emi~
nente Presidente Médicí, os nossos compromissos externos iam a 12 bilhões e 572_milhões de cruzeiros; no período Geilscl, em 5 anos, essa divida elevOu-se para 43 bilhões e 510 mílhões. Em verdade, nesse mesmo ano de
1978 as. reservas cambiais ating-iram-parece que o seu
ponto maiS alto: 11 bHhões e 895 milhões de dólares.
Mesmo assim, Sr. Presidente, veinos que no Governo
Geisel a nossa dívida externa saltou de 12 bilhões e meio
para 43 bilhões. Portanto, em 5 anos: 30 bilhões, 938 milhões a mais do que toda a dívida_atê então comprometida pelo Brasil no exterior. O Governo Médíci fechou
com 12 bílhões e meio e o Governo Geisel com quase 40
bilhões a mais.
Se esses dados impressionam, Sr. Ministro, e configuram um desastre, pelo menos para um leigo, como eu,
um cidadão do povo, no Governo Figueiredo esse desastre ganhou contornos que thcgam a ser estarrecedores,
porque o débito de 43 bilhões e meio, chegou, em 81, a
61 bilhões. E, segundo eu ouvi num desses pronunciamentos de Sua. Excelência, o Sr. Presidente, a diVida ex:
terna já atingiã a 90 bilhões. Não sei se pela" franq-ueza
habitual do Presidcntc_da República, sua maneira de colocar as questões _com uma franqueza muitas -vezes brutal, que ele tenha fornecido ao povo brasileiro, através
da televisã:o, esse dado de 90 bifhões de dólares, comO
comprometimento brasileiro no exterior.
Impressionado, Sr. Ministro, com esses dados, procurei ler alguma coisa a respeito, para saber se aquela indagação que ouço constantemente dos meus concidadãoS,
quando perambulo pelas ruas da minha Aquidauana. E,

claro, chega ao Senador da terra, de uma pequena cidade~- quã"ndo vou ao banCo, para constatar que o meu sal·
d-o positivo deixado quando vim para Brasília já-é saldo
neg-atiVo quando voltei; ali se forma um grupo e as inda·
ga:ções vêill ao Senador.
Nas ruas, ali na esquina, onde há dois bares de cafezinhO;~eúnem-se os homens da-terra, os mliis esclarecidos
e os mais simples. E no mercado onde vou, constante·
mente, também, falando com o lixeiro, com () açouguei·
ro, com o vendedor de hortigranjeiros, essas perguntas s_e
apresentam.
Devo dizer aqui que, se alguma coisa de positivo está
acontecendo neste Pais, com a situação grave que ele vi·
ve, é de ter despertado todos os brasileiros, desde os ho~
mens mais simples. Eu acho que todos os Srs. Senadores
e Deputados que convivem, como eu procuro conviver,
com o povo da minha terra, hão de dar o seu testemunho
ele que, hoje, as pessoas mais simples procuram conhecer
e discutir" a sítUação !!COitômica e firüinceira do nosso
_ País, e, com aqUela intuição que é própria do povo, muitas v~s manifestar opiniões sobretudo de bom senso
que nos deixam admirados.
EnotàQ, repito, Sr. Ministro, a pergunta aqui" vai ser a
do Senador, homem do povo, c9m9 que trazendo a este
alto Plenário çio Senado da Repúbtica aquito que o povo
simples hoje discute em todos os lugares: nas ruas, nas
praças públicas, nos cafés. Acompanhando este endivi·
âarriento brutal, de 73 para cá, saltando de 12 bilhões e
meio para 90 bílhões de dólares, ouvii1do, repito, aquel~
que comigo conversam e ouvindo a mim mesmo, pergunto, Sr. Minístro, sempre me perguntei: sei'á que ·os- diri·
gentes das nossas fin"anças; consultando aS possibilidades
da nossa economia nunca fizeram uma previsão, ou pro·
curaram fazer uina previsãO da capacidade de endivida·
mento do Estado brasileiro? Não haveria um teto que
não podena ser ultrapassado, além do qual a Nação bra~
sileira já não poderia responder aos seus compromissos
finanCeiros nO exterior? ESsas indagações, Por serem tão
simples, partidas de gente sirrij:lles como eu,-inclusive
pi-o-Curei sabú se os entendidos também-, em algurrl mo·
-menta, colocaram o problema. E encontrei, coffiO vOu
rilostrar. MaS,- .intes dissQ, seja-me permitido ler dois peQueTIO-s -trechos de observações Pertinentes, dO mõrilento,
feíias por JoãO Scatim Araújo; rium excelente ellsafo de"norriinada_ "A Crise da República Presidencialista".
Logo no prefácio, Sr. Ministro, ele tem essas obser·
vaÇões- qlfê, a meu ver, cabem no caso!
.. Se o Brasil quer entrar na História como grande
orS:anizú-se em todas as suas categorias, a política, a social, a económica. Já estamos individual e coletiv.:l.merite na era da prospectiva. A
multiplicação dos seguros, a segurança social instituída pelo Estado, abarcando vastas áreas humanas;
as carreiras profissionais como um plano elaborado
pacientemente pela pessoa; a economia doméstica
organizada segundo desdobramentos futuros; os
acordos coletivos de trabalho; os reajustamentos salariais previstos através _de acordos intersindicais,
são tantos dos itens da prospecção individual.
Da coletiva, temos os planos, as previsões, os
programas que se elaboram para a empresa e para o
Estado. A sociedade da abundância deve ser prospectiva, se não quiser malograr. A previsibilidade, a
previsibilidade caracteriza a idade tecnológica, na
qual fomos violentamente introduzidos, nos últimos
anos, e onde devemos viver, adaptando~nos aos seus
~ím:perativos cada vez mais atuantes. Nada mais deve
.ser deixado ao azar das decisões sincopadas."
potêncla~-deve

E logo adiante:
"O acaso é hoje intruso na vida dos homens e das
Nações. A política dos conchavas, que é a própria
política das improvis-ações, não cabe em nossos
dias, na esfera do Estado."
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A símples leitura dos dados que enumerei e que nos le~
Varatn a um -impasse· qUe V. Ex• diz que vai ser superado,
mas deixa a Nação mais do que inquieta, sobressaltada
e, às vezes, desesperada, esse impasse a que chegamos,
- diante dos dados brutais do endividamento externo bra~
sileíro, fazem com que duVidemos que a prospectiva tenha sidõ Um- exercício dos dirigentes da política econômica e financeira do País.
Então, volto, Sr. Ministro, àquela questão: Não haveria um Hmite para o en-diVidamento externo? Não haveria um momento em que se pudesse detectar que esse endividamento não poderia ser superado, porque superaria
também a capacidade de pagamento do Brasil dos seus
compromissos externos?
A indagação_ que eu fazia a mim mesmo procurei ver
se encontraria respaldo em algum ensinamento de um
entendido, de__ um professor de economia e finanças,
como ê V. Ex• e como são tantos os que aqui se enContram. Encontrei, Sr. Ministro, na Cortferência do Professor Alfred Holthus, pronunciada, se não me engano, no
ano passad!), o seguinte, na parte em que ela fala sobre
serviço da dívida, crises de liquidez e indicadores de endividamento, ele faz uma breve exposição, para chegar a
este exe~plo, citando justamente o Brasil:
"A dívida externa acumulada do Brasil era de
49;9 billl.ões de dólares em 1979, dos quais 6,7 bilhões deviam ser amortizados em 1980, alêm dos 6,3
bilhões em juros. A captação de 13 bilhões, mais do
que a dívida pendente total da Iugoslávia em 1979
· -teria elevado a dívida externa brasileira a 56,2 bilhões de dólar~s no final de 1980, sem transferência
Hquida alguma.
Ou seja, não teria sobrado fundos para cobrir
nem o aumento no preço do petróleo, nem qualquer
investimento."
E, agora, o ponto a que quero chegar ...
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Peço pennissão ao nobre orador que está na tribuna, para submeter
ao Plenário a prorrogação da sess~o pqr 30 minutos.
Nós temos uma sessão _do_ Congress-o Nacional, que tem
matéria conStífUCio~lal: que -não p~de ser adiada, às 19
horas. O nosso Regi_mento é draconiano. --~enho a impressão de que há um artigo elaborado pelo Senador Roberto Saturnino, propondo uma outra sessão para o Ministro comparecer para novas interpelações. Mas, como
I 1 Srs. Senadores eStão-Inscritos e as três lideranças desejam apenas formular um agradecimento ao Sr~ Ministro,
vou submeter a prorrogação por mais 30 minutos que,
creio, vai dar para responder ao Senador José Fragelli, e
concluirmos a nossa sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE - Submeto a votos o requerimento. (Pausa.)
Aprovado.
Concedo a palavra ao nobre Senador José FrageHi, e
eu geço que conclua, porque já falou, a mais, oito rriínutos.
O SR. JOSt FRAGELLI- Vou continuar na leitura
da liçãO dada pelo Professor Holthus: E este_o ponto, Sr.
Ministro:
"Este -quadro feVa a sUSpeitar que um país não
pode tomar montantes de cada vez maiores- Créditos,
se~ incorrer em -dificuldades de pagamento."
E esse o ponto qUe eU frisaria.
''Ê que, em ~lgum momento, chegará ao limite de
·· sua capacidade de endividamento."

Então, a minha pergunta, Sr. Ministro, é justamente
esta:
Em algum momento, não chegaram as nossas altas autoridades financeiras à conclusão de que esse limite de
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endividamento e., além do qual, a nossa capacidade de
pagamento, de honrar os compromissos, teria sido supera<.lo'!
l~~sc momento, Sr. Ministro, é claro, eu não vou pedir
a V. Ex• que o fixe em hora, em dia, em mês, ou mesmo
cm ano. Mas, neste período de nove anos, em que a dívi<.la externa foi de do:ce bilhões e meio a noventa bilhões
<..te ~.:ruzeiros, deve ter havido um momento, um perído,
no qual ienha sido detectado esse limite máximo de capacilla<.lc de endividamento do País, com possibilidade
de pagamento.
Esta é a pergunta que eu deixo a V, Ex•, reduzindo urõ
tanto o que eu teria de falar.
Antes <..te encerrar, Sr. Presidente, me permita uma observação. Acho que a vinda de um Ministro ao Senado
da República devia, Sr. PreSidente, Superar t<imbém as
exigências regimentais. -Muito mais importante ê -apresença do Sr, Ministro do que uma sessão extrãordlnária
do Congresso, e essas _sessões já têm _sido, por vezes, suspensas pura voturmos aqui aprovação de embaixadores.
Quer diler, matérias de muito menor re(evância do (jue
está rtos debates que aqui estão se verificando, e-a respeito das quuis nós deveríamos ouvir pelo menos ainda a
puluvra dos dois eminentes lideres, o da Maioria e o da
Minoria, Muito obrigado a V, Ex~
O SR. ERNANE GALVEAS- Sr. Presidente, eu entendo esgotado o tempo regulamentar e, por isso, me
proponho a transmitir, posteriormente, ao prezado amigo c ilustre Senador José Fragellt a resposta às suas inda~
gaçpes. Vou upenas corrigir uma cifra; quando coinpara-mof a citada dívida de 12 bilhões de dõ"lares em 1973
corh a dívida esperada para o final de 1983, estamos incluindo cifras diferentes. Se não foi -incluída na Cifra de
12 bilhões de dólares a dívida de curto prazo, não devemos fazê-lo com relação à dívida do final deste período
de 82/83, porque entãO- os númCiios seriam menores. As~
sim, para o final de 83, teríamos 78 ou poucos mais de 78
bilhões de dólares.

_o Sr. José Fragelli --Mas são iguatmente compromissos.
O SR. ERNANE GALVI!::AS - Sim. Mas teríamos
que comparar as duas dívidas. Não estou me peniten~
ciando, porque os argumentos de V, Ex', inclusive, beneficiariam um período de governo Onde eu tinha responsubilidudes, como Presidente do Banco Central.
O Sr. José Fragelli -

Mui to bem!

O SR. ERNANE GALVI!::AS- Mas eu não quero dar
uma resposta a V. Ex'", sem o cuidado de faZê-lo nas dimensões e na profundidade que V. Ex• merece,
O Sr. José Fragelli -
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Muito obrigado.

O SR. ERNANE GALVEAS- Por isso se V. Ex'
aquiesce, vou fazê-lo depois, transmitindo a resposta
pessoalmente ou de qualquer outra forma. Apenas diria
o seguinte: O Brasil, realmente, escotheu o endividamento como uma forma de responder à crise internacíonãl e
parece-me que o fez de maneira Cuidadosa criteriosa.
Levantou recursos internacionais, primeiro Para financiar os desequilíbrios causados pelo aUmento dos preços,
principalmente do petróleo, evitandO promover o racionamento de combustível no Brasil, de modo a não criar
um trauma na economia brasileira. Fez isso. por curto
prazo. Em seguida, o endiVidamento externo ê representado por gfandes investimentos, aqui mencionados, tanto na área do setor priYado, quanto na do setor público,
Se V. Ex• quisesse, realmente, ou tivesse a possibilidade de responder de uma forma curta aos seus companheiros nas ruas de Aquidauana, sobre a dfvida externa
do Brasil, poderia dizer, sem maiores preocupações na
elaboração da resposta, que o Brasil tomou esses recursos e investiu em coisas essenciais ptira reforçar e conso-

e

lidar a infraestrutura da economia nacional, para criar
produção, novos empregos, aumentar as oportunidades
dos trabalhadores brasileiros, ou criar possibilidades de
abrir empregoS para os contingentes que, a cada ano Cerca de t milhão e meio de pessoas- vão Chegando ao
mercado de trabalho.
E aí estão os grandes projetas: ftaipu, Tucuruí, as siderúrgicas, até mesmo alguns mais questionados, como os
metrôs em São Paulo e no Rio de Janeiro: Pode v:_ Ex•
fazer uma figura para convencer a gente simples -de
Aquidauana: o Brasil poderia pagar a sUa dívida externa,
remetendo para o exterior esses projetas de energia elêtrica ou de siderurgia. E apenas uma figura de imaginação, Mas, se o Brasil exportasse ltaipu, Tucuruí, a Siderúrgica Nacional e a Siderurgia de Tubarão, estaria o
_Brasil mais rico ou mais pobre? Haveria mais possibili9~9es de ~mprego para o homem simples de Aquidauana, ou haYeria menos possibilidades de emprego para o
trabalhador nacional? t isso, Senador Fragelli, e o resto
eu-complemento por escrito, a fim de que V. Ex• receba
uma respost~ em _profundidade.
- - O Sr. José Fragelli- Muito obrigado a V, Ex~. e espero essa resposta por escrito, porque confesso a V, Ex'
que não fiquei inteiramente convencido. Muito obrigado
ao eminente Ministro.
O SR. ERNANE GALVEAS -

Muíto obrigado.

O SR. PRESIDENTE (N;]o Coelho)- Com a palavra o nobre Senador Virgílio Távora.

·

O SR. VIRGILIO TÁVoRA..:.=_ Sr. Mi~istro, Srs. Senadores: _
Felicidade de V. Ex' encerrarmos a fila de oradores e
de debatedores com V. Ex•, pois, o poder de síntese que
permitimo-nos sem vaidade, proclamar, vai fazer nossa
intervenção curtíssima: I, 2, 3, 4.
l ~Parabéns pela exposição que fez, principalmente
pela divulgação desse documento. Poucos terão se apercebido que, anexo ao mesmo, está não só a carta qUe o
P?!S ~nViou ao FMl, como depois o memqrando técnico
de entendimento ffiosirandO- que a administração -brasileira nada tem_a esconder de ninguém; e, de suple_n;~.ento,
ainda, uma carta feíta pdas mesmas autOridades finan- ceiras, em 24 de fevereiro último. Portanto, não ii'iaffiais
perder tempo em dizer da nossa concordância a respeito,
Coube-nos, aqui, por delegação do eminente Líder
Aloysio Chaves, deferlder a polftica adotada pelo Governo na contratação de sua dívida externa, Jâ tivemos o
primeiro debate com o eminente Senador Roberto Saturnino e outro com o Senador Pedro Simoh; estamos espe_rando a sua contradita, Mas aqui só queremos reafumar,
em atenção a tudo o que V. Ex' dis-se, que um pafs que
69% das suas importações em valor, são financiadas atê
180 dias, que tem uma necessidade absoluta de crédito lá
fora, só em última análise, em último momento, em última rario, iria apelar para a moratória e deixar de seguir o
caminho que foi bem trilhado por riôs.
Mas, pennita-me servir agora d~. "advogado do diabo", isto é, acredito que dilas perguntas feitas cá, não
pelo Vice-líder do Governo, mas justamente por um Senador, serviriam bastante para elucidar pontos que atê
a<i_uí não foram tocados, pelo menos não vi.
Meu caro Ministro, como Yamos conciliar, nos próximos anos, o corte substancial proclamado nos gastos e
investimentos das estatais com a estrutura de produção
das empresas privadas que foram dimensionadas na base
de encomendas públicas? Este ê um caso. O número I.
O número 2 - Razões há, mas 8ostaria de saber por
que o Governo brasileiro, antes de recorrer à organização desse seu plano, não tentou o apoio de outros
gra-ndes devedçres, não para fazer a moratória, que-aqui
o noSsO Senador Roberto Saturnino por ela tanto propugna, mas para preparar um corijunto de medidas que
forçassem aqueles bancos a atitudes mais acomodadoras

e à redução generalizad~ dos juros? Mais síntese dJ que
isso, não é possíveL
Estas as perguntas.
O Sr. Emane Galvêas ....:.. Sr. Presidente, para conciliar
com os interesses da Mesa, pediria ao nobre Senador
Virgílio Távotá ·que aceitasse uma resposta também curta, concisa.
Estamos, de fato, promovendo um ajustamento dos
gastos e orçamentos das empresas estatais, porque acre-ditamos que há uma pressão de demanda do lado do seto r público, inclusive da parte dessas empresas, que está
criando pressões inflacionárias insustentáveis.
E preciso, realmente, redimensionar o setor Governo,
nesta oportunidade, para abrir espaços de modo_ a que as
- empresas privadas possam se desenvolver e encontrar os
recursos com que vão satisfazer as suas necessidades
atuais, assim como superar a crise.
Os números, a respeito, estão colocados neste docum_ento,_ nobre Senado~ Virgílio Távora, e eu pediria a V.
Ex• que, se não estiverem completas as informações, com
relação ao setor público, que fizesse constar ó devido registro a respeito, a fim de que eu ficasse na obrigação ô.e
_encaminhar a V. Ex• dados mais completos sobre a parte
do setor público, no contexto dessa estratêgia de equa~
cionamento das estabilidades interna e externa.
V. Ex' me surpreendeu com a pergunta, antes qualificida, de por que o Brasil, realmente, não se orientou no
sentido de buscar um acordo entre os grandes devedores
para forçar os credores, os banqueiros internacionais, a
u_ma renegociação global, com taxas de juros, como dizia
o Senador Saturnino, mais justas, mais humanas, mais
impostas pelos devedores, do que impostas pelos credo~
res?
Eu teria uma grande dificuldade, Senador Virgílio Tá~
vora, em conduzir esse processo, pela simples razão de
não saber por onde começar. Nós, no Brasil, nós, brasileiros, nós, Governo do Brasil, tomaríamos a iniciativa
~e propor, ao P~ru, ao Equador, à Nova Guinê, à Costa
do- Marfim, um plano internacional de enfrentarmos os
banqueiros ouma negociação gtobal? Ou esperaríamos
que alguns desses países nos trouxessem a iniciativa e nos
conduzissem à mesa de tais negociações? Como eu não
s7f•_f!?~!~_ª-_enador Virgílio :Távora, por onde comeÇar,
também não sei coriio responder a sua pergunta.
O Sr. Virgílio Távora- Veja o Senhor que foi mesmo
uma pergunta do_ad~ogado do diabo, não ê?
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, Líder do
PMDB.
O SR. HUMBERTO LUCENA ~Pronuncia discurso que, entregue à revisão do orador, será publicado posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Ministro Ernane Gatvêas para responder -às indagações.
O SR. ERNANE GALV€AS- Sr. Presidente, como
o Senador Humberto Lucena remarcou no infcio da sua
exposição, não há um questionamento que possa demandar uma resposta de nossa parte. Por isso, pediria, apenas, para registrar o fatQ de que existem diferenças pequenas e grandes entre a opinião e a posição da Oposição, em relação ao GoYerno. Mas, quero destacar que,
realmente, entre essas posições, temos reiterado a nossa
cÕnvicção e determinação de não aceitar uma atitude de
derrotisino, para, e"fetivamente, manifestar e Insi"stir,
com confiança, de que há soluções para os problemas
brasileiros. Estamos tentando. Vamos chegar a superálos. Muito obrigado, Sr. Presidente, (Muito bem!)
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O Sr. Humberto Lucena ....__ Agradeço a atenção de V.
Ex•, embora os seus argumentos e as suas conclusões não
sejam por nós aceitas.
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mente_, lamentavelmente, as minhas previsões, as nossas
-- previsões, dos colegas de Oposição que tenham usado a
tribuna, têm se aproximado muito mais da verdade do
que das previsões trazidas pela Bancada Governista, naO SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo_ a
turalmente em consonância com os pontos de vista e as
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, que falará
informações que tem dos Ministérios da área económica.
como UdÚ, dentro do prazo solicitado- por S. Ex•, de 2 - E, de outra parte, parece-me que ficou eviclente a falta de
minutos.
uma política alternativa, que leve em conta a possibilidade de que venham a ocorrer fatores, emergências, difeO SR. ROBERTO SATURNINO (Como Líder, sem
rentes daquela visã_o otimista, com a_ qual o Governo, sisrevisão do orador.)- Sr. Mínistro: V. Ex• usou, ao restematicamente; tem trabalhado e tem encontrado, -na
ponder ao Senidor Gabriel Hermes, uma expressão que
realidade, fatores que não correspondem, muito freqUenme tocou: V. Ex• se sentiu inquirido, com uma dose de
temente, a essas previsões. E esta falta de uma política aicrueldade por parte de Senadores da Oposição, citando _a --- ternativa, esta falta de uma estratégia alternativa, para o
mim nominalme-nte.
caso do não -cumprimento das previsões otimistas, isso
Quero dizer a V. Ex• que se houve esse sentimento,
nos alarma muito. O segundo ponto para o qual eu quenão houve, de maneira alguma, a intenção de ser cruel,
ria ch~ar a atenção do ilustre Ministro, é qli"rb eSta- eXassim como de nossa parte, cumprindo aqui o nosso d-eplicação dos spreads altos não convenceu. Para nós, não
ver, temos que dizer também que achamos que a política
há explicação para o fato de o Brasil estar pagando
que V. Ex• desenvolve, juntamente com o seu colega do _
-spreads tão altos, a não ser uma falta de agressividade,
setor económico, o MiflislrOT>elfim Netto, ê úina -polítiuma falta de maior empenho, uma falta de competência
ca extremamente cruel para uma maioria imensa -da ponessas negociações, qu-e -oUtios pa(ses devem estar tendo
pulação brasileira. Mas, nem por isso, nós queremos ver,
e que nós, infelizmente, não estamos apresentando nestambém, intenção de crueldade por parte da ação de V. sas negociações. E aí, então, eu ligo uma questão à outra,
Ex• e do Ministro Delfim Netto. t uma questão de ponque este procedimento que chamei de moratória consento de vista e de posição política.
tida, onde vamos pagando o que rios pedem, onde vaEu desejaria brevemente, muito rapidamente, salientar
mos, simplesmente, deixando de usar a competência, a
três pontos das intervenções de V. Ex•, respondendo a
negociação competente, a agressividade nesses entendimim e a outros Senadores. V. Ex• respondeu às minhas
mentos e vamos, simplesmente, concordando com tudo
perguntas com outras perguntas. E se eu estivesse errado
aquilo que é exigido do Brasil em matéria de spread, de
e V. Ex• estivesse certo? Devo dizer, nobre Ministro, que,
taxas de juros, de concessões, de política econômica,
de um lado, além da forma de responder não ter para nós
aqui e ali. E a mim, Sr. Ministro, sinceramente, me estarnenhuma eficácia, de vez que V. Ex• é que tem a responrece, me espanta, a declaração de V. Ex•, segundo a qual
sabilidade da condução da política e não nós da OpOnão -saberia como iniciar um entendimento com Outros
sição, devo salientar dois pontos: primeiro, que no curso
países, em situaÇão semelhante à do Brasil. Porque isso dos debates que têm sido travados nesta Casa, infelizdeveria estar sendo feito há muito teinpo. Destã. tribuna,
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quantas vezes advertimos para a necessidade de um entendimento dessa natureza. V. Ex', a esta altura, decl_ara
que não saberia nem como começar! Então, isso tem
muito a ver coril a explicação desses spreads altos, desta
complacência geral do Brasil, em relação a todas as exigências que nos são impostãs-nesta moratória: consentida, pela qual estamos passando.
Finalmente, atendendo ao Presidente e agradecendo a
sua benevolência, quero dizer ao Sr. Ministro que a vinda de V. Ex• aqui foi muito positiva, não obstante discordarmos em quase tudo, não obstante não nos satisfazermos, mutuamente, nas indagações que fizemos a V.
Ex•, nas respostas que recebemos, assim como nas colocações que fizeni.os, não obs~ante isto possa Ser o início
de um debate Que estamos tanto a pedir nesta Casa, que
se discuta, precipuamente, esta questão que está a nos
angustiar a todos.
Concordo aqui com V. Ex• de que aquela sugestão de
nos trancarmos todos numa sala até que emergisse uma
solução é inaceitávd. Entretanto, co-m esforço, vamos
procurar uma alternativa, um esforço para que se desenvolva, dentro do Congresso, algum tipo de audiência, de
debate, alguma comissão especial, enfim, alguma iniciativa do Congresso que possa encaminhar esta discussão.
E, ao fim dela, se-esclarecer muita coisa, se encontrarem
-conjUnções, pontos de concordância a respeito de novos
c·am1nhãs da política econômica. Parece-me que isso é
algo diferente da solução da sala e algo que pode vir a ser
_extremamente construtivo e extremamente importante
neste momento que atravessamos. Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Com a palavra o Sr. Ministro.
O SR. ERN,<\_NE _GALVEAS- Muito obrigado, Sr.
Presidente. Eu não teria nada a acrescentar.
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I• Sessão Legislativa Ordinária
da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Da/la
e Lenoir Vargas
ÀS I4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 119• SESSÃO,
EM 10 DE AGOSTO DE 1983
I.t- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 - Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n~'
187/83, de autoria do Sr. Senador
Passos Pôrto, que estabelece normas de uso do solo agrícola.
- Projeto de Lei do Senado nl'
188/83, de autoria do Sr. SenadOr
Nelson Carneiro, que estabelece
exigências a serem cumpridas pelos
estabelecimentos que comerciali·
zam botijões de gás liquefeito de
petróleo.

].2.2- Requerimento
N9 738/83, de aUtoria do sr. Se-nador Mauro Borges, solicitando
licença para se afastar dos traba·
lhos da Casa, a partir do dia 5 de
setembro do corrente ano, pelo
prazo de 130 dias. Aprovado.

1.2.3 - Discurso do Expediente
SENADOR ALMIR PINTO Situação económica_ do País.

1.2.5- Comunica(;ão da Liderança do PDS na CâiJlBra dos _Deputados

-

De substituição de membros em

SENADOR FÁBIO LUCENA
Palestra proferida, no Senado
Federal~ pelo Governador- Franco
MOntoio a resPCito dO--reStabelecimento das eleições diretas para
Presidente e VíOO-Presidente da República. A dívida exte~na brasileira

comissão mista.

-

e sua negocíáçã_o.
SENADOR FERNANDO }(ENRIQUE CARDOSO, como Líder
- Explanação sobre as difetrizes
de seu Governo, feita pelo GoverM
nadar Franco Montara perante a
Direção Nacional do PMDB.
.

..

1.2.4 - Comunicatão da Presi~
dêncía
Convocação de sessão extraordi·
náiia a realizar-se hoje, às 18 horas
e -30 minutos, com Ordem _do Dia
que designa.

1.3- ORDEM 'DO DIA
-Requerimento n~' 196/82, soli·
citando nos termos dos arts. 75,
~·A", 76 e 77 do Regimento InterM
no, a criação de uma Comissão Es·
pecial Interna, composta de 7
membroS, para, no prazo de JSO
- dias, realizar estudos sobre reforma
tributária. Aprovado após parecer
oral proferido pelo Sr. José Lins,
tendo usado da palavra os Srs. Itamar Franco e Nelson Carneiro.
- Projeto d"e Lei da Câmara n~
I65f81 - CompÍementar (n~
~0/75,_ n~ Casa de origem), que altera dispositivo da_- Lei CompÍe·
mentar n 9 I de 9 de novembro de
1967, que estabelece requisitos
mínimos de população e renda

Jorge Kalume - Altevir Leal - Fábio Lucena Raimundo Parente - CJaudíonor Roriz - Aloysio
Chaves - Gabriel Hermes- Hélio Gueíros - Alexan·
dre Costa - Alberto Silva- Helvídio Nunes - Almir
Pinto- José Lins- Virgílio Távora- Humberto Lu~
cena- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira- João Lúcio - Luíz Cavalcante- Albano Franco - Lourival
Baptista- Passos Pôrto --Jutahy Magalhães- Luiz
Viana - Moacyr Dalla - Nelson Carneiro - Itamar
Franco- Henrique SantH\o- Mauro Borges- Gas·
tão Müller -José Fragelli - Marcelo Miranda- Sal~
danha Derzi- Affonso Camargo- Ãlvaro Dias- Jai·
son Barreto - Jorge Bornhausen - Carlos ChiarelJíPedro Simon - Octavio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -A lista dl
presença acusa o comparecimento de 40 Srs. S.enadores,
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr.
I "'-SecretáríO. - São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 187, DE 1983

Estabelece normas de uso do solo agrfcola.

O COngresso Nacional decreta:
Art. I~>

O solo agrícola é patrimônio 'nacional,

exercendo-se nele o direito de propriedade ou a posse
temporária, com as limitações estabelecidas em lei.
§ li' Considera-se solO agrícola, para os efeitos desta
!ei, aquele cuja aptidão e destinação se preste a toda e
qualquer atividade da agricultura.
§ 2~' As ações ou omissões contrãrias às disposições
desta lei, na utilização e exPloração do solo agrícola são
consideradas uso nocivo da propriedade, lesantes à sociedade e att::ntatórias à Segurança Nacional.
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p\iblicíi e a rorma de consulta prévia às populações locais, pai'a a
criação de novos municípios. Rejeitado, tendo feito declaração de
voto o Sr. Helvídio Nunes. Ao arquivo.
- Projeto de Lei da Câmara n'i' 7
de 1983 (n'i' 80(83, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presi-

dente da República, que altera a
composição e a oigã.nizã.ção_ interna dos Tribunais RegíonaiS do Trabalho que menciona, cria cargos, e
dâ outras providências. Ajuovãdo

em segundo turno. A Câmara dos
Deputados.
-Projeto de Res.olução n'i'
161/81, que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa Agropecuãria Industrial e Colonizadora
Rio Candeias Ltda., a ârea de
33.000 hectares, no Território de
Rondônia, para a implantação de
projeto de bovinocultura, Votação
adiada por falta de "quorum", tendo usado da palavra os Srs. José
Fragelli, Nelson Carneiro, Aloysio
Chaves e Affonso Camargo.
-Projeto -de Resolução n9
74/83, qua 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 (trinta:inil) hectares. Apret:iaçio adiada por falta de...quo-

ruin".
- Projeto de Lei do Senado n'>'
280/77 (Tramitando em conjunto
com o Projeto de lei do SenadQ_ n_9
'233/79), de autoria do Senador José Sarney, que institui o voto distrital e dá outras providências. Apreciação adiada por falta de ..quorum".
- Projeto de Lei do _Senado n9
233/79 (Tramitando em conjunto
com o Projeto de Lei d_o Senado n9
280/77), de autoria do· Sena,dor
Tarso Outra, que institui o sistema
eleitoral misto e dá outras providências. Apreciação adiada por falta de, "quorum''.

1.4-DISCURSO APÓS_A
ORDEM DO DIA
SENADOR ÃLVARO DIASCríticaS.ao acordo celebrado pelo
Brasil com o FMI.
SENADOR MURILO BADAFalecimento do_ exDeputado mineiro Ghaldo Martins Silveira.
,
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SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Urgência da implantação do Sistema do Menor. Declarações da Profe&sora Terezinha Saraiva, Presidenta da FUNABEJvl,
sobre o problema do menor desassistido no BHtsil.

SENADOR GASTÃO MüLLER
- Nota da Associação MédiCa de
Mato Grosso, de protesto contra
demissões e transferências, por motivos políticos ou pessoais, de médicos funcionáriOs do Estado ..
SENADOR NELSON CARNEIRO - Palestra do Dr. José Dipn,
no Seminário de Informática realizado em Brasília.
SENADOR MAURO BORGES
- Protesto da Associação Comercial e Industrial de Anápolis-Go,
pela revogação do tabelamento dos
juros bancários.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Transmitindo apelo de
classes empresariais-do Amazonas,
em favor da Zona Franca de Ma~
naus.

- Parecer da Comissão de ~_e
lações Exteriores sÕbre a Mens3gelll: -~9 1!2f83_{n~ 215/83, na origem}, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do S"enado a escolha do Se-.
nhor Fernan-dO Abbott Gaivão, Embaixador do .Brasil junto à_ República·. da Nigéria, para, cumulativa~
mente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
"do Níger. Apreciado em sessão se-creta.
- Parecer da Coniissão do Dis~
trito Federal sobre a Mensagem n9
153/83 (n' 275/83, na origem) pela
qual o Seti.hor- Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolha do Dciutor Joel
Ferreira da Silva, para _exercer o
cargo de Cortselheiro do Tribunal
de Contas do Distrito Federal, na
vaga decorrente da: aposentadoria
do Conselheiro José Parsifal Barroso. Apreciado em sessão secreta.
2.3- DISCUSSÃO APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR NELSON CARNEIRO - Conclusões do seminârio
1.5- DESIGNAÇÃO DA OR- sobre "Espaço Urbano para a Habitação Popular", recentemente
DEM DO t51A DA PROXIMA
xealizado pelo jornal A Tarde, de
SESSÃO._ ENCERRAMENTO.
Salvador-BA.

2-ATA DA 120• SFSSÃO,
EM 10 DE AGOSTO DE 1983
2.1 -ABERTURA
2-2- ORD)!:M D.O DIA

SENADOR GASTÃO MüLLER
- Nota oficial emitida pela bancada estadual do PMDB do Estado
de Mato GrosSo, contrária ao pedi;
do de autorização solicitado pelo
Governo daquele Estado para contrair empréstimo no exteriOr.

- Redação final do- -PrOjeto- de
Decreto Legislativo n'>' 6, de 1982
(n9 116/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
2.4...:.. DESIGNAÇÃO DA ORAcordo de CõOperaÇão_ Científica e
Tecnológica assinado entre o Go- DEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO.
ENCERRAMENTO.
verno da República FederatiVa do
Brasil e o Governo cJa ~Repq.blica
3- DISCURSOs PROFERISocialista da Romênia, em· BraSília, DOS EM SESSOES ANTERIOa 12 de maio d.e 1981. Aprovada. Ã RES

p~omuigação.

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 I I2/83 (n~' 204/83, na origem), pela qual ·o Senhor Presidente da República submete à deliberaçã_o do Senado a escolha do Senhor PaulO da Costa Franco, Embaixador do Brasil junto ao Reino
da Tailândia, para, CUmulativamente, exercer a fuQ.ção de Embaixador do _Brasil Junto à República
S_ociâ.Usta da União çla Birmânia.·
Apreciado em sessão secreta.

Art.- 29 A utilização do slo .agrfc_ola somente serã
permitida mediante um planejamento~ segundo a sua capacidade de uso, através do emprego de teconologia adequada.
Parágrafo único. A utilização do solo com aptidão
agricola para outros usos como expansão de cidades, ae-

-Do Sr. Pedro Siroo_n, pronunciado na sessão de 27-6-83_
_:Do Sr. Virgílio Távora, pronunciado na sessão de 9-8-83__

4-ATO DO PRESIDENTI'
DO SENAD9 FEDERAL
- N° 9!, de 1983
5- MESA DIRETORA
6 - LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSU';ÃO DAS CO- .
MISSOES PERMANENTES

roportos, indústrias, estradas etc, _dependerá de um planejamento específico e au-torí2:ação especial por parle do
ófgão Competente estabelecido nesta lei.
Art. J9 6 planejameriio do uso racional do solo
agrícola e Seu corretO mãnejo', deverá ser feítO indepen-
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dentemente de divisas ou limites de propriedades, quando de interesse público.
§ )9 Entende-se por uso racional a adoção_ de um
conjunto qe Técnicas e procedimentos que visem a conservação, melhoramento e recuperação do solo, atendendo a função sócio-econômica da propriedade e do bemestar da -~qc_iedade:.
§ ~9 O conjunto de Técnicas e procedimentOs será
definido a níVel federal, com especificações a ní_vel estadual, regional ou municipal, e revistos periodicamente.
Art. 49_ Consíder_am-se de interesse público, todas as
medida que visem:
a) Controlar a erosão do. solo erri todas as suas formas.
b) Previnir e sustar processo de degradação e desertificação.
c) Fixar dunas e proteget" restingas e mangues.
d) Evitar a prática de queimadas em áreas de_ solo
agrícola,
e) Recuperar, melhorar e manter as características
físicas, químicas e biológicas do solo agrícola.
f) Evitar a poluição e o assoreamento por sedimentos de cursos de água e bacias de acumulação.
g) Adequar a locação, construção e manutenção de
canais de irrigação e de' estradas aos princípiOs conservacionistas.
h) Impedir o desmatamento das áreas imprórias
para a Agricultura (preservação permanente) e promover o reflorestamento ou cobertura vegetal nas áreas já
desmatadas.
Art. 5'>' Na distribuição de lotes destinados ao uso
agrícola em planos de colonização ejou reforma agrária,
deverá ser obedecido um planejamento de uso adequado
do solo, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos órgãos oficiais competentes.
Parágrafo úniCõ. A divisão de Lotes, não deverá ser
feita em forma geométrica previamente definida e, sim,
de forma a permitir o adequado manejo das águas de escorrimento, visando a implantação de um plano integrado de conservação do solo, a nível de bacias hidrográficas, pequenas, médias e grandes.
Art. 69 Ao Poder Público compete:
a) EsT Belecer a política de uso do solo.
b) Prover de meios e recursos necessários os órgãos
e entidades competentes a desenvolver e implantar a
política de uso_ e manejo adequado do solo.
c) Disciplinar a ocupação e uso do solo agrícola, de
acordo com a sua capacidade de uso.
d) Adotar e difundir métodos tecnológicos, que visem o melhor aproveitamento do solo agrícola, a manutenção e aumento de sua ·produtividade.
e) Exigir planos técnicos de conservação do solo e da
água, em programas de desenvolvimento do meio rural,
de iniciativa governamental ou privada.
f) Avaliar o comportamento de máquinas e implementas antes de serem lançados no mercado, em relação
aos danos que possam causar ao solo.
g) Disciplinar a utilização de quaisquer produtos
que possam prejudicar as características químicas, físicas ou biológicas do solo agrícola, ou causar danos. nas
cadeias alimentares que dependem do mesmo.
h) Executar e recomendar pesquisas, visando o desenvolvimento de tecnologias adequadas dê uso do solo.
i) Fiscalizar e fazer cumprir as disposições da presente lei.
Art. 7~ Além dos preceitoª gerais a que está sujeita a utilização do solo agrícola, o Poder público federal, estadual ou municipal poderá prescrever outras normas recomendadas pela técnica e que atendam às peculiaridades locais, também relacionadas com os problemas de
erosão urbana.
§ Parágrafo único. As administrações municipais serão incentivadas a ilaborararem planos municipais de
uso do solo.

""~,\._RJ"O
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Art. 16 Para <Jpoio e subsidio à implantação das
Art. 8"' O poder público promoverá a recupera-ção
das áreas em processo de desertillcaçào e degradação
prátiCUs e p·recedimentos estabelecidos nesta lei será criaacentuada.
do o Fundo Nacional de Conservaçà_o e Uso do Solo
Agrícola, com recursos 9riundos de taxas sobre a_expor§ ['>' As áreas onde este tratamento for efetuado se-tacão de produtos agrícolas e mjnerais e recursos federão oneradas dàs despes:as decor_~entes da recuperação,
ficando o proprietário obrigado ressarci-las, total ou
rais orçamentários.
parcialmente, num prazo mínimo de cinco anos.
Art. 17 Todos os órgãos de aSsistência técnica ao
meio rural terão em seus programas-de trabalho diretri§ 2"' No caso da área recuperada não apresentar condições_ de aproveitamento, será considerada como área
zes conservacionistas.
Art. IS Fica institufda a Semana da Conservação do
de preservação permanente, .devendo ser gravada, sua
perpetuidade.
Solo, a ser coinemorada, obrigatoriamente, nas escolas e
estabelecimentos
públicos ou subvencionados, através de
§ 31' Nas áreas em que o processo de recuperação for
programas objetivos.
executado pelo proprietário, obedecendo ao planejamenParágrafo único. Fica instítuido o dia 15 de abril
to técnico adequado, serão abatidas do Imposto de Rencomo ··o Dia Nacional ~da Conservação do Solo".
da e Imposto Territorial Rural as despesas decorrentes
desta recuperação.
Art. 19 As insfituiÇões ofidaís ou oficii:tlizadaS de
pesquisa terão direito assegurado parã-a coleta de mateArL 9t> Na construção e manutenção de estradas, a
rial e para a experimentação de qualquer tratamento de
condução das águas, os taludes, bem como as áreas marsolo, bem como para proceder a escavações para fins
ginais, decapitadas ou não, receberão tratamentos conservacionistas adequados, a fim de evitar a erosão e suas
Científico~~ de_s~e que autoriz1.1_das pelo órgãos CQmpetente.
conseqüências iriclusive nas propriedades vizinhas.
Parágrafo único. As propriedades adjacentes às estra·Art. io Dois an~s depois de promulgada esta lei, a
das receberão, prioritariamente, condições de manejo
conservação do solo e dos recursos naturais farão parte
adequadas de tal forma que nào cause problema nas esobrigatória de todos OS conteúdoS ·programáticos das
tradas.
disciplinas dos currículos escolares e nenhuma autoridaArt. 10 Os propi'ietárkis rUrais que necessitem conde [)oderá permitir a adoçào de livro_s escolares que nào
duzir as águas de escorrimento para seus escOadouros
contenham texto de educação conservacionista previanaturais, poderão fazê-lo adequadamente, atravessando
mente aprovado pelas autoridades _competentes.
outras propriedades, mediante acordo ou indenizacão da
· Par_ágrafo útlico. -As estações de rádio e televisão inárea ocupada.
cluirão, obrigatoríamente_em suas programações textos e
§ I Caso haja necessidade de indenizaçào da área a
dispositivos de interesse conS.ervacionista aprovados
ser ocupada pelos canais de escoamento, não havendo
pelo órgão competente, no limite mínimo de cinco mi nu~
acordo de preço, serâ concedida liminar para construção
tos semanais, dístribuidos ou não em diferentes- dias.
e uso imediato da benfeitoria, ficando a fixação de preço
Art. 21 O_ não cumprimento do que estabelece esta
para decisãQ judicial.
lei levará à puniçãO com as seguintes penas, em ordem
§ 2 Em casos de projetos.de irrigação apliCar-se-ào
gradativa e crescente conforme a gravidade ou reincidênos mesmos princípios.
-- ..cja:
Art. 11 As entidades públicas e empresas privadas
J9 Advertência.
__
que utilizem o solo ou o subsolo em áre3.s rurais só pode- 21' Suspensão de crédito agrícola e do aCesso aos berão funcionar desde que evitem o prejuízo do solo_ agríneficias dOs programas di;i apoio g·avernamental.
cola por erosão, assoreamento, contaminação, rejeitas,
31' Multa_s.
depósitos e outros danos, sendo responsabilizados pelos
4t> Prisão.
mesmos.
51' Desapropriação.
_ ___
Art. 22 AS penalidades incidirão sobre os autores
Art. 12 Todos os imóveis rurais administrad-os direta ou indiretamente pelo poder público, com fins agrícosejãm eles:
las, são .obrigados a ter planos integrados de uso e cona) ProprietáriOs.
servação de seus recursos naturais e os executar, inclusib) Arrendatários, parceiros, gerentes, têcnicos, resve em caráter demonstrativo.
ponsáveis, administradores, diretores, promitentes comArt. !3 Para aplicação desta lei, o poder público repradores de áreas agrícolas, que praticadas por preposformulará os órgãos e serviços jf existentes ou criará notos ou sub9rdinados e no interesse dos proponentes ou
vos se ne_cessáríos, para orientação, educação, assistêndos. superiores hierárquicos.
cia, fiscalização e punição, para que acarTa o Controle inc) Autoridades que se omitirem ou facilitarem por
tegrado e efetivo _dos recursos naturais renováveis e perconsentimento, na prática do ato.
feito cumprimento desta lei.
d) Os bancos ou seus prepostos que aprovarem, finan§ 1 A União através do M inístéifo da Agricultura
ciarem e fiscalizarem projetas, em desacordo com as noraplicará as presentes normas o_u delegará por convênio
mas de uso do solo agrícola.
aos Estados e Municípios a responsabilidade do mesmo.
Art. "23 Aplicam-se às contravenções previstas nesta
§ 29 A fiscalização e a aplicação da presente lei pelos
lei as regras gerais do Código Penal e da Lei de Contraserviços especializados não exclui colaboração da iniciavenções Penais sempre que a presente" lei não disponha
tiva priva-da.
de modo diverso.
Art. 14 Todas as práticas e procedimentos a serem
Art. 24 O Poder Executivo regulamentára esta lei no
utilizados no cumprimento desta lei, obedecendo o plaprazo de noventa dias após a sua aprovação.
nejamento técnico, serão financiados com recursos subArt. 25 Esta lei entrará em vigor na data de sua
sidiados,.. a juros e prazos adequados.
publicação, revogadas as disposições eE"l contrá!io.
Parágrafo único. Os custos de implantação, deverJ.o,
Justificação
no interesse, nacional de preservação dos solos, serem
cobertos em parte por recursos públicos a fundo perdido
Este_ projeto é uma colabomçào da Federação das Ase em parte com financiamentos conforme acima.
·soda(;;ões de Engenheiros Agrônomos do Brasil, expresArt. 15 Todos os projetas públicos, aplicações de
sando a opiniiio das Associações Estaduais sobre a legiscrêditos rurais ou outros -investimentos de recursos
lação de proteção e defesa do solo agrícola. Ele exprime
públicos somente poderão ser realizados e desfrutados
a -preocupação dã engenharia agronómica brasileira com
por beneficiários comprovadamente observadores do
um dos patrimônios naturais mais importantes do seu
que dispõe esta lei.
acervo económico - o ~alo agrícola.
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Pode-se dizer que uma das razões básicas da decadêncfa do Império Romano se estabeleceu a partir da deterioração do seu solo agrícola. Toda a literatura sobre
solo no Brasil atesta a perda anual da sua fertilidade
através da erosão e da prática irregular do seu manejo.
Cumpre ao CongresSo Nacional examinar e debater
-este importante problema, a partir de uma legislação
abrangente que codifique o uso do solo agricola. É esta a
razão da apresentação deste projeto que faço com muita
honra, cumprindo o que prometi, por ocasião da reunião
do Conselho Deliberativo e Diretoria ExecutiVa da
FAEAB, em Brasília, no dia 24 de junho passado. O texto apresentado não esgota o assunto. É um esboço do
que deve ser feito. Há de existir a colaboração do legislador brasileiro, sobretudo da experíência de cada um na
sua regiãO, ã. tim de que o Poder Legislativo ofereça ao
País uma lei que expresse o melhor instrumento de defesa do solo agrícola e de controle desse patrimônio fundamental para o futuro das gerações. Convém, portanto, às
comissões técnicas a que for distribuído este projeto auscultar a opinião de entidades representantes da sociedade rural e oficial, para que se componha um diploma à
altura do problema que assusta e preocupa os técnicos
brasileiros.
Com este ato exprimo a minha colaboração e vou
acompanhar a trãmitação do projeto para que ele tenha
o êxito esperado pelos meus ca:legas de todo o País.
S"ala-das Sessões, lO de agosto de 1983.- Passos Pôrto.

(Ãs ComissõeS de Constituiçào e Justiça, d~ Agricultura, d~ Educação~ Cultura e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO No 18ÍI, DE 1983
"Estabelece exigências a serem cumpridas pelos
estabelecimentos que comercializam botijões de gás
liquefeito de petróleo",
O Congresso Nacional decreta:
Art. fi' Os estabelecimentos comerciais e os. postos
que comercializam gás liquefeito de petróleo destinado
ao consumo doméstico são obrigados a possuir, à disposic;;ão do consumidor, manômetro e balança para a aferição dos botijões no ato da compra.
Art. 2~' A exigência de que trata o artigo anterior deverá ser cump-rida a partir do prazo de cento e _oitenta
(ISO) dias, a contar da publicação da presente lei.
Art. 3_9 As. infrações à disposição desta lei, após ....
prazo de que trata o artigo anterior, implicarão em imediata interdição do estabelec_imento ou posto de revenda
para ã comercialização de gás liquefeito de petróleo.
Art. 4" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publfcação.
Art. St> Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Inobstante a exigência hã algum tempo adotada, relativa à lacraÇão dos botijões contendo gás liqUefeitO de
petróleo, continuam os abusos na comercialização desse
produto, particularmente no que se refere à quantidade e
à falta de pressão.
Quer o nosso projeto por isto, em atendimento a reivindicação do Sindicato dos Professores de Volta Redondaj sob a operosa presidência do Sr. H iram S. de Oliveira, estabelecer uma nova exigência legal a ser cumprida pelas casas que vendem botijões de gás liquefeito de
petróle_o, qual seja a de manterem, à disposição do consumidor, manômetro e balança destinados à aferição na
hora da compra.
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Penso que a medida, uma vez adotada e.m_fon:n'-' de_ lei,
com a necessãr:ia_sanção, evitará os constantes. abusos

pratícados no setor contra humildes co~sumidorcs.
Sala das Sessões, lO de agosto de 1983.- N_~lsoº Carneiro.
(Às Comissões de ( 'on.l·tituiçao e ./U.\'tica
e de Econo_mia.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr O alia)- Os projetas
de lei que vêm de ser lidos serão publicados e remetido~

às comissões compêtentes.
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo
Sr. \'~'-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N' 738, DE 1983
Nos termos da art. 36 da Constituição, na redação da
Emenda Constittú:fQnª-1 nl' 13, requeiro licença para me
afastar dos trabalhos da Casa, a partir do dia. 05 de se.tembro do corrente ano, pelo prazo de (130) dias, a fim
de tratar de interesses particulares.
Sala das Sessões, 10 de agosto <ie 1983.- Mauro Porges.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- .De acordo
com a deliberação do Plenário fica concedida a ficenç<i.
solicitada. A Presidência tomtt_rá as providências n-ecessárias para a convocação do suplente do nobre Senado_r
Mauro Borges.

O SR. PRESIDENTE (MoacyrD•ll•)- Coneedu a
palavra ao nobre Sem,1dor Almir Pinto, por cessão do
nobre Senador Jorge_Kalume.
O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pronuncia o seguinte- discUrso.) --Sr; Presidente e Srs. Senadores;
fnicíatniente, quero- reportar-me a um ofício que recebi do Prefeito Municipal de Itapiuna, no Estado do Ceará, em que. S. Ex~ pede ao repreSentante do seu Estado
que se dirija a S. E.l>:.' o Sr. MinistrO do Interior, Mário
Andreazza, no sentido de que o titular do MINTE_&_ providencie, com a urgência que se faz necessária;--ã ·c<MStrução do açude público Rio Castro, localizado naquele
município, -teiido em vista tratar-se de obra prioiítáiia e
de grande significaçãõ sócio-econômíca;·contribuindO,
substancialmente, para melhoria das çondições de vida
da população residente na microrregião de Baturitê, com
o aumento considerã_vçl dos seus recursos hídricos funcionando como estabilizador da economia agropastoril.
Diz ele que, em março de 1966, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, o DNOCS,- procedeu a estudo de reconhecimento da obra, quando constatou sua
viabilidade e manifestou-se-por sú-a -provável capacidade,
da ordem de 28 milhões de metros cúbicos d'água, consoante o dossiê que vem anexo ao pedido que o Prefeito
de Itapiuna nos faz. Assiin sendo, espera-se que S. Ex• o
Sr. Ministro Mârio Andreazza, autorize a imediata construção daquele reservatório no território cearense:
Em anexo manda o nobre Prefeito, Para os devidos
fins, três cadernetas taqueométricas, um croqui geral, e
uma memória justificativa referente aos serviços de reconhecimento do açude público Rio Castro, sitUado no
Município de ltapiuna. Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, levo a S. Ex' o Sr. Ministro Mário Andreazza,
grande amigo do Nordeste, mais este pleito de um prereito municipal do Ceará, qtie;-como toâos nós sabemos, é
o Estado que mais se reSSente com a preserite eStiag-em.
Deveria, Sr. Presidente, também reportar-me a um
trabalho que só agora chegou-me às mãos, porque não
tive tempo pela manhã de fazer sua leitura, sobre a luta
contra a seca: Um Projeto MOCLIMA pode levar água
para o Nordeste. Deixo este assunto possivelmente para
amanhã, -estou inscrito, se possível falarei. O trabalho
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está no supremento do C'orreio Braziliense de hoje, traz
as despesas inínímas que sUo exigidas para a execução
desse projeto, que talv~z seja, digamos assim, a salvação
do Nordeste brasileiro, daquele semi-árido tão sofrido.
Mas, Sr. Presidente, preocupa-me de maneira especial
a situação eçonômica do Brasil, no~s9 querido País. Diariamente, aqui no Congresso, vozes autorizadas falam
sobre esta situação económica, sob~:e a 6apacidade ou
não da área econômica do Governo ct~ _r~o[ver a si. .tua.r;ào.~Quem não é economista, e sim um curioso no-assunto, fica numa dúvida tremenda de qual é o melhor caminho para a Nação.
Eu di riU, agora da tribuna, que em chegando ao Brasil
nosso estimado Presidente João Baptista Figueiredo, S.
Ex' talvez encontre um tanto mo9ificada, e tudo indica
talvez para pior, a situação econômica do País.
Como velho políti~.::o, um homem que passou pelo esca\5o mais baixo da política nacional, comecei como prefeito, depois, por 32 anos como Deputado estadual, e
atuaJme.nte _h[! 5 anos no Senado, eu diria a S. Ex~ que ele
agora, no meu modO de pensar; dispõi: de um grande
conselheiro, um amigo !eal e um homem que conhece a
verdadeira situação do Pai:;; porque _é a segunda vez que
assume o Gover.no da República em caráter de substítuição ao titular, Sr. Aureliano Chaves. Homem honesto, correto, tranqt1ito, ético, e que já governou um dos
maiores Es.tados da_Nação, a_rneu ver, está capacitado a
fazer um_ relato, o mai~_completo,a S. Ex~ o Senhor Presidente Jo_ão F_igueiredo, sobre a atual situação do País,
sem qualquer inibição, porque o Presidente Aureliano
Chaves poderã falar com S. Ex• o Senhor Presidente da
República, sem temores de demissão, pois, como VicePresidente da República, foi eleito pelo povo.
ASsim, acred-ito que o Senhor Presidente da República
- ter;i um grande confidente, o a tua! Presidente _em exercício, Au_reHan_o Chaves. Co'!l ele, o Presidente Figueiredo
poderá conversar, e estou certo, com aquela lealdade que
o PreSidente Aurelíano tem ao Presidente titul_ar, S. Ex•
será colocaqo a par da verdadeira situação econôrnica,
política C: social do Br!d-sH.
Este é um breve r~cado, despretensioso, que daqui encaminho a S. Exf o Senhor Presidente da República,
João Figueiredo. Só desejava fazê-lo quando S. EX' no
Brasil já estivesse, mas aproveito a -oportunidade e antecipo, faço-o nesta tarde de lO de agosto.
Mas, Sr. Presidente, como sempre tenho dito, não sou
economista, mas gosto de ler assuntos econômicos. Eu
tenho em meu poder três trabalhos, dois do Correio Braziliense e um outro do Jornal de Brasília, que nos deixam
numa verdadeira situação de difl"culdade -para:-aeddir se
a favõi- ·ou contra a moratória._ O editorial do Correto
Brasiliense de ontem, "Derrota da Realidade", diz:
Está posto diante do Congresso Nacional, para a
aprovação ou rejeição, o Decreto-lei nq 2.045.
Aí, fala sobre esse decreto-lei achando que a classe
política precisa estar bem consciente da responsabilidade
que pesa sobre o Legislativo, nesta hora de adoção de
medidas sérias, algumas drásticas e até dolorosas, para
vencer-a inflação e cumprir os compromissos externos.
Diz ainda_ o articulista:
A \ioz da razão e do bom senso e os interesses nacionais reclamam que o Brasil não adote a_moratófia üriilateral pura e simples, o que seria um imenso calote internacional, bem ao gosto de demagogos
e irresponsáveis, mas positivamente algo nocivo ao
boln- nõ-me e aos legítimos -interesses do País.
Aqui o editorialista fala na moratória unilatera_l. E diz
Nenhuma nação pode viver isolada de outraS,_e
se isto sempre foi uma verdade há de ser ainda mais
evidente nos dias que correm.
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O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• uma aparte?
O SR. AI.MIR PINTO- Pois não, terei o maior prazer, .nobre Senador Fábio Lucena.
O Sr. Fábio Lucena - Nobre Senador Almir Pinto,
moratória unilateral não existe, o que existe 'é mora uriilateral, é demora do pagamento por uma das partes. A
moratói'la tem quC ser necessariamente bilateral. Há que
fúJVetCOndições uceítaS pelas duas partes, atendendo_ as
conveniências da pa-rte devedora. Parece-me que o articulista legisla aí com infantilidade, porque como pode
haver moratória unilateral, de um só lado, se se refere a
um _contrato, a um acordo entre partes'? A moratória tem
que ser decretada pelo devedor e, evidentemente, as condiç"õeS têm que ser aCeitas Pelo credor. Isto é o que nos
ensinam os rudimentos, o~ conhecimentos de Econoffiia.
Era a_interveriçào que, com a sua permissão, eu gostaria
de fazer ao discurso de V. Ex•
O SR. AI.MIR PINTO- Nobre Senador, agradeço o
aparte esclarecedor _de V. Ex• Quando me decidi a vir à
tribuna para tratar dos dois breves assuntos anteriores,
foi exatamente, como eu disse, porque estou de posse de
três trabalhos e um fala em moratória unilateral e o outro fala em moratória bilateral, com escalonamento de
dívidas e carências de três a cinco anos para pagamento.
Se um fala em bilateral é po-rque entende que há a unilateral. Neste ponto, eu deixo o raciocínio com os senhores
economistas, porque tenho ouvido falar em moratória
uriílateral; entendo que a moratória unilateral seja aquela só por parte do país devedor, sem a aquiescência digamos do L'redor, e a bili.lteral seria o entendimento das
duas partes, como diz o Jornal de Brasília, com aquela
carência. Porque, nobre Senador, \'amos ser bem claros
nesta situação, no meu modo de entender, está havendo
um pouquinho de amor próprio por parte do poder econômico brasileiro; não sou economista, repito, mas estamos numa situação difícil. V. Ex' veja que, dia-a-dia,
cresce o número de desemprego. E por que cresce o número de desemprego'? É porque a Nação não têm dinheiro pura investir em qualquer coisa que dê renda e gere
emprego.
O Sr. Fábio Lucena- Permite-me outro aparte, Êxce-t
lêrúiia?-Tem -dinheiro. O professor Octávio Gouveia-ôe
Bulhões afirma, em artigo publicado em O Globo, em recente domingo, que existe uma poupança interna no Brasil equivalente a noventa bilhões de dólares, superior à
dívida externa. E a informação do Prof. Octávio Gouveia de-Bulhàes. Existe uma poUpança iri.terna no Brasil,
entesOUrUCfa; eqUivalente ã noventa bilhões de dólares.
Onde está esse dinheiro'? Existe o dinheiro, mas está nas
mãos dos que promovem o desemprego, dos queJlromovem a catástrofe social. Não está nas mãos do PDS nem
do PMDB, está nas mãos dos exploradores do povo, dos
interessados em que a catástrofe se aprofunde. Agora,
quando falam que a Oposição defende a moratória unilateral, querem confundir as coisas, querem confundir
nossa proposta, a proposta da maioria do Congresso, encampada até pelo PDS, através do Senador Murilo Badaró, querem confundir isto com o calote. Isto se-ria calote. Foi, por exemplo, eu posso informar a V. Ex~ se me
permite, de acordo com a revista Senhor, na sua última
publicação, foi o que fez o FMI com o Banco Central,
em que consta uma cláusula que proíbe que o Banco
Central decrete uma moratória do pagamento. Não fala
em unilateral nem bilateral. Querem confundir, nobre
Senador Almir Pinto, aS teses realmente atinentes aos interess~ nacionais. Ninguém está pregando calote coisa
alguma. Nós estamos pregando, o que os homens de
· bom senso pregam é o reconhecimento da dívida.. Mas o
seu pagamento dentro das possibilidades da Nação. Isto
é o que se apregoa, e não o calote.
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O SR. Al.MIR PINTO- Eu agradeço o aparte de V.
Ex' e volto àquela parte em que V. Ex• me pergunta onde

estão os 90 bilhões da poupança interna. ~o mesmo que
perguntar onde está o dinheiro. Eu, então, lamento não
ter aquela capacidade quase mediúníca do n-OSso saudo~
so José Américo, o horriCm que afirmava que sabia onde
estava o dinheiro. Eu confesso a V. Ex' que não sei onde
está o dinheiro e, se s.oubesse, diria neste momento e apelaria para os canais competentes para que fosse empregado racionalmente em alguma coisa rentável, que desse
emprego a nossa gente.
Até agora, pelo que ouvi, não de fonte oficial, mas de
pessoas estudiosas do problema económico nacional, é
que se nós, com todo o sacrifício, com todo o trabalho
para produzir e oferecer ao pafs uma boa exportação e
conseguirmos amealhar, para o Tesouro Nacional, seis
bilhões e JOO milhões de dólares, esse dinheiro ficarã em
caixa ou sairá pela outra porta? Então, me diz o meu
amigo economista que acredita que ·o dinh-eiro- sairá ila
mesma hora, ou no _dia seguinte, para pagamCnto dosju~ ros dos compromissos externos do País. E o que aconte~
cerá'? Ficará em zero o cãha-ào Tesolfro Nacional. E ficando em zero o caixa, o Governo não disPorã de um
centavo para investimentos, para dar trabalho, para
aproveitar a mão-de-obra que está ai odosa, dentro do
território nacional. Se mesmo no ano vindouro, chegarmos a amealhar com as nossas exportações em alta, digamos 10 bilhões de dólares. Mesmo que cheguemos a isso,
e o dinheiro não ficar no Tesouro Nacional, teremos
maiores dificuldades, porque ficaremos com o número
de empregados que tfnhamos em 1960! ....
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Exf um aparte?

O SR. ALMIR PINTO --Eu quero complementar.
Há quem diga (jue, no momento atual, em 1983, nós
estamos com um número de empregos ig1.lal ao de 1970.
Por conseguinte, há uma defasagem de 13 anos. E assim,
por diante. Poderido, em 85, se õ_ dfnheiro que a"rrecadarmos for para o pagamento externo, chegar ao nUmero de
empregos que tínhamos em 1950.
Esse são os cãlculos que foram dados não p-or fontes
oficiais. Eu quero esclarecer bem! Foi pessoa que, reconheç_o, entendida em Economia que me expôs o assunto.
A situação exata é 6sta. Se o Brasil não amealhar o dinheiro das suas expoitações, dificilmerlte poderá ter di~
nheiro para investir.
Quem assistiu aquela entrevista com Ferreira Neto, da
qual participaram õ ex-::.MiillStro Simonsen, a eco-n-omista
Maria da Conceição e um terceiro nome"que eu não recordo, viu que a Maria da Conceição foi"inllitO clara. Ela
acha que faltou um pouco de compreensão, ou de com~
petência no- tiã:to de tão importante assunto. Os nossos
representantes sentaram-se à mesa das negociações com
os nossos credores, quando já estava sem dinheiro, descapitalizado. Pergunta-se: Por que o Brasil sentou à
mesa das negociações completame-nte falido?.::;qua.Odo
deveria ter conversado muito antes, quando ainda tinha
dinheiro para .conversar.
o que _eu siriiO e·'i:iu-e nós temos sido tardas em tomar
providências, andamos um pouquinho atrasados ... Esta~
mos indo, pelo que sinto, de tentativa em tentativa que
não estão dando Certo. Não ti somerite m-eU esSe -pensamento.
O Sr. Fábio Lucena -

Permitekme V. Ex• uin aparte?

O SR. ALMIR PINTO -Ouço o nobre Senador Fábio Lucena, com muito prazer.
O Sr. Fábio Lucena - V. Ex~. nobre Senador Almir
Pinto, vê, com o seu depoimento, a que ponto nos levou
o Governo. O Brasil é o úriico País a regredir no inundo.
Em 1970, nós tínhamos uma população de ?b milhões de
habitantes...
-

O SR. ALMIR PINTO- Era isto o que eu queria dizer- se V. Ex• me permíte- COJn essa explosão demográfica que está aí, a tendência é piorar cada vez mais.
O Sr. Fábio Lucena - Bem, mas nós temos que cum- prir a lei de Deus, do crescei e multiplicai~vos. Esta é
uma sentença irrecorrível. Mas, veja V. Ex' o primeiro
efeito da moratória: se o Brasii, garantidor, aúavés dO
Banco Central, declara uma morãtoria de três anos, nós
temos, só de saldo de juros de dívida externa, 15 bilhões
de dólares por ano. Seriam 45 bilhões de dólares nesses
- três ano~ que deixaríamos de pagar ao-S ilOssos credores,
de acordo com condições aceitas pelos credores. Desses
45 bilhões de dólares, metade da nossa dívida externa,
em três anos, daria tranqUilamente para solucionar_ os
problemas do Sul, das enchentes, e da seca no Nordeste.
Esta é a g-rande vaOtagem da morat~ria, a curto prazo:
O Sr. Almir Pinto - Continuo, Sr. Presidente, apre- -ciando neste plen"ário, o editorial do Correio Braziliense.
Diz o editorial:
_''Os ajustes internos que estão sendo feitos, por
mais _d_olorosos que possam ser, ainda representam
o caminho mais rápido e viável para que se possa
sair do atoleiro para o qual, diga-se de passagem,
nenhum Governo poderá mais conduzir o Brasil no
futuro, seja a que pretexto for. Sem o aval do Fundo
Monetário Internacional -- agência financeira da
qual o Brasil é membro fundador e à qual jã recorreu, no passado, por umas quinze vezes em 33 anos
-não serâ ·p-OssíVel obter os créditos que são n"ecesSârios -este ano e em 1984 e mesmo permitir um re-sultado satisfatório no nosso atual esforço de aumento, das exportações para abertura de mais empregos interno-s e conquista de mais divisas eXternas.
Os pOlíticos e todos os partidos, que se tornam
co-responsãveis pelos destinos nacionais, bem sabem o que representaria Uma nação isolada das demais, numa hora em que o coméro:;io exterior é da
ordem de 23 bilhões de dólares. TãO perigosa á a decisão da rriorató_ria que; a rigor, apenas o Irã e a Polónia a ela recprreram. E como todos sabem, são
duas nações de situações bem distintas do Brasil. O
Irã é exportador de petróleo e a Polónia recebe vas-ucsubvenção soviética e de outras nações do L~te,
interessadas em manter a nação polonesa no rol dos
paJses -pertencentes ao Comecon e ao Pacto de: Vai_sóvia.

Fora da indesejada moratória, só pode restar ao
pais o caminho do ajuste c'om as agências intern-acionaís e com os credores. E esse caminho passa inevitavelmente por transformações internas, de modo
que as leis exprimam a realidade e não a ficção. E a
-- realidade de hOje é muito ·ma-Is a de manter empregos do que a de aumentar benefícios salariais ousociais, como bem o apontam, aliás, diversos parlame_ntares de peso e de representatividade dentro do
Congresso- NacionaL"
Ele acha que a realidade de hoje é muito mais a de
manter emprego. É preferível, pelo que se pode assimilar
do que diz o editorialista, não aumentar os salãrios mas
dar empregos. 1:: preferíVel ganhar pouco do que não ga. nhar nada.
Sr. P'residente, este é o editorial de ontem do Correio
Braziliense. Hoje, na coluna do Jornal de Brasília (versão
internacional) vem "Moratória Negociada". Pediria paciência para qUe nóS fôssemoS' vendo o que é esta "'Mora~
tória Negociada'~. Diz o articulista:
uRio - Realmente, ninguém entende porque o
Governo brasileiro ainda continua espichando essas
__ intermináveis· negociações com os sucessivos emissários -do FMI..."

Quinta-feira II 3281

Também não entendi. Não obstante dizer que não sou
economista, mas acho_ que há uma espécie de humi~
lhação, de nossa parte, Esta imposição áo FMI, parece
que não somos sequer aderente desse FMI, se a ele per~
tencemos e fomos _signàtárlos da sua fundação,

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Faz soar a

campainha.
O SR. ALMIR PINTO- V. Ex• tenha um pouco de
paciência. Hoje não é Humberto Lucena que está na tribuna; é Almir Pinto, que nem está falando como Líder;
está falando dentro da meia hora. V. Ex• tenha um pouquinho de paciência.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- ~que o tem~
pode V. Ex.• está esgotado; é só para alertar. Termine V.
Ex• o seu discursO.
O SR. ALMIR PINTO- Mas eu sou um homem que
cumpre o Regimento acima de_tudo, mas acho este assunto importante. A Mesa tem sido liberalizantc em re-lação a muitos outros. Eu queria apenas ler o artigo e asseguro a V. Ex' que sairei incontinente da tribuna, porque julgo que esta Casa só a-ndarã bem se cumprirmos o
Regimento. Mas como V. Ex•, não -digo só V. Ex•, a
Mesa tem sido muito liberal. Ev'entualmente quando es~
tou na Presidência, procuro fazer cumprir o Regimento,
coisa que me acostumei - durante 4 anos que fui Presidente da minha Assembléia-, mas diante da liberalidade da Mesa, e achando o assunto importante, e querendo
apreender alguma cois3 deste aSsunto tãÕ intrincado
como o é a mo·ratória, eii pediria a V. Ex• que me assegurasse mais alguns minutqs de permanência na tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex'
mine ·a seu discurso.

ter~

O SR. ALMIR PINTO- Eu agradeço a V. Ex' Continuo a leitura:
Agora já estamos na terceira carta de intenções,
cujas bases não representam matéria capaz de susci~
tar"'m.àiãr_ dOSe -de credibilidade que as anteriores
junto a~s maiorais_ do Fundo.
• O pior é q-oe todo mundo, aqui dentro e lá fora,
jâ se convenceu de a linica alternativa que nos resta
- a menos que se esteja deliberadamente caminhando para o colapso - é propor um esquema de
moratóriã negociada~ Õs próprios banqUeiros credores há muito que não ·esperam outra coisa.
_Acredito que quem é credor quer receber o seu dinheirO e, se não temos no momento com que pagar esse dinheiro, teremos que encontrar um meio de não dar calote nÕ credor. Este é o meu erltendimento. Continuo·a
leitura.

J;, curiosamente, desejam-na com ansiedade,
posto que essa fórmula salva-lhe os juros, sem falar
no principal, ainda que em prazo mais largo e com
algum período de carência.
Kafkiana- é a postura das autoridades brasileiras.
Rejeitam a negociação para redefinir o perfil da
dívida e continuam a sustentar o insustentável. Só
mesmO por vaidade pode-se admitir semelhante atitude. Não querem passar os olhos de todos como incapazes. Preferem prosseguir na surrada tese da alta
do petróleo e dos juros para justificar a calamitosa
posição a que cheg_aram oscomprom!ssos externos.
Mas, enquanto não nos rendemos à evidência
dos fatos, a bola de neve da dívida vai aumentando
pelo simples mecanismo .da escritura~o dos juros·
vencidos, e dos juros sobre juros, de tal sorte que,
mesmo sem tomar dinheiro novo emprestado (até
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porque ninguém nos erirjJresta mais), O Brasil tem
sua dfvida cresc~ndo a cad~ diª- que passa.
Isso é verdade, ninguém o pode negar.
Então não_ há no governo ninguém que diga
"basta", a esse processo de. endividamento sem fim?
Convenhamos, não há cjualquer desdouro em buscar, através de um entendimento com o FMI _e QS
bancos credores, um esquema de reescolonf!_mento
dos compromissos (principal e juros) que nos perrriita uma folga mínima de três a quatro anos sem qualquer pagamento. Isto nos daria tempo par3. reCõffi~
por as finanças do PaTs, reativar a economia liilerrfa~
reabsorver os milhões de desempregados, rcdímerisionir nossas priOridades de investimento, acumular maiores excedentes e;xportáveis e, finalmente,
partir para um projeto eff:tlvainente viáVel de sal·
vação do País do a.bls.rrtQ inevitável que nos aguar·
da.
Será que, ao contrário, os homens do governo
preferem parecer aquele soldado que marcha com _o
passo diferente de todO:S O$ outros do batalhão só
para receber da mamãe o elogio?
O recen_teeditOiíãl do "The New York Times"-:certamente refletindo a_ posição dos mai_s _lúcidos
círculos de negócios dos Estados Unidos- coloca
o problema do Brasil com uma clareza meridiana ~;__
postula junto ao presidente Reagan uma atitude de
ajuda concentrada ao nosso País, independentemen·
te dos acertos com o FM_I, _que bem demonstra a
consciência de que, aqui e não na Nicarágua, é onde
está o elo maiS perigqso da cadeia do_mundo od·
dental.
Ora, é no mínimo estarrecedor ver que, apesar de
toda essa orquestração de vozes a favor de um tratamento preferencial para o Brasil, o_ nosso próprio
governo permanece impávido, impenetrável, in·
sensível à idéia e à sugestão concreta de àmego·
ciaçào da dívida externa. Nem que alcancemos um
saldo comercial de USS 20 bilhões seria poSsível
manter _os compromissos em dia. A met::~ dos USS 6
bilhões, então é _apenaS um ihote para o conhecido
blá-blá-blá do_s que _não querem ver a própria nu-

dez."
O Sr. José Fragelli (PMDB- MS)- Permite V.
um aparte.

Ex~

O SR. ALMIR PINTO - Eu tenho um compromisso
com o Sr. Presidente de, terminada ::~leitura~ deixar a tribuna, c quer_o cumprir a minha palavra perante a Mesa.
Eu lamento muito, porque sei que V. Ex•, um parlamentar esclarecido, ex-Governador- qUe foi do seu Estado,
com -grande êxito, mas m-e desculpe, porque assumi esse
compromisso com S. Ex~ o Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer. (_Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ALMIR PINTO EM SEU DISCURSO:

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNIC.IPAL DE ITAPIÚNA
Ofício

n~'

36(83 -

ASTEM
ltapiúna, 2 de agosto de 1983

Certo do empenho de Voss~ Excelência para atendimento do pleito, reitero protestos de estima e consideração.
Joaquim Clementina Ferreira, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
Ofício n" 32/83 -:-:-: ASTEM
ltB.piúna, 2 de agosto de 1983
Senhor Ministro,
A construção do açude público Rio Castro localil.ado
neSte- Mt,micípio foi solicitada reiteradas veleS a Vossa
Excelênci_a, tendo em vista tratar-se de _ol;Jrl;l_ prioritária e
-de grande significação sócio-e.conómica, contribuindo
substancialmente para a melhori::~ d::~s condições de vid<.1
da poptifúção residente na micro-região-de Baturit(: com
o aumento considerável de seus recursos hídricos, funcionando como estabilizador da economia agropastoril.
Em março de 1966 (J Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas- DNOCS, procedeu o _estudo
de reconhecimento da obm, quando constatou sua viabilidade e manifestou~se por sua prováV6! dpãCiOade, da
ordem de 28 milhões de metros cúbicos d'água, consoan1!! o incluso d_ossiê.
Assim sendo, espera~se que VOssa ExcC:lCncia detúffilne a implantaç~o da obra.
Neste ensejo, reiteramos a Vossa Exce_léncia protestos
de elevada istima e distinguida consideração.
jQa(itiim ClementinO Firreifa, PrdCito MUnlCiPa!.
_MVO~P-"

DNOCS.

1"- Distrito de Obras.

Mem. n' 192-SEP/E

-SETOR DE ESTUDOS-

Fortaleii, 21/03(66
Sr: Ene9 do Setor de Cartogr<ifia da 4:SEP:
Em anexo, passo às vossas mãos, pam os ftns divido!':>,
três (3) cadernetas taqueométricas, um (I) croquis gel-a! e
uma memória justificativa referentes aos serviços de recOnhecimento do açude público ''RIO CASTRO'', situ::~
do no município cte -ltapiúna:
Saudações
Antônio Aluísio Araújo; !=.ne"' Setor de Estudos.

MVOP

DNOCS
-I• DISTRITO DE OBRAS-SETOR~ DEESTUDOS-

Memória Justificativa dos Estudos de Reconhecimento para uma futura construção--de um açude
público, no rio Castro, local ria Fazenda Marizeira,
I km ?-O oeste da Sede da município de _ltapiúna.
Os serviços de estudos do n!c_ophecim~ntq para a futu·
ra barragem de um açude público , no rio Castro, mu-
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nicípio de ltapiúna, Estado do Ceará, foram iniciados no
dia !O de dezembro de 1965 e concluídos no dia 20 de janeiro de 1966, tendo sido empregado nas OfJerações de
campo um Taqueômetro Sexagesimal Breithaupt Kassel
n"' 98.084, de nomeclatura Th·251.
Reconhecimento: For_am efctuados _dois reconhecimentos no rio Castro, nos únicos locais existentes, o segundo apresentou melhor vantagem para a futuru construção da obra.
Reconhecimento: lo;- Boqueir::io ticará como 25,00 metros de altura para a barragem principal com um-comprimento 790 metros, o volume de barro aproximad<.~mente
à 37o.nw,ooo m', entre as est<.~cas o~OHD e Vil foi ne·
cessário o estudo de uma barragem a_uxiliar de $,00 metrOs de altura c o comprimento 370 metros, _-volume de
barro aproximado a 13.797,000 m': Entre as estacas VIl
e X, alud'1do boqueir~o, oferece possibilidades para projeto em àitura superior. A direção geral dos ventos domin<.~ntes, é de leste a oeste.
Reconhecimento: 2Q Boqueirão no rio Castro foi o que
<~pres-entou- melhor v::~ntagem para a futura construção
da obra, ficará com 23,00 metros da altura e 510 metros
de comprimento e o volume de barro aproximado u
267.090,000 m' entre as estacas 090HD e IV
- -ReCOI1hccimento: Sangradouro: -FOi istudái'ido um só
local para os dois boqueirões, na ombreim direita da futura barragem, ficando entre as estacas X li I c XIV com
!50 metros de la~gura.
A rocha na linha do eixo ficou na conta 1PP.20 na parte mais funda, as futuras águ::lS da sangria desa.g:uari.í,.o
para a grot::~ a jusante <.1 uns I ,400 metros de. distânCia, e
togo depois desaguará no rio Castro, com uma extensão
de 400 rçtetros,
BACIA HibRÃULiéA: RCconhecimento- essa Ba~
daê alimentada pelo rio Castro, rio P::~lmatória, riaCho
Mare, riacho Salgado,_:~lguns córregos e gratas. A natureza da vegetação e 50% de capoirão, o terreno cm gran:
de pane e de bárrQ aluvião e em outra os c;le_ barro argila·
so, prestando-se para <.~gricultura. Existe bcnfeitori::~s, algodoeiros, c_oqueiros, carnaúbas. Em p<lrte foi levantada
uma áreã de-:240,00 H as e outro alinhamento, o volume
provável a ::~rmazenar será uns 50.000.000,000 metros cú~
_bicos d'água. A linha de base, ficou com o comprimento
dC 8,00_ km. A- COta adotada para os cálculOs dü Estu-dO
do reconhecimento, foi arbitrária, o mesmo esfá ligado à
estação de trem da RVC da cidade de _ltapit.ina. ligação
ficou ligado nas estacas XIII c XIV
BACIA HIDROGRÂFICA: Essa bad::~ é constituída
pelos rios: rio Castro n<~ extensão mais ou menos de 36
km. rio_ Palnialória na extensão mais ou menos 24 km~
riacho Maré e riacho Salgado, cónegos e €rotas.

SERVIÇOS EXECUTADOS: _
ServiçOs

Pica-das

AHnh.

Ârea

Execut<.~dos

km

km

has

Reconhecimento
Boqueirão.
Sangradouro
B. Hidráulica
Ligação.,.
Total .

2,130
0,150
20,720
1.000
24,000

3,000
... 51,000
1,000
. ... 55,000

.....

Sondagens

Ext. das
Sondagens

Volume de
Sondagecs

n•

m

m'

4
7

5,00
8,80

9,000
15,000

li

13,80

24,000

240,00
240,00

Senhor Senador,
Com subida honra dirífo---m.c·a Vossa Excelência para
encaminhar cópia do incluso expediente que trata de solícifiÇào dirigida ao Excelentíssimo Senhor Ministro
Mário David Andreazza devidamente justificada, na
qual se requer a construção do açude Rio Castro neste
Município.

DESPESAS REALIZADAS
Administração .
Servidores Empregados
Diaristas de Obras·.
Transporte . .
Total

CrS 675.000
Cr$ 639.000
Cr$ 252.000
Cr$
70.000
CrS 1.636.000

Informações dlversas:Matcrial de construção areia,
enc<:mt.r_a-se no local, água encontra-se no local, barro
para construção encontra-se com distância de 4 km, r~
cha_ com_ 50Q_ metro~_._ madeiras, pai-a escoramentO
- e-ncoiltni-s~ com distância de 6 km, cal a razão de CrS
20,00 (vinte cruzeiros) po"r quHo, tijol_o Cr$ ·w.ooo,oO-
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(dez mil cruzeiros) por mJlheiroS, telha _Cr$ 15.000,00
(quinze mil cruzeiros) por milheiro, custo do frete em ca·
minhào particular, em estrada carroçável é de Cr$ 400,00
(quatrocentos cruzeiros) por l km.
Raimundo da Silva Filho. Cond. de Topografia- Enc"'
da Turma de Estudos n9 13.

MORATORIA NEGOCIADA

nhecido blá-blá-blá dos que não querem ver a própria
nudez_
Agora que o presidente Figueiredo retorna de Clcveland de !..!Oração renovado- e esperamos-que o seja fisica e psícolo_gicamente - é de se supor que intervenha,
com força e determinação, nesse aranzel de conversus, de
idas e \lindas, de afirmações e de~mcntidos, que tem sido
a marca das intermináveis negociações do governo com
o FMI. Dele aguarda o país urna pu lavra de aç_ào qu_e, li"nalmCiJtc, encaminhe o problema da dívida para a i.'mica
senda possível - a dll moratórla bilatewlmcnte estabelecida .,...., enquanto temos ao nosso lado a simpatia, a
compreensão c, sobretudo, o interesse dos próprios credores. Depois poderá ser tarde demais.

Rio- Realmente, ninguém entende porque o Gover·
no brasileiro ainda continua espichando eSsas íntcrminâ·
veis negociações com os sucessivos emissãrios do FMI.
Agora, já estamos na terceira carta de intenções, cujas
bases não representam matéria capaz de suscitar maior
dose de credibilidade que as anteriores junto aos maioDENTRO DA REALIDA-DE
rais do Fundo.
O pior ê que todo mundo, aqui dentro e lá fora, já se
Está posto diante do Congresso Nacional, para a
convenceu de_ que a única alternativa que nos resta ~ a
aproVação ou rejeição, o Decreto-lei 2.045, que altera a
menos que se esteja deliberadamente caminhando para o
política sah-!Tial. A classe política tem, assim, a oportunicolapso - é propor um esquema de moratória negocia~
-dade de manifestar-se, com isenção e independénciu,
da. Os próprios banqueiros CredorCs há muito CtuC nã_O_ -- sobre o polemico intrumcnto legal que o Governo. se viu
esperam outra coisa. E, curiosamente, desejam-na com
constrangido a adotar, diante das dificuldade~ económiansiedade, posto que essa fórmula salva-lhes os juros,
cas~~ país e frente à necessidade de obter novos cr~ditos
sem falar no principal, ainda que em prazo mais largo e
mJernaC_ionais que proporcionem ao país a indispensável
com algum período de carência.
trégua financeira de-que Cõ.-lfecc para põr a casa em orKafkiana é a postura das autoridades brasileiras. Redem e retomar o desenvolvimento económico, em níveis
jeitam a negociação para redefinir o perfil da divida e
compatíveis com a~ exigências nacionais.
continuam a sustentar o insusteiilá-vel. Sô mesmo por
A classe política precisa estar bem consciente das resvaidade pode-se admitir seffielhante atitude. Não quepOnsabilidades que pesam sobre o legislativo nesta hora
rem passar os olhos de todos como incapazes. Preferem
de adoção de medidas sérias, algumas drásticas c até doprosseguir na surrada tese da alta do petróleo e dos juros
lorosas, parél vencer a innação e cumprir os compromispara justificar a calamitosa posição a que chegaram os
sos externos. A voz da razão e do bom senso e os interesses- ilacíonais i-eclámám que o Brasil não adotc a moracompro-mi.~sos externos.
Mas, enquanto não nos rendemos à evidência dos fa:
tória unilateral pura c simples, o que seria um imenso catos, a bola de neve da dívída vai aumentando pelo simlote internacional, bem ao gosto de demagogos e irresples mecanismo da escrituração dos juros vencidos, dOs
ponsáveis, mas positiv::fmente algo nocivo ao bom nome
juros sobre juros, de tal sorte que, mesmo sem tomar die -aos legítimos interesses do país.
nheiro novo emprestado (até porque ninguém nos emNenhuma nação pode viver isolada de outras, e se isto
presta mais), o Brasil tem sua divida crescendo -a cadã
sempre foi uma verdade há de ser ainda mais evident~;;:
n-Os dias que correm. A moratória- que, de resto, altas
dia que passa.
Então nào hú nõ governo ninguém que diga "basta", a
autoridades do Governo nem sequer admitem - seria o
corte de créditos e de tecnologia para o Brasil por parte
esse processo de endividamento sem fim'/ Convenhamos,
não há qualquer desdouro em buscar, através de um endo exterior. Para poupar alguns bilhões de dólan::s que
tendimento com o FMI e os bancos credores, um esqueteinos de pagãr este ano e nos anos próximos, o país se
ma de reescalonamento dos compromissos (ptihcipal e
exporia ao prejuiZo- aindll maior de ficar sem investimenjuros) que nos permita uma folga mlnima de três a quatos, sein em-préstimoS e, acima de tudo, sem tecnologia
tro anos sem qualquer pagamento. Isto nos daria tempo
atualizada para proceder ao seu desenvolvimento induspara recompor as finanças do país, reativar a economia
trial e agricola, vale dizer, seria um retrocesso de alguinterna, reabsorver os milhões de desempregados, redimas década~. Tudo em nome de evitar o pagamento de
mensionar nossas prioridades de investimento, acurriular
alguns bHhões.
maiores excedentes exportáveis- e, finalmente, partir para
--Os ajustes internos que estão sendo feitos, por mais
um projeto efetivamente viável de salvação do país dÕ
dolorosos que possam ser, ainda representam o caminho
mais râpido c viável para que se. possa sair do atoleiro
abismo inevitável que nos aguarda.
Será que, ao contrário, os homens do governo prefepara o qual, diga-se de passagem, nenhum Governo porem parecer aquele soldado que marcha com o passo diderá mais conduzir-o Brasil no futuro, seja a que pretexferente de todos os outros do batalhão ~ó para receber da
to for, Sem o aval do Fundo Monetário Internacionalagênciati'fanceira da qual o Brasil é membro fundador e
mamãe o elogio?
O recente editorial do "The New York Times"- cerà qualjá recorreu, no passado, por umas quinze vezes em
tamente refletindo a posição -dos rlúiiS Jú.ddos círculos de
33 anos- não será possível obter o~ créditos que são necessários este ano e em l984 e mesmo permitir um resulnegócios dos Estados Unidos -coloca o problema do
Brasil com uma clareza meridíanã"e põ~tufajunto ao pretado satisfatório no nosso a tua! esforço de aumento, das
sidente Reagan uma atitude de ajuda concentrada ao
exporülçÕes para abertura de mais empregos internos e
nosso país, independente dos acertos com o FMI, que
conquista de mais divisas externas.
bem demonstra a consciência de que, aqui e não na Nica-Os pOlíticos e todos os p'drtidos, que se tornam corágua, é onde está elo mais perigoS'o da cadeia do mundo
r:espons:áveis pelos destinos nacionais, bem sabem o que
ocidental.
representaria uma nação isolada das demais, numa hora
Ora, ê no mínimo estarrecedor ver que, .i pesar de toda
em que o conlérclo eXterior é da ordem de 23 bilhões êic
essa orquestração de vozes a favor de um tratamento
dólares. Tão perigosa é a decisão da mOratória que, a ripreferencial para o Br<Jsil, o nosso próPrio governo pergor, apena:s o Irã e a Polónia a ela recorreram. E como
manece impávido, impenetrável, insensível à idéia e à sutodos sabem, são duas nações de situações bem distintas
gestão concreta de renegociação da dívida externa. Nem
do Brasil. O Irã é exportador de petróleo e a Polónia reque alcancemos um saldo comercial de USS 20 bilhões
cebe vasta subvenção soviética e de outras nações do
seria possível manter os compromissos em dia. A meta
Leste, interessadas em manter a nação polonesa no_ rol
dos USS 6 bilhões, então, ê ã.penas um mote para o co-
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dos pafses pertCncentes ao Comecon e ao Pacto de Varsóvia.
Fora da ind~ejada moratória, só pode restar <lO pnfs o
caminho do ajuste com as agências internacionais e com
os credores. E eSse caminho passa íncYitavelmcntc por
trunsformações internas, de modo que as leis exprimam
a realidade c não a ficção. E a r_ealidade de hoje é muito
mais a de manter empregos do que u de aumentar bendidos .sãlariais ou sociais, como bem o apontam, ~1liús, diversos parlamentares de peso e de rcpresentutividade
dentro do Congr~su nacional.
Naturalmente que nem tudo sUo acertos na condução
da política económica, c o Poder Legislativo tem como
se manifestar sobre isso e pode sugerir medidas mais
consentii_neas com os objetivos pcrseguidos. Mas o caminho é o da ncgodaç.ào externa, e este inclui, necessariamente ajustes da legislação brusileira, para os quais a
classe polftica está convocada..
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dulla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador f'úbio Lucena, por cessão do
Senador José Fragclli.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM.) Prununcia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr_ Presidente~ Srs. Senadores:
Tivemos a hrJnra de assistir, hoje, na Comissão de Finunças do Senado Federal, a palestra que ali proferiu o
t;minente Governador do Estado de São Paulo, o exSenador Franco Montoro, a respeito do::. projetas de
emenda ií. Constituição Federal que restabelecem
eleiçõe~ diretas, em nosso País, para Presidente da República.
O Governador de São Paulo, como sempre com a sua
lucidez, sapiência _e percuciência, colocou a questão a tal
nível de inteligência que, a partir de suas colocações, não
é possfvel, Sr. Presidente, que aqueles que tiveram a ventura e a felicidade de terem convivido com o grande Senador paulista, hoje Governador do maior Estado da federação, aqui no Senado Federal,- a partir daquelas
colocações, não é possível, Sr. Presidente, que os grandes
Senadores da República, notadamente os do Partido Democrático So,cial, deixem de aplaudir a proposta do Governador de São Paulo, segundo a qual a única solução,
a única saída pilra a crise econômica, sobretudo institucional da República, é a restauração das eleições di retas
para Presidente da República.
f: preciso fazer ver, Sr. Presidente, que na História do
Brasil só houve duas eleições indiretas para Presidente
da República, Duas. A primeira a que elegeu o Marecbal
Deodoro da -Fonseca primeiro Presidente da República;
e a segunda, em 1934, a que elegeu Getúlio Yargas para
Presidente da República. Foram estas duas oportunidades em que o Colégio Eleitoral foi eleito com o tim expresso e deliberado, com delegação popular Pura escolher o Chefe do Estado.
AS eleições que se seguiram, a partir de !964, não foram eleições diretas nem indiretas, foram nomeações
promovidas pelo Conselho de Segurança Nacional.
E muito importante salientar esse detalhe, porque ele
vem [evelar que, ao longo da História do Brasil, só dois
colégios eleitorais, pelo processo indireto, foram legítimos: os que resultaram das constituintes de I 889 e de
1932. Além dessas duas oportunidade~, Sr. Presidente e
Srs_ Senadores, em nenhuma outra a Nação teve a chance, teve o recurso de se socorrer de _colégios eleitorais
para eleger, de modo legítimo, pel0:1 vi~ indireta, o Presí~
dente da República.
Tivemos a s<~tísfaç~o e a felicidade de ouvir o Governador de Sào Paulo,. e todos saímos convencidos de que
a conciliação que se pretende, o consenso a que se almeja, só pode ter como substrato essencial o endosso e o
aval da~ urnas livres, de cujo bojo, Sr. Presidene, poderá
sair o futuro Presidente da República.
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Diz-se que ainda é cedo para eleger o Presidente da
República pelo meio direto. E o Governador FrariCoMontara rechaça essa propositura esdrúxula, s<~lientan
do que nunca foi tarde demais, porque nunca; durante
tanto tempo, e por tanto tempo, o povo brasileiro deixou
de eleger o Chefe do Estado.
De fato, Sr. Presidente+ o Senador Álvaro Dias, por
exemplo, com a idade que conta, jamais terá votado em
eleições para Presidente da República. Na mesina si-,
tuação se enc_ontra o Senador Carlos Alberto, do PDS;
Senador José Ignácio, Senador Alfredo Campos, por
Minas Gerais, e tantos-outros Senadores, que jamais teveram a oportunidade, até pelo fato r da idade, pela culpa de serem jovens, pelo pecado de serem jovens, de votar para Presidente da República. E, Graças a Deus, Sr.
Presidente, o meu primeiro voto fof nunla- eleição para
Presidente da República, em 1960, quando votei no Marechal Henrique Teixeira Lott.
Nessa situação, de não terem votado para Presidente
se encontram, segundo estatísticas oficíã.is, 75% da população eleitoral do nosso País. E o que se há de perguntar
a essa população, Sr. Presidente, que ultrapassa os trinta
milhões de eleitores, o que não estará sentindo ela, de_angústia, até de _desesperança, pelo fato de nào ter podido
eleger o Chefe do Est<tdo?
t necessário indagar se é possível falar em restauração
do regime democrático, é necessário indagar se é possível
falar em abertura poHtica, em promoção da democracia,
se em primeiro lugar não se legitima o Colégio Eleitoral
que elege o Presidente da República. Se se vai consentir
que o. Colégio Eleitoral que não representa, em hipótese
alguma, a vontade da_mai_oria absoluta do povo brasilei~
ro, tem legitimidade para eleger o futuro Presidente da
República. t:. o que questiona;-'Com a Sua sapiériCia, corri
a sua experiência, o GOvernador Franco Montara. E
esta questão, Sr. Presidente, ele lança-a para uma ampla
discussão pelos segmentos responsáveis pela sociedade
brasileira. Porque· não é mais posSível, Sr. Presidente,
que neste vendaval de incertezas, que ameaça pôr ã."piqüê
o barco da sociedade brasileira, em cuja gávea hoje se enco:ntram, para não dizer cegos, mas os míopes de todos
os matizes que já houve na Pátria bra!iileira_.
E preciso indagar, Sr. Presidente, se sem a legitirriaçâo
do Colégio Eleitoral, quer pelo processo indireto, quer
pelo processo direto, se pode legitimar o poder neste
País. A resposta, evidentemente, é negativa. Porque a
falta de legitimação que faz, por exemplo, cOril que Ministros da área econômica e fiilanceiia-da República tenham mais poderes do que o Congresso Nacional, ê esta
falta de legitimidade, que faz com que o povo brasileiro
se veja envolto neste maremoto de incertezas, sem porto
à vista, navegando à deriva, sem tüTIOneiro, sem leme e
sem quilha. Essa falta de legitimidade, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a responsável principal pelo caos econômico e social que atualmente atinge a vida de todo o
povo brasileiro. E é esta falta de legitimidade que faz
coru__ que os jornais do exterior publiquem estes fatos vergonhosos contra_ o Brasil, atentatórios não mais à s-oberania, mas à dignidade e à honra do próprio" povo brasileiro.
Veja, Sr. Presidente, o que publica a revista "Senhor",
transcrevendo no País, seis meses depois e pela primeir-a
vez cm língua portuguesa, aquilo de que todo o mundo
jã tem conhecimento, menos os brasi!eiros, isto é, de que
aos olhos do mundo inteiro o povo brasileiro é um povo
humilhado e ofendido.
_
Veja, Sr. Presidente, a faca ilo pescoço que o FlÍndQ
Monetário Internacional colocou sobre o Brasil e Õ Seupovo.
_
Hã várias formas de asflX_ia, nos ensina o Direito PenaL Há o esganamento, o engasgamento, o enforcamento, o afogamento, dentre oUtros. Isto parece mais um esganamento, que ê aquela forma de morte por asfixia, em
que as mãos do agressor são apenas o instrumento que
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aciona o móvel da asfixia. Como se um criminoso colocasse uma ti.ra de pano -no pescoço da vítima e a acionasse de tal forma até que a vítima, de fora para dentro, perdesse a capacidade respiratória e morresse por asfixia.
i:: esta faca no pescoço, que não é bem faca, é uma corda no pescoço, mas que não é enforcamento porque o
Brasil- não estâ morrendo, sendo ele agente -da própria
morte, como no enforcamento o cad~ver é o agente da
-própria asfixia. Não, Sr. Presídçnte, esta é uma típica
forma de esganamento, porque essas condições são tão
humilhantes, tão ofensoras à dignidade nacional, que só
há uma saída: é cortar a corda, cortar o fator da asfixia,
cortar o móvel do esganamento, a fim de que.a Pátria
possa respirar aliviada e ver-se finalmente livre d~sa.s
peias que tanto envergonham toda a nossa nacionalidade.
Gostaria de ler toda a matéria, Sr. Presidente, para
que ela constasse dos Anais do Senado. Ainda assim,
peço a V. Ex9 que a tenha como lida, a fim de que conste
do meu pronunciamento.
Mas, só o fato de as autoridades monetárias do País
haverem escondido da opinião pública que o Fundo Monetário Internacional proibiu que o Brasil declarasse
uma moratória, proibiu para evitar o exemplo do Estado
de Missou ri, que se recusou a pagar suas contªs aos bancos ingleses há mais de um século, e atê hoje não as resgastou. Proibiu, evidentemente, na suposição de que o
Brasil fosse recorrer ao calote, porque é falaciosa essa
pregação de que a Oposição ou setores governamentais
estejam propondo moratória unilateral, uma vez que a
moratória unilat_eral não e;ro;iste, o que existe é calote.
O que se propõe, Sr. Presidente, é uma moratória dentro de determinadas condições bilaterais, propostas pelo
devedor e obviamente aceitas pelo credor_. Conforme recitei há pouco, em aparte ao dis_curso do Senador Almir
Pinto, discurso tão lúcido, tão feliz_ e tão oportuno, existe
no Brasil, segundo o prof. Octávio Gouvêia de Bulhões,
uma poupança interna a 90 bilhões de dólares, quantia
superior equivalente à dívida externa do nosso País.
Onde está esse dinheiro, Sr. Presidente? Çom V. Ex•
não está, é claro, e muilo menos comigo. Mas o Governo
sabe onde estão esse_s recursos_ fabulosos. Mas de _!lm_
terço do Produto Interno Bruto do Pais está entesourado
dentro da próP,ria República, segundo o prof. Octávio
Gouvêiã. de Bulhões, homem insuspeito.
Por que não agilizar esses recursos para atacar, por
exemplo, as frentes de trabalho nordestinas, onde mais
de I milhão de homens e mulheres estão ganhando a migalha de Cr$15.000,00 por mês, o que fez com que o PresidenteAureliano Chaves, em sua recente vi~ita ao_nordeste, consid_erasse um fato absolutamente inacreditável,
e foi necessário que Sua Excelência visse as folhas de pagamento daqueles milhares de mal-trapilhos, para que
pudesse acreditar nessa crua realidade aqui denunciada
há mais de um mês pelo eminente Senador Helvídio Nunes, do Estado do Pi~:~uí.
O Sr. Hehídio Nunes- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Dizia o-eminente Senador
que,em seu Estado, o salário pago aos operários, sobretudo do setor rural, não ultrapassava os Cr$ 11.000,00.
S. Ex~ clamava, implorava que o Governo não desse sequer o salário-mínimo em sua totalidade, que desse, pelo
menos, a metade do salário-mlitlnio:
Ouço, com muita satísfação, o nobre Senador Helvídio Nunes.
-.:: O Sr. Helvídio Nunes- Apenas para ser preciso: àquela época, eram Cr$ 11.225,00; hoje, exatamente Cr$

15.300,00.
O SR. FÁBIO LUCENA - Vejam, Sr. Presidente,
Srs. Senadores: em 1971, foi lançado o Programa de Integração Nacional, em comovente discurso do-S~nhor
Presidente Emílio Garrastazu Médíci, no Recife, dia 8 de
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Programa que visava solucionar dois grandes
problemas nacionais, o problema nordestino e o problema amazónico. Garantia-se que a Rodovia Transamazônica ficaria pronta em um ano e meio; garantia-se que
nunca mais o Nordeste teria agravadas as suas agruras,
em conseqüência do problema da seca; garantia-se, por
palavras do Presidente da República, que "as terras sem
homens da Amazônia seriaqt ocupadas pelos homens
sem terras do Nordeste.'' Quem era o Ministro da Fazenda, em 1971? Era o Sr. Antônio Delfim Netto. Quem
era o Ministro dos Transportes, em 1971? O Sr. Mário
David Andreazza. Víamos os primordios da Zona Franca de Manaus, e ó Sr. Andreazza havia acabado de substituir no Ministério o General Afonso Augusto de Albuquerque e Lima. Pois bem, hoje os mesmos dois homens,
Delfim e Andreazza, é que estão cuidando de novo do
problema nordestino.

Será que não nascem niais homens capazes de serem
ministros neste País, Sr. Presidente? Será que estamos
diante de uma geração eterna de ministros em que só os
Andreazzas, só os Delfins, só os Galvêas, só os Langonis
é que podem cuidar do drama nacional? Até quando a
Nação pode aceitar este sofrer, esta bofetada? Até quando o Congresso Nacional vai tolerar que esses homens,
que Já estão na terceira ou na quarta dentição, contrariando até as leis biológicaS da espécie humana, para não
falar das outras espécies animais? Até quando, Sr. Presidente, o Sr. Andreazza, o Sr. DelfiJl?:, o Sr. Uylgt;'ni, o Sr.
Galvêas, o Sr. Costa Cavalcan_ti, OSr. fulano de tal,- até
quando esses homens vão continuar a afogar o Sul nas
·enchentes e a ressequir o Nordeste com aquela seca que
está se transformando em desertificaÇão?
Hoje, precisamente hoje, conforme a reportagem do
jornal O GlObo, de domingo, cerca de 400 mil quilómetros quadrados do território nordestino_ estã_Q em estado
de desertificação, sendo transformados em deserto. Enquanto isso, a Amazônia desapareceu do mapa brasileiro, como se a solução do problema nordestino não acarretasse solução para o problema amazônico.
Enquanto isso, Sr. Presidente, o Banco Central do
Brasil, em esdrúxulas e escandalosas resolução e portaria, revoga o Decreto-l_ei n9 288, baixado em 28 de fevereiro de 1967, pelo Presidente Castelto Branco, que criou
a Zona Franca de Manaus, no tempo em que Manaus
era um porto de lenha. Faço_aquijustiça, coino homem
da OpoSição, em proclamar que essa resolução e essa
portaria do Banco Central, subordinando as importações da Zona Franca ao Banco Central, não são apenas um crime contra a Amazônia Ocidental, cont!'a a
Zonã Franca de Manaus, o Estado do Amazonas, o Estado do Acre, o Estado de Rondônia e Território de Roraima, mas representam a revogação pura e simples de
toda uma filosofia desenvolvimentista que o Governo do
Marechal Castello Branco, inuito sábia e patrioticamen- ~
te, implantou naqueles perdidos rincões de nossa Pátria.
Enquanto isso, Sr. Presidente, dizia eu, a Amazônia
parece desaparecer do mapa porque o Governo não a esqueceu, mas s6 se lembra dela para apunhalá-la pelas
costas, ou, então, para entregar suas substanciais riquezas aos tentáculos do capital alienígena e multinacional.
Não, Sr. Presidente, a Nação não aceita, a Nação não
quer, a Nacão não deseja a continuação desse estado de
colsiS: A Nação reclama por sua modificação, esSa modificação_, queira ou não -muitos não queriam a anistia, muitos se deleitavam com os atas institucíonars, mas
eles caíram e a anistia veio - essa modificação só terá
lugar, de modo legítimo, em nosso País, com a restauração das eleições diretas para Presidente da República.
Sem isto, Sr. Pre:_sidente, a caligem turva os horizontes
não apenas no_Nordeste, não apenas no Sul, mas na
Amazônia abandonad<_t, onde um Governador de Estado, em Rondônia, tem o topete de declarar que vai
lançar no rio Madeira ambulâncias que um candidato do
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PDS a Presidente da República promete oferecer àquela
região sofrid<l.
Não se precisa jogar no rio Madeira as ambulâncias

que o Sr. Paulo Maluf está oferecendo a Rondônia nom
gesto - proclamo eu, que conheço a minha região - ,
num gesto de huml:lnidade. O que se precisa investigar

são os contratos do Governo de Rondôitia com a Empresa Andrade Gutierrez- isto é que é preciso faZerporque, Sr. Presidente, ambulâncias para o nosso Esta-

do, para a nossa Região, venham de onae vierem, venham dos Estados Unidos, venham da Rússia So_viética,
venham de candidato ou não, são indispensáveis, pois, se
um problema grave há que considerar naquela região é o_
da subnutrição, causadora de doenças, e não apenas causadora, como restauradora de doenças que parecia já haver desaparecido da face da Terra, como' a leishmaniose,
que_dizima populações e, por incrível que pareça, a uma
só geração do ano 2000, aítldã há no ·meu Estado quem
morra de sarampo, de coqueluche, para não falar da tuberculose,· da lepra, que o oficialismo incompetente difunde o seu n_ome como sendo hanseníase, não apenas
para não se fazer escutar o nome horripilante da doença,
como, sobretudo, para esc_onder a incompetência que, aõ_
longo destes 20 anos, tem préSídido a desgraça daquela
Região.
O Sr. Aloysio Chaves (Fora do microfone.)
O SR. FÁBIO LUCENA- Não foi invenção do Governo, nobre Senador Aloysio Chaves. Invenção do Governo é a propagação da hansen(ase, A hanseníase não é
invenção do Governo. Invenção ·do Governo é a nãocontenção da lepra. lnvenção do GovernO é a Proj:iãgação da lepra.
Era o que tinha a dizer, Sr._ Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
FÁBIO LUCENA EM SEU DISCURSO:
POLITICA E ECONOMIA
HUMILHADOS. Ir OFENDIDOS
Pelo Projeto 2, assinado com os bimcos, o Brasi{
não pode "pedir moratória ou dedãTà-lG unilateralmente. Foi envolvido numa teiajur(dica que)gnora as
leis brasileiras e anula sua soberania

DEPOSIT FACILYITY AGREEMENT
Dated as of February 25, 1983
Between

BANCO CENTRAL DO BRASIL
and

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
as Guatantor
and

CITYBANK, N.A.
as Agent
and

OTHERS
Senhor obteve uma cópia da íntegra original, em in~
glês, do Projeto 2, um dos quatro negociados ehtre o
Brasil e a c-omunidade financeira internacional em Nova
Iorque, nos idos de dezembro passado. Trata-se de um
ma~do volume de 117 pág"inas~ no qual se detalham as
condições da operação que definiu a renegociação da dívida externa do País, com o reescalonamento de uma
parte da amortização de 83, num montante de USS 4,7
bilhões. Em sua redação final, o acordo foi assinado no
último dia 25 de fevereiro pelo tomador formal do empréstimo, o Banco Central dO Bfasil, representado por
seu presidente, Carlos Geraldo Langoni; pelo agente do
grupo de bancos -estrangeiros que o concedia, o CitiPank, na figura de seu vice-presidente sênior, Gerard

Finneran, e pelo fiador, este país empenhado no qual
sobrevivem os brasileiros, a República Federativa do

Brasil, representada pelo ministro da Fazenda, Ernane
Galvêas. Nestes excertos que publicamos mOstram-se al~
gumaS das humilhantes_dáusulas que a incompetência e
o desgoverno dos Senhoi-es da economia bfasileira levaram o País a aceitar, numa tentativa de fugir -à falênCià~

A FACA NO PESCOÇO
Artigo VI
Da Suspensão do Acordo

·o Agente deverá, a·requeriffiento dos bancos, ou poderá, com o consentimento de mais de 50% dos bancos,
ou de 66 2/3 dos bancos (em casos específicos previstos
no Acordo), por meio de nota ao Banco CentraJ e ao
Fiador, (I) declarar term-inados o dirCito e i obrig~ÇiÍo
de o Banco Central abrir depósitos e (2) vencidos e imediat<~ménte devidos o total do princiPal_ dé Depósito ~
pagar, o total de jUros ·acrescidos e nã-o Pagos e todas as
demais quanthls devidas nos termos deste- ãcordo e dit.s
garantias, que imediata-mente se torOarão devidas e pagáveis, tudo isso acrescido de juros e sem necessidade de
-representação, de pedido, de protesto, ou de posterior
notificação_ de qualquer espécie, a que por este meio expressamente renunciam o Banco Central e o Fiador:
Motivos para suspensão do acordo
(a) Não pCigamemo. Se O Banco Central e o Fiador
deixarem de pagar qualquer parcela do principal ou d9s
juros de cada depósito ou garantia, ou qualquer outra
quantia dentro do prazo dos 30 dias seguintes àquele em
q-~e se tornou devida;
-{b) Deturpação. Se alguma oferta ou Ulgllma garantia
do Banco Cen_tral_Qu do Fiador (ou de qualquer dos seus
funcionários ou autorid::ldes), em relação a este ãcordo,
ou nele inclutdo, vier a revelar~se incorreta de qualquer
ponto de vista material quando foi apresentado; (c) Falta de cumprimento de certas cláusulas.
(c) Falta cumPrimento de certas cláusulas,
(d) Falta de -cUmprimento de outras condições. Se o
Banco Central ou~o Fiador deixarem de obC:deCer a Q.ualquer con-dição, contrato ou acordo contido neste acordo,
que tenha obrigação de cumprir ou observar, e se qualquer dessas falhas não for remediada rentro de 30 dias a
partir da notificação escrita enviada pelo Agente ou
qualquer banco ao Banco C_entral ou ao Fiador, coflforme for o caso.
(i?) Dt?ja/t crozado. (I) Um caso dedefalt, seguindo o
Acordo sobre_ Dinheiro Novo, ocorrerá quando, (2) o
-Banco Central do Brasil deixar de cumprir, na data devida (quer seja a de maturidade, quer a de antecipação, ou
outra), obrigação respeitante a qualquer das suas dívidas
externas, ou (3) quando o Banco do Brasil S/ A, ou o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNoES~ ou a Companhia Vale do Rio DoceCVRD. ou a Petróleo Brasileiro S/A- Petrobrãs (individualmente ou por outro devedor), deixar de cumprir
na devída data (de maturidade, anteciapada, ou qualquer outra) qualquer obrigação respeitante a qualquer
díVida externa e essa falha continuar pelo mínimo de
d~is dias úteis aj}Ós- nOtificaçãO~ feita por um banco aÕ·
BanCo- Cent.ral e ao Fiador (com cópia para o Agente),
oU. pelo Agente ao Banco Central e ao Fiador, de que a
obrigação Continua por cumprir; se, -porém, essa falta de
cu1_11primento por parte do Brasil ou de outro devedor
riãO~ constituíf caso -de defalt, Se o total das quantias não
pagas não exceder USS 10 mlfhões (ou seu equivalente),
se a-o&rlg~o de pagar ta[ quantia não tiver resultado de
ailiecir}ação, e se a dívida tiver sido paga no prazo de 30
dias a contãr da ~a~a -devida (para os fins desta subseção,
a data devida de qu~lquer dívida externa resultante de
garantia direta ou indireta será considerada a data origin-ãl da dívida externa a que foi dada a garantia di_r~ta ou
indireta);
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(/) lmpo.~sihilidade de pagar dí~·idas. Se o Banco do
Brasíl ou algum seu devedor, ou o Brasil, não pagar geralmente as suas dívidas na data do vencimento delas, ou
admitir por escrito a sua incapacidade para pagar as suas
dívidas_ em geral, ou se o Banco Central do Brasil declarar umu moratória do pagameqto das suas dívidas ou
das dívidas de qualquer seu devedor;
(g) Sentença. Se qualquer sentença ou ordem para
pagamento de quanti<l superior a USS lO milhões tiver
sido passada contra o Banco do Brasil, contra algum seu
devedor, ou contra o Brasil, e (A) a ução de execução tiver sido iniciada por algum t:redor, com base nessa .sen~
tença ou ordem, ou (B) tiver decorrido um periodo de 15
dias consecutivos durante o qual a sentença ou ordem
não tiver sido executada, por apelação pendente ou outro motivo;
(h) Outras ciicun.Hâncias. Se o Agente, a pedido ou
com c_onsentimento de mais de 50% dos bancos, notificar
o Banco Central e o Fiador de que ocorreu algum evento, ou_ surgiu alguma circunstância que constittd motivo
para acreditar que o Banco Central ou o Fiador pode
não cumprir (ou pode nã-o ter condições de cumprir) normalmente as suas obrigações decorrentes deste acordo
ou das garantias:
(l) A.1·sociado do FMI. Se o Brasil deixar de ser
membro e de est<Lr nas boas graças do FMI e com direito
de usar dos recursos da entidade;
UJ Apromção do Extey~ded Funds Faâlities pelo Conselho do FMI. Se o Conselho Executivo do FMI, por
qualquer motivo, nrw der u sua Aprovação Final ao EFF
até primeiro de Abril de I983;
(k) Planos ao abrigo do EFF. Se o Brasil, por qual~
quer motivo, não comp-rar-o total de Direitos Especiais
de Saque referentes a qualquer parcela do EFF, dentro
de dois meses depois da respectiva data, estabelecída
pelo FMI com aquiescência do Brasil às condições de
compra de DES em relação a essa parcela;
(I) AdiamamenllH de dinheiro novo. Se as instituições
_ financeiras participantes do Acordo sobre Dinheiro Novo, em Conformidade com os termos do mesmo Acordo
sobre Dinheiro Novo, não se recusarem a desembolsar
fundos a favor do Banco Central, em qualquer data que
n-ão fique neste documento estabelecida para esse desembolso;
-( m) Moeda e.~trangeira não-di.~ponível para devedores
do setor privado. Se outra moeda que não cruzeiro for facultada a devedores do setor privado brasileiro, nos mesmos termos que o Banco Central, ao Brasil e às agências
governamentais, para pagamneto, quando devido, do
principal ou de juros sobre divÍdas externas de:sses devedores, aos quais nem o Ban~o Central, nem o Brasil, nem
as Agências governamentais tenham qualquer obrigação
de pagar as dívidas;
(n} O Banco Central impedido de continuar sendo depositário. Se o Banco Central não continuar sendo. em
todas as ocasiões, o banco central do Brasil, e não for
proprietário ou não agir como depositário de substancialmente todos os créditos monetários internacionais do
Brasil e do Banco Centrai;
(o) Aprovação de cámbio. Se o ~anco Central aprovar
alguma transação em moeda estrarlSeira, com a finafidade
de (I) permitir a um devedor, em referência à moeda estrangeira, pagar o principal em data anterior à regularme~te: estabelecida Para esse fim, ou em quantia mais
elevada do que a regularmente estabelecida, ou (2) permitir a um setor devedor, em referência à Dívida Afetada
ou_à Dívida Não-Consentida, fazer qualquer pagamento
do principal, transformando o referido principal, a qualquer momento, em quantia menor do que aquela quedeveria ser a quantia total do depósito aberto em referência
à Dívida Afetada, ou uo depósito que deveria ter sido
aberto em referência à Dívida Não-Çonsentida, caso se
atrasse de Dívida Afetada, como seria pertinente, dep6-
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si to esse pago como previsto pela se~ão 2,04, ou (3) permitir ao Banca Central, ou ao Brasil, fazer qualquer pagamento em referência ao principal de um depósito provisório.
lnformac;;ões a prestar
aos bancos credores

D) Notas que harmonizem- a _diferença entre o _volume do déficit em (C) e o do FMI, medido pela necessidade de empréstimos líquidos ao setor público.
Nas malhas da lei

!

O Brasil foi amarrado num esmerado jargão jurídico
(I) Dentro dos 30 dias seguintes ao recebimento dos\
que deve ter dado aos advogados nova-iorquinos a certedocumentos exigidos pelos bancos para esquematizaçã:o
za de que o exemplo do Estado de Missouri (que se recudo acordo- o _que deveria acontecer até 15 de março de
sou a pagar suas contas aos ban_cos ingleses, há mais de
1983 --.o Banco Central teve de prestar os seguintes esum século, não as pagando até hoje) não se repetirá. Pelo
clarecimentos:
- cOntrato, o Banco Central do Brasil é o tomador e respoA) Necessidades de empréstimos ao setor público
sâvet pelo pagamento dos USI 4,7 bilhões do Projeto 2
nacional.
obtido junto a um consórcio de bancos representados
B) Mudança líquida verificada no total da_divida_expelo Citibank, nomeado como o Agente.
terna (exclusive PETROBRÃS).
Pelo contrato, todos os compromissos do Banco CenC} Crédítos líquidos domésticos da autoridade mptral "nivelam-se em obrigatoriedade de pagamento, no
netâria.
mínimo a pari passu, com todas as dívidas externas conD) Reservas monetárias liquidas da autoridade motraídas pelo Banco Central, não afiançadas, existentes no
netária (ajustadas à_monetarização de ouro, DESecrêdimomento" (Art, IV, seção 4.0I, letra f). Estabelecida a
tos não-em-dólar à taxa cambial de 31/12/83 e excluindo
prioridade, pela simultaneidade de todos os compromisqualquer redução de linha~ de curto prazo necessárias ao
sos, fica esclarecido que "não se faz necessário que este
refinanciamento de empréstinios-pontes).
Acordo, os Contratos ou qualquer docurriento a eles reE) Mudanç~:~ percentual no câmbio cruzeiro-dólar,
ferenfe sejani registrados ou reconhecidos_ por qualquer
relacionada com a mudança percentual do lndice Geral
tribunal brasileiro" (Artigo IV, seção 4.01, letra f). Para
de Preços.
deixar ainda-mais claro: "O Banco Central não tem di2. Logo que possível, e até onde não seja expressãreito a imunidade alguma concedida por quaisquer ato
mente proibido pelo FMI, o relatório final da missão do
judicial (... )ou, ainda, de qualquer decisão judicial que
FMI, submetido à aprovação do conselh_o d9,quele orgatenha por base a soberania ou quaiquer outras razões, no
nismo.
que diz respeito a qualquer questão relacionada ou surgi3. Dentro de cinco--dias a_ contar da apresentação aó
da de suas obrigações sob este Acordo e os contratos. O_
FMI, dados detalhados sobre os itens de (I) acirna.
Brasil não é uma parte em qualquer acordo com os Esta4. Até cinco dias após o acordo .com o FMI, notifidos Unidos que se relacione, de alguma forma, com sua
cação das modificações feita-S pi:lo FMI.
imunidade, ou com a imunidade do Banco Central, em
5. Mensalmente, logo que fique disponível, mas não
relação a processos ... _(Art. IV, seção 4.01, letra 1).
mais de 60 dias após o fim do_ mês, a diferença verific-::id_a
Na seção_4,02, letra b, fica estabelecido que "a assinana posiçã-o de caixa do_ Bu11co Central, com çletalhes, em
tura, execução e o cumprimento deste acordo por parte
relação ao mês anterior e aos _últimos seis_ meses.
do Fiador" são constitucionais e legais, "não transgre:6. Mensalmente, logo que disponível, mas não mais
dindo, nem vindo a iransgredir a Co_n_s_tfr_lúção Brasileira
de 60 dias após o "fim do trimestre do calendário, uma re-.
ou qualquer tratado". Evidentemente que, "para assegulação detalhada do total das dividas externas do Brasil, a
rar a legalidade, validade, exeqUibilidade ou admissibililongo e a ·curto prazo.
dade em testemunho deste Acordo no Brasil, n_ão se faz
7. Semestralmente,-dentro de 60 dias a con.tar do fim_
necessário que ele, ou qualquer documento a ele referendo ano ou do semestre, um_ relatório rela~ivamente detate, seja registrado ou reconhecido por qualquer tribunal
lhado, descrevendo_ os progressos fcitos pelo Brasil na
brasileiro" (Artigo IV, seção 4.02, letra i). Não bastando
implementação do programa econômico desçrito no Meisto, a seção 8.03, afirma que "falha alguma por parte do
. morando de Informação.
Agente ou de qualquer banco no sentido de exercer seus
8. Dentro de cinco dias a contar da apresentação ao
direitos (...) terá efeito de desistência".
FMI, qualquer informação prestada a esse organismo; e
Pela seção 8.05, o Banco Central se compromete a padentro de outros cinco dias a c_o_ntar do recf!bimento, até
gar "todos os custos e despesas efetuadas pelo Agente"
onde não for especificainente proibidO pelo organismo,
na elaboração, ex!?cução, entrega e administração do
todo relatório elaborado pelo pessoal do FMI sobre o
Acordo; "honorários justos e d_iária!f pafa os conselheiBrasil.
ros especiais em Nova Iorque"( ... ) "comunicações, via9. Incluídos no bole_tim mt;::nsal de informação, dagens e outras despesas do Citibank" ( ... )"despesas de codos ou "dissídios", isto é: mudanças percentuais no samunicação efetuadas pelo Agente" ( ... )"todos os.prejuílário garantido pela fórmula salarial oficial.
zos, custos e despesas",
10. QUalquer outr<J informação financeírà, estatístiPela seção 8.07, "o Banco Central se submete~ irrevoca ou de ordem geral acerca do Brasil, que qualquer bangavelmente, à jurisdição de qualquer Tribunal Federal
co, por intermédio do agente, possa raz_oavelmente peou Estadual localizado na Cidade de Nova _Iorque e ao
dir, iridusíve sobre operações do Banco Centrai, finanSupremo Tribunal de Justiça de Londres". ( ... ) Igualceiras ou outras_,
- mente "desiste, irrevogavelmente( ... ) da alegação de inAlém disso, o Banco Central empenhará os melhores
conveniência do fôrurri escolhido". Fica claro também
esforços para aumentar a cobertura fiscal no boletim inque ''o Banco Central concorda que qualquer das ações
formativo mensal, incluído nele::
oU processos será conclusivQ e poderá _ser executado em
A) Um relatório do conjunto <ia situação financeir~
outras jurjsdições". Na letra c, mesma s:eção, se o BC
do setor empresarial estatal, baseado em dados disponí"tenha ou, daqui por diante, venha obter qualquer imuveis da Sest, agência da Seplan que coordena os orçanidade referente a si próprio -õü i Seus bens", ele "renunmentos dessas empresas.
cia a essa imur:iidade, irrevogavelmente". No_caso de um
B) Os elementos sobre crédito subsidiado, com dali_tig_io, haverá um tribunal de arPitragem formado por
dos j"á iric\uídos no boletim_ informativo mensal.
três árbitros "fluentes em inglés". Cada parte indicará
C) Uma tabela trimestral de qUe constem conjuntaum ârbitro e os dois escolherão, de comum acordo, o termente os dados disponíveis referentes aos três principais
ceiro, ••que deverá ser membro praticante da Ordem dos
aspectos do setor de finanças públicas- orçamento do
Advogados do Estado de Nova Iorque". Na falta de
Tesouro Federal, empresas estatais e elementos fiscais do
acordo, o Bird indicará o árbitro.
orçamento monetáiíO.
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A seçào 8.09 esclarece que "o BC e o Brasil não terão
direito a consignar quaisquer direitos ou interesses aqui
estipulados sem o consentimento prévio dos bancos". A
seção 8.10 esclarece que "este acordo e os contratos serão regidos e elaborados de acordo com as leis do Estado
de Nova (arque, Estados Unidos".

O SR- l'RESII)ENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobie Senador _Femando Henrique Cardoso,
como Líder do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
(PMDS - SP. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nào_vou abusar do tempo__de_V. Ex~ Assim sendo,
peço a V. Ex~ Sr. Presidente) autorização para fazer uma
comunicação de Liderança, que se relaciona com a prew
sença do Sr. GÓvefilador Franco Montara no Congresso
Nacional.
Entendo que já houve manifestações a respeito das declarações do Governador de São Paulo, quando, nesta
manhã, S. Ex• debateu com os Membros da Comissão
Mista às eleições diretas no Brasil.
Na reunião da Comissão Executiva do PMDB que se
realizou esta tarde_, o Governador Franco Montoro iQicou um processo que merece registro, e talvez sirva de incentivo para outros Governadores- o processo de prestação de contas de sua Gestão perante a Direção Nacional do Partido.
Permitã-me ler duas ou três páginas da prestação de
- cOtitas-de S. Ex• para que constem dos Anais do Senado
Federal:

UM MODELO ALTERNATIVO DE DESENVOLVIMENTO
"Não podemos nos contentar com uma posição de
denúncia. E preciso construir novos caminhos com
nosso trabalho e nossos recursos".
Como Governador do Estado trago ao Presidente Nacional e à Comissão Executiva do meu Partido
a contribuição de São Paulo ao debate nacion~;~.l
sobre a crise e os caminhos de sua superação.
O Governo de São Paulo tem responsabilidades
em dois níveis. Cabe-nos, em primeiro lugar, dirigir
corretamente o Estado e promover _o be_m-estar de
sua população. Mas temos, também, o dever de presença no plario nacional, especialmente o_de contribuir para o encontro de um caminho que conduza o
País a formas democráticas de Governo, em que o
povo brasileiro seja, O agente principal de seu próprio desUno.
como centro nervoso da economia nacional, pal·
co das principais manifestações dos movimentos sociais, São Paulo não pode ficar à margem do grande
debate nacional. Por sua importância e responsabilidade, São Paulo tem o direito e o dever de estar
presente na definição dos rumos que levam à superação da crise.
Na qualidade de Governador de São Paulo, ouvi
nas últimas semanas lideranças dos selares mais representativos da população do _Estado. EmpresárioS
da agricultura, indústria e comércio, trabalhadores
e dirigentes sindicais, professores, estudantes, economistas, comunicadores, parlamentares, prefeitos,
administradores manifestaram ao Governador ~ à
equipe de Governo suas críticas e sugestões sobre os
rumos da economia e da polftica do País.
A partir dessa ampla consulta, com base na experiência inicial de nossa administração e no programa do PMDB, formulamos cinco pontos básicos
que representam o pensamento dominante de São
Paulo sobre os caminhos para a superação da crise
nacional.
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CINCO PONTOS PARA A SUPERAÇÃO
DA CRISE NACIONAL
!. Restabelecimento da confiança da popu~
lação nas autoridades, mediante eleições diretas
para Presidente da República, com regras democrâ~
ticas claramente definidas. E participação de todos
os setores representativos da sociedade nas decisões
de interesse coletivo.
2.-. Fim da política- de recessão e desemprego
que nos vem sendo imposta: DINAMIZAÇÃO da
economia e ampliação do mercado interno, mediante o apoio prioritârto à agrícUltura, à con-strUção civil, à pequena e média empresas, à tecnologia e indústria nacionais, especiãlmente a de máquinas e
equipamentos. É preciso combater a especulação e
apoiar as atividades produtivas.
3.. Em respeito à soberania nacional, novo
TRATAMENTO da dívida externa: exigência de
prazos adequados à capacidade de recuperação do
País e pagamento, sempre que possível, com nossoS
produtos de exportação.
4. Inversão da política centralizadora vigente,
através de medidas administrativas e financeiras que
assegurem a permanência de recursos e o poder de
decisão nas comunidades locais. Especialmente, a
efetiVação de- umá REFORMA tributária em beneficio dos Municípios e dos Esiados, como base de
um novo federalismo.
5. Mobi1ização dos recursos póblicos para o
ATENDIMENTO às necessidades bãsicas da população: alimentação e saúde, educação, segurahça,
habitação e transporte coletivo.
Diante êia crise que castiga e ameaça o Pais não
podemos nos contentar com uma posição de denúncia. Esses cinco pontos, além de caracterizar um
modelo alternativo de desenvolvimento nacional,
devem também orientar a política administrativa do
Governo do Estado.
Apesar da terrível herança recebida, das dificuldades e limitações que enfrentamos, é preciso e é
possível tomar medidas concretas para minorar o
sofrimento di populaçã-o e manter acesa a chama da
esperança.
Cabe-nos antecipar, na prática, o modelo que
pregamos.
Dentro da competência do Estado, como estratégia para conbater a crise e atender às necessidades
básicas da população, estabelecemos as seguintes di 7
retrizes -p-rio-rltáflãS-. -- ------------ ------ ------ ----- ------ ----

Sr. Presidente, poupo-me o trabalho de ler essas dire~
trizes, porquanto jã escapariam ao sentido de um regis-- tro no Senado Federal.
Enfatizo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, neste
momento difícil por que passa o nosso País, neste momento em que o meu Partido, o PMDB, assim como os
demais Partidos ex~stent~s- n~ Pafs, começa uma reflexão
séria sobre alternativas para a situação em que nos encontramos, é enfatizar que temos uma perfeita harmonia
entre a Direção do Partido,_ a Executiva Nacional, 0
Governador de São Paulo e- acredito - os governadores dos demais Estados.
Trago o meu teste~ unho de que, nessa fase que estamos .iniciando, que é uma faseem que o PMDB não foge
à sua responsabilidade diante da Nação e diante deste
Congresso, apresentamos altermitivas e tentamoS influir
no conjunto da opinião, para um·a mudança rápida da situação política e econômica; que, nessa fase, é-nos particu~armente grato verificar que contamos com a hemogene!dade no PMDB, de tal maneira que aquilo que é hoje
o ponto de vista de São Paulo constitui apenas o reflexo
do que as nossas bases discutem em todos os Estados da
Federação.
Agradeço a V. Ex•, Sr. Presidente a concessão da palavra para esta breve comunicação. {Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

EuiilCe "Michiles ....:.. JOão Castelo - José ·sarney Martins Filho - Milton Cabral - Marco Maciel João Calmon- José Ignácio --Amaral Peixoto- Roberto Saturnino - Murilo Badaró - Alfredo Campos
- Amaral Furlan - Fernando Henrique Cardoso Severo Gomes- Benedito Ferreira- Roberto Campos
_- Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A PresidênCia- Convõca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
dezoito horas e trinta minutos, destinada à apreciação
das seguintes matérias:
-Projeto de Decreto Legislativo n~' 6, de 1982;
-Mensagem n 9 112, de _l983, referente à escolha do
~Sr_. -Paulo Qa Costa Franco para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Socialista da
União da Birmânia:
-Mensagem n 122, de 1983, referente à escoJha do
Sr. Fernando Abbott Gaivão para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República do Níger; e
-Mensagem n'>' 15.1, de 1983, referente à escolha do
Doutor Joel Ferreira da Silva para exercer o cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
9

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr.-1~-Secretárlo:

l lidei a seguinte
COMUNICAÇÃO
Bras11ia, 10 de agosto de 1983
Ofício n~ 26&/&3
- , Senhor Presidente:
Nos terinoS regimentais, tenho a honra de indicar a V.
Ex• o nome do Senhor Deputado Darcí!io Ayres para integrar, em substituição ao Senhor Deputado Maçao Tadano, a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer
sobre a Mensagem n'>' 71, de 1983-CN, do Senhor Presidente da RePública, submetendo à deliberação do Congresso" Nacional o texto do Decreta-lei n~ 2.024, de 25 de
m-aio de 1983, que_ "dã nova redaçào ao art. 2'>' da Lei n"'
'6.708, de 30 de_ outubro de 1979, que dispõe sobre a correção automática dos salários, niodifica a politica Salarial, e dá outras providências".

_.Apro.veito_a_.opor:tunidade.para reiterar-a V•. Ex..t:-meus
protestos de- estima e consideração.
p~putad~_ Nelson _Marchezan, Líder do PqS.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Serâ feita a
_substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ finda a
Hora do Expediente.
Passa-se. à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1'>'-Secretãrio.
E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 739, DE 1983

Nos termos do art. 198, alíne:,t. "d", do Regimento Interno,_ requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que
a matéria constante do item n'>' S seja submetida ao Plenáriõ em primeiro lugar.
Safa ilas Sessões, lo de agosto de 1983.
José Lins -

Affonso Camargo.
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - De acordo
com a deliberação do Plenário passa-se a apreciação, em
-::::-pfifiieiro.lugãr, do item n9 5:
Votação, em turno único, do RequerimentO n9
!96, de 1982, de autoria do Senador Murilo Badaró,
solicitando, nos termos dos arts. 75~ "A'', 76 e77 do
Regimento Interno, a criação de uma Comissão Especial Interna, composta de 7 membros, para, no
prazo de 180 dias, realizar estudos sobre reforma
tributária.
(Dependendo de parecer oral, da Comissão de
Finanças, a ser proferido em Plenário - art. 76, §
29, do Regimento Interno.)
Con_cedo a palavra ao nobre Senador José Lins para
proferir o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. JOSt LINS (PDS-CE. Para emitir parecer) Sr. Presídeilte, Srs. Senadores:
Trata-se_-~~_ Requerimento (irmado pelo eminente Senador Mirilo Badaró e apresentado nos termos do art. 76
do Regimento Interno, pleiteando a criação de Comissão
Especial Interna destinada a realizar estudos sobre aReforma Tributá~ia, a ser composta de sete membros, devendo concluir seu trabalho no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Prelim1n_armente, cabe ressaltar que a proposição em
tela atende aos requisitos regimentais que disciplinam a
matéria, competindo à Comissão de Finanças a análise da matéria, me?iante parecer Oral a ser lido em Plenário!
consoante determina o§ 2'>' do supra citado art. 76 do Regimento desta Casa.
Defendendo a neceSsidade da impla-ntaçãO da Comissão Especial, consigna o ilustre autor, em relevante trecho da Justificação, Verbis:
"O Senado Federal não pode ficar ausente deste
importante debate, do qual deve ser o próprio centro de gravidade, apesar das dificuldades de uma
co~juntura eleitoral que obriga seus membros a esforçps assoberbantes. Ademais, na qualidade de representante dos Estados, principais interessados nos
termos da Reforma Tributária, não se compreenderia jamais nossa eventual omissão, princip-almente
quando a ex~eriência tem de~onstrado que matér1as desta -impo-rtânciã; quando têm deliberação
confinada apenas a padrões tecnicistas ou excessivamente burocratizantes, acabam Sendo enviadas ao
congresso- coni-o i6úiiO de- -perfeitas· -é--ãc.i.bad~lS~
tornando-se penoso o esforço realizado com finalidade de melhorá-las ou aperfeiçoá-las.
Desta forma, objetivando promover estudos, to-mar depoimentos, realizar seminários, convidando
espeCiáliStãs para amplo debate, interessando enti~
dades nacionais, colhendo sugestões de administradores estaduais e municipais, permitindo que Se clarifiquem todos os ângulos da importantíssima questão, propõe-se a criação da presente Comissão,
valendo-nos de experiência fecunda e produtiva vivida pela Comissão Especial que tr~:~-tou da questão
da reforma do Júri Popular no Brasil, elaborando
importante projeto destinado a modernizar a iradi~
cional instituiÇão.
Domina a todos o convencimento de que algo
d~ve ser feito com urgência para a reforma do atual
sistema tribUtário, cujo esg-Otamento é visíVel. ·Na
esteira do grande debate nacional e da reforma que
dele emergirá, certamente o Brisil poderá encontrar
também o caminho mais adequado para restabelc>
cera fisionomia do sistema federativo, que a· exagerado centralismo poHtico e económico - em flagrante desrespeito e desobediência ao princfpio basilar da ConstitlliçàÕ âcabou por transformar em ar~
remedo e contrafação.
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Não há divergêncías em torno de sua imperiosa e
inadiável necessidade. Prova-o a própria antecipação do poder Executivo, em saudável decisão de
abrfr o debate."
Ê inegável a importância da Reforma Tributária

-n-a

vida nacioilal, especialmente no momento em que voZes
autorizadas têm proclamado e apontado o excessivo centralismo da União nessa matéria,
detrimento das unidades federadas, que passam a depender, de maneira

em

exacerbada, do poder financeiro do Governo Central,
comprometendo, assim, o princípio federativo, consagrado pela Lei Fundamental..
Cumpre registrar que no Plenário do Senado Federal,
ultimamente, tem-se manifestado sobre ess<:;: tema um
grande número de parlamentares de diversos matizes
partidários, todos, porém, unânimes em apoiar profundas alterações no Sistema Tributário Nacional que, se
durante vasto período de vigência troux..e benefícios inequívocos, atualmente_ça_re.c~_de modificãções ·que melhor
o harmonizem à realidade atual do País.
O debate e os estudos acerc~ do assunto, _através de
uma Comissão Especial, parecem~nos medidas salutares,
que poderão contribuír, de forma eficaz, para o aprimo~
ramento do Sistema Tribut_á_ti_o em vigor, inaugurado em
1965, com a Emenda Consfitucion.il.l n9l8 e o advf<nto do
Código Tributário Nadonal, em 1966.
A sugestão do ilustre representante do Estado de Minas Gerais, portanto, v-em ao encontro- dos mais legítimos interesses desta Casa, para bem desempenhar sua
função como órgão legiferante,
Demonstrado o atendimento às normas regimentais
que disciplinam a matéria e evidenciada a conveniênciá
da criação da ComisSão, em apreço, ·somos pelo acOlhimento do Requerimento n" 196, de 1982 por este Plenário.
I! o meu parecer Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr _I) alia)- O parecer é
favorável.
Completada a instrução da_ matéria, passa-se à votação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco,
que falará pelo PMDB.
O Sr. Itamar Franco --Sr. Presidente, eu não tenho
autorização para falar pelo PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Regímento, no art. 345, parágrafo único, diz qUe para votação de
requerimento falará um Senador por Partido e mais um
pela Liderança.
O Sr. Itamar Franco - Eu não posso falar pelo
PMDB, Sr. Presidcnte._Yollentão pedir a pal.avra a V.
Ex• para defender a posição contrária.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O parágraf9
único do art. 345 declara, Sr. Senador, "O encaminhamento de votação de requerimento, é limitado ao signatário e a um representante de cada Partido, salvQ nas homenagens de pesar," que não é o caso.
O Sr. Itamar Franco- Mas, também o Regimento Interno do Senado me permite neste instante fazer uma indagação à Mesa.
"" ~ _ _ __
Sr. Presidente, para estranhar duas coisas. Tenho o
maior respeitO pelo nobre Senador José Lins. Nada hã
em relação a S. Ex•, que além de bom companheiro, é o
Vice-Presidente da__ C.omissão de Finanças. Mas eu sou
PreSidcimtC da-co.mTss~o de Finanças· e não-tive conhecimento de quem deu a_utorí~ação para S. Ex• relatar essa
matéria. é o primeiro ponto. De qualquer forma, vamos
respeitar o parecer de S. _Ex•_o_ nob_rr;; Se_naçlor José Uns.
As coisas são esquisiiãs rio Senado dá República. Evidentemente, elas acontecem. Ainda há pouco comentava
o Senador Alexandre Costa que o mesmo se passou com

S, Ex~ quando Presidente da Comissão do Distrito Federal, pois de repente viu aqui um Senador dando pareCer
pela sua Comissão.
- Sr. Presidente, o segundo ponto é que eu não pretendo
falar pelo meu Partido. Acho desnecessátia a criação
dessa Comissão. O Senado da República tem uma Comissão de Finanças, tem uma Comissão de Economia, e
inclusive por pi-ópria sugestão dO Senador Roberto
Campos, apoíado por nós outros da Comissão de Finanças, estabeleceu-se que essas duas Comissões - a
Comissão de Economia presidida pelo Senador Roberto
Campos e a de Finanças, pelo menos até hoje, presidida
por mim - poderiam, então, integradas, examinar a reforma tributária, que achamos da maior importância
para o País, particularmente quando o Governo, a requerimento nosso, respondeu que não pretende mandar,
-este ano, ao COngresso Nacional, nenhuma proposta de
reforma tributária, e, muito mais, que apenas são feitos
estudos isolados s_obre o magno problema.
Portanto, Sr. Presidente, para estranhar jUnto a V.
Ex~. não desrespeitando o parecer do ilustre Senador Jo- _sé Uns, que honra a ComisSão de Finanças, sendo seu
Vice-Presidente, e que poderia até ser o Presidente da
Coni-issão, Com- m-t1it0 piazer- pára nós, essa determinação da Mesa. e. em segundo lugar, para não concordar
com a criação de .. ~d. Comissão. É mais uma ComiSsão.
Tem Comissão ·de Segurança Nacional. Daqui a pouco
vamos ter uma Comissão para fiScalizar quem entra de
' gravata e quem não entra de gravata neste Plenário ...
Sr. Presidente, há Comissões Técnicas formadas; elas
têm, no Regimento, a importância estabelecida. Eu não
vejo, sinceramente,- Sr.-Presidente, ·qual a razão de não se
dar à Comissão de Finanças e à Comissão de Economia
as atribuições que lhe -são atinentes Como comissões permanentes do Senado da República, razão pela qual, Sr.
Presidente, eu, primeiro, estranho e, em segundo lugar,
votarei contra, e creio que o Senado Federal, nesta altura, deveria meditar o que ele fará com as comissões permanentes. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB -

RJ. Como

Líder, para uma comunicação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, apenas para uma simples declaração
que ach-o s_e;r do lnteressse de todo o Congresso, de todo
o Senado Federal e de quantos 'acompanham o trabalho
da comissão especial para o exame da Lei de Segurança
Nacional a que acaba de se referir o n9bre Senador Itamar Franco.
No dia 24 deste mês, a comissão se reunirâ para ouvir
o parecer e as conclusões do trabalho do nobre relator,
S.enador Murilo Badaró. A comissão, então, terá concluído o seu trabalho.
Muito obrigado a V. ~x' (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- Effi votaçãoo requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
AproVã-do.
Aprovado o requerimento, fica criada a Comissão Es-pecial Interna.
Os Srs. Líderes deverão encaminhar, por escrito, à
Presidência, de acordo com a proporcionalidade parti--dária, a indicação dos nomes dos Srs. Senadores que irão
compor a Comissão.
Concedo a palavra ao nobre Líder do PMDB, pela ordem.
O SR. AFFONSO CAMARGO (Pela ordem. Sem revisão dO Orador~)- Sr. Presidente, eu havia solicitado a
palavra para pedir verificação de votação. V. Ex• colocou em votação, eu pedi a verificação. V. Ex~_não foi fiel,
a matéria é polémica ...
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O SR. PRESIOENTE (Moacyr Dalla)- A
menta, Ex.~

Mest~,

la-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item I.
Votação, em turno único, do Projeto de lei da
Câmara n\' 105, de 1981 - Complementar (n"
60f75, na Casa de origem), que altera dispositivo da
Lei Complementar n<:> 1, de 9 de novembro de 1967,
que estabelece requisitos mínimos de população e
renda pública e a forma de consulta prévia às populações locais, para a criação de novos municípios
tendo
PARECER, sob n<? 1.362, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto, coin emendas de n<?s 1 e 2-CCJ, que apresenta.
A matéria constou da Ordem do Dia de 30_de junho
último, tendo a discussão encerrada e a votação adiada
por falta de quorum.
Em votaç~o o projeto que, nos termos do inciso II do
art. 322 do Regimento Interno depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria da composição da
Casa.
Soficito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares
para possibilíütr ã Presidência a utiliZação do sistema
eletrôittCo de votação. (Pausa:)
Os Srs. SenadOres já podem votar. (Pausa.)
-~

(Procede-se à votação.)

VO.TAM "SIM" O.S SRS. SENADORES:
Alfredo Campos
Álvaro Dias
Eunice Michiles
Gastão Mülter
Hého Gueiros
José Fragelli
Lenoif Vargas
Marcelo Miranda
Saldanha Derzi
VO.TAM "NÃO." O.S SRS. SENADORES:
Albano Franco
Almir Pinto
Aloysio Chaves
Amaral Peixoto
Guilháme- Palmeira
João Calmon
João Lúcio
Jorge Bor_nhausen
JoSé i.in.S
Marco Maciel
Milton Cabral
Nel~on Carneiro
Octávio Cardoso
Passos Põrto
Virgílio Távora
ABSTEM-SE DE VO.TAR O. SR. SENADO.R:
Humberto.Lucena
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Votaram
"SIM'' 9 Srs. Senadores; "NÁO" 15. Houve uma abstenção.
Não, há quorum.
A Presidência, nos termos regimentais, irá suspender a
sessão por alguns minUtos a fin1 de que o_s Srs. Senadorçs
disponham de tempo para comparecer ao plenário, se assim o entenderem.

Ei.tá suspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas e 10 minutos, a sessão é reaberta à.~ 16 horas e .]0 minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (MÕãcyd)a-ua) :._.Está feaber~
ta a Sessão. Solicito aos Srs. Senadores a reocuparem os
seus lugares.
Vamos proceder a nova votação. Na forma regimental, a votação será nominal.
Como vota o Líder do PDS?

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Não.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota
o Líder do PMDB?

E o seguinte o projeto rejeira_do

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N9 105, de 1981 (Complementar)
(N9 60/75, na Casa de origem)
Altera dispositivo da Lei Complementar n9 1, de 9
de novembro de 1967, que Hestabe)ece requisitos
mínimOS-- populaçíi~ e renda pública e a forma de
consulta prévia às popu1ações locais, para a criação
de novos municípios".

de

O CoOgresso Nacional decreta:
O SR. AFFONSO CAMARGO (PMDli-PR) Questão aberta.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota
o Líder do PDT?
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB·RJ) Questão
aberta ...
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os Srs.
nadores já podem votar. (Pausa.)

Se-

(Procede-se à votação)

VOTAM "SIM" OS SRS: SENADORES:

Alfredo Campos
Alvaro Dias
Amaral Furlan
Euníce Michiles
Fabio Lucena

Gastão Muller
Helvídio NuneS
José Fragelli
Marcelo Miranda
PassOs Pôrto
Pedro Simon
N elsoh Carneiro
VOTAM ""NÃO" OS SR$. SENADORES:

Albano Franco
Alberto Silva
Almir Pinto
Aloysio Chaves
Altevir Leal
Amaral Peixoto
Claudionor Roriz
Guilherme Palmeira
Helio Gueiros
João Calmon
João Lobo
João Lucia
Jorge Bornhausen
José Lins
Jutahy Magalhães
Luiz Viana
Marco Maciel
Milton Cabral
MurUo Badaró
Octavio Cardoso
ABSTE:M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:

Humberto Lucena
Lenoir Vargas
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Votaram
pela aprovação do projeto 12 Srs. SenadOres;- coritra 20.
Houve 2 abstenções.
Contando-se a presença do Presidente, alcança-se o
''quorum" regimental de 35 Srs. Senadores.
' O projeto foi rejeitado.
Rejeitado o projeto, fiCam prejudicadas as emendas a
ele oferecidas.
A matéria será arquivada, feita a devida comunicação
à Câmara dOs Deputados.

Art. IY O art. 29 da Lei Complementar n"' I, de 9 de
novembro de 1967, passa a vigorar com a seguinte re·
dação:
Art. 29 Nenhum município será criado sem a
verificação da existência, na respectiva área territorial, _dos seguintes requisitos:
I - população estimada superior a 7.000 (sete
mil) habitantes ou não inferior a um milésimo da
existente no Estado;
II- eleitorado não inferior a 10% (dez por cento) da população;
IIJ- centro urbano já constituíd_o, corn número
de casas superior a 200 (duzentas); e
IV- arrecadação, no último exercfcio, de, no
mfnimo, um mllésimo da renda estadual de impos- tos.
§ I~' ~ão será permitida a criação de município
desde que esta medida importe, para o município ou
municípios de origem, na perda dos requisitos exigidos na presente lei complementar.
§ 2Y Na verificação do mínimo exigido no inci--so IV, poderá ser admitido, para efeito de limite de
cálculo, na área considerada, também o produto da
arrecadação do imposto de que trata o inciso IX do
art.2l da Constituição Federal.
§ 39 Os requisitos previstos nos incisos I e III
~te artigo serão apurados pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística; no inciso II,
pelo Tribunal Regional Eleitoral do respectivo Estado; e no inciso IV, pelos órgãos fazendários estadual
e federal.
- :__- § 4Y As Assembléias Legislativas dos Estados
requisitarão, dos órgãos de que trata o parágrafo
~nterior, as informações sobre as condições referidas nos incisos I a IV e no§ !Y deste artigo, as quais
serão prestadas no prazo de 60 (sessenta) dias, a
--contar da data do recebimen.to do pedido.
§ 5"' Ficam dispensadas das exigências previstas
_nos incisos l e IV deste artigo;
-a) as áreas territoriais que abrigarem centros
urbanos _edificados para sustentação de obras, indústrias ou serviços_de grande vulto, com mais de
500 (quinhentas) casas dotadas de infra-estrutura,
- - ~sanitária atestada pelo Ministério do Interior;
b) as áreas territoriais a serem elevadas à categoria de município como estância hídromineral,
balneária ou climática, desde que a Empresa Brasileira de Turismo- EMBRATUR ateste a categoria
de estância e a existênc~a de pelo menor 250 (duzentos e cinqüenta) leitos de nível turístico."
Art. 29 Esta Lei Complementar entra em vigor
na data _de _sua publicação.
Art. 3Y -Revogam-se as disposições em contrário.
O Sr. Helvídio Nunes- Sr. Presidente, peço a 12alavra
para uma declaraç~o de voto~

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes para uma declaração de_ voto.

O SR. HELVID!O NUNES- (PDS- PI. Para uma
declaração de voto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores;
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Embora não morra de amores pela fldelidade partidária, costumo, invariavelmente, atender as convocações
e seguir a orientação traçada pelo meu Partido. Como a
Direçào do PDS não fechou questão e a nobre- Liderança do Partido não explicitou as razões pelas quais
proferiu o seu voto contrário à aprovação da matéria, eu
me senti desobrigado de acompanhar a orientação da Liderança. E o fiz ainda por diferentes outras razões.
Ê que sou autor, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de um
Projeto de Lei, exatamente o de número 166-A, de 1980,
que foi. aprovado por esta Casa e, posteriormente anexado, suponho, às matérias correlatas em tramitação na
Câmara _dos Deputados. A esta Casa retqrno_u, com pequenas modificações, tendo em vista a proposição original.
O que contém o Projeto n"' 166-A? Diz o- seu út. 11';
Os itens I e IV do art. 2Y dalei Complementar n9
l, de 9 de novembro de 1967, passa a vigorar com a
seguinte redaçào:
Art. 2~ -item I - população estimada, isto
é, população para criação de Municípios, superior a
5.000 habitante~_ou não inferior a três milésimos da
existente no Estado.
Item IV - arrecadação. no último exercício, de
dois milésimos da renda estadual de impostos.
Que diz o projeto-ilPrOVidO pfJa Câmara e-remetido à
revisão desta Casa?
. "Art. 29 Nenhum município será criado ~em a
verificação da existência, na respectiva ãrea territorial, dos seguintes requisitos:
I - população estimada superior a 7.000 (sete
mil) habitantes ou não infefrior a um milésinlo da
existente no Estado;
•
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IV- arrecadação, no último exercício, de, no
mínimo, um milésimo da renda estadual de impostos."
O projeto que acaba de ser rejeitado, Sr. Presidente,
repete o projeto da minha autoria e o amplia, com o
acréscimo dos§ lY e 29, para atender a determinadas situações que são próprias dos Estados do Centro-Sul do
País, e que foram inseridos no seu corpo, pela Câmara
dos Deputados, para atender, se não me falha a me~
móría, à recomendação do Sr. Miguel Colasuonno.
Certo é, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que eu sou
municipalista e me considero um municipalista com
uma larga tradição e iniciei a minha vida pública sendo
eleito Prefeito da cidade de Picos, a minha cidade natal.
Durante os anoS de militância política, observando os fatos que ocorrem, sobretudo no Nordeste brasileiro - acredito que o raciocínio possa ser estendido ao Norte
do País - eu me convenci de uma das maneiras pelas
quais nós criamos condições para o desenvolvimento daquelas áreas do País é cxatamente a criação de Municípios. Porque é através da criação de Municípios que nós
temos condições de carrear recursos para aquelas áreas.
É humanamente impossível ad_ministrar Municípios com
áreas enormes, algumas superiores a de outros pafses do
mundo, com a arrecadação proveniente apenas de Imposto Predial; de ICM e de Fundo de Participação . .E:
preciso dividir os Municipios que tenham condições para
isso, é evidente, a fim de que eles também possam participar. embora precariamente, daquelas condições, ou
rrielhor daquelas aspirações de_ progresso que hoje já
atingem os pontos mais distantes do País. Não se trata,
absolutamente, de uma repartição da pobreza e sim, de
darmos condições, de atribuirmos o mínimo indispensável para que aquelas regiões possam crescer, prosperar,
possam resolver os seus problemas essenciais. problemas
básicos, daquelas regiões, no Norte e no Nordeste do
País.

3290 Quinta-feira l r . -

Votar contrariamente a essa proposição a mim parece
um contrasenso, me parece uma ítrealidade. E na realidade é um ato que sufoca as aspirações mais legítimas
dos pobres dC$te Pais, dos homens que desejam crescer,
dos homens que desejam participar. Não ouÇo, Sr. Presidente, pelo menos não ouvi uma pã.laVra sequer, contr'!-riamente a esta proposição, uma palavra de justificação,
uma palavra de explicação. Porque, Sr. Presidente, é
muito fácil, pois não se explica e não se justifica o inexplicável e o injustificável.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -)tem 2:
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da
Câmara nl" 7, de 1983 (n~" 80/83, na casa de origem)~
de iniciativa do Senhor Presidente da República,
que altera a composiçãO e a organização interna dos
Tribunais Regionais do Titi.balho que menciona,
cria cargos, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n~> 619, de 1983, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.
A matéria constou da Ordem do Dia de 30 de junho
último, tendo a discussão encerradã e a votação adiada
por falta de .... quorum".
Em votação o projeto, em segundo turno.
Nos termos do inciso II do art. 322 do Regimento lnterno, a matéria depende, para sua aproVação, do voto
favorável da maioria absoluta da composição da Casa,
devendo a votação ser feita pelo processo nominaL
Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideranças,
a matéria- foi aprOvada, em primeiro turno, na sessão de
22 de junho último, simbolicamente, assim, em consonância com aquela decisão, a Presidência írâ. 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 volta à Câmara dos Dcputudos.

E o seguinte o projeto

apromifo

Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei da Câmara n"' 7, de 1983 (D.f
80/83, na Casã de-ofígCinT,-que altera a composição e
a organização interna dos Tribunais Regionais do
Trabalho que menciona, cria cargos, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. ! "' E alterada a composição dos Tribunais Regionais do _Trabalho das 1~, 2f, 3~. 4• e 6• Regiões, nos
termos seguintes:
I - o Tribunal Regional _do Trabalho da l ~ Região
compor-se--á de 27 (vinte e sete) Juízes, sendo 17 (dczes- sete) togados, vitalícios, e lO (dez) classistas, temporários;
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fi- o Tribunal Regional do_Trabalho da 2~ Região
compor-se-á de 44-(quarenta e quatro) Juíz~, sendo 28
(vinte e oito) togados, vitalícios, e_16 (dezesseis) classistas, temporários;
IH- o Tribunal Regional do Trabalho ciã 3• Região
compor-se-á de 17 (dezessete} Juízes, sendo II (onze) to- gadºs, vitalícios, e 6 (seis) classistas, temporários;
IV- o Tribunal Regional do Trabalho da 4' Região
--coniPOt--se-á de 22 (vinte e dOis) Juíz~s, sendo 14 (quatorze) togados, vitalícios, e 8 (oito) classistas, temporários;
V- o Tribunal Regional do Trabalho da 6~ Região
comporwse-á de 12 (doze) Juízes, sendo 8 (oito)_ togados,
vitalícios, e 4 (quatro) classistas, temporários.
Art. 2\' Para atender à nova composição a que sere-fere o artigo anterior, são criados os seguintes cargos e
funções de Juiz:
I - no Tribunal Regional do Trabalho da l• Região,
3 (três_) cargos de Juiz togado, vitalício, a serem providos
por Juízes do Trabalho Presidentes de Junta e 2 (duas)
funções de Juiz classista, temporário, sendo uma pararepresentante dos empregados e outra para representante
dos empregadores;
II- no Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Região,
9 (nove) cargos de Juiz togado, vitalício, a serem providos 5_ (cinco) por Juizes do Trabalho Presidentes de Junta, 2 (dOis) por membros do Ministério Público da União
junto à Justiça do Trabalho e 2 (dois) por advogados, e6
(seis) funções de Juiz classista, temporário, sendo 3 (três)
para representante dos empregados e 3 (três) para repre--sentantes dos empregadores;
111- nos Tribunais Regionais do Trabalho das 3• e4~
-Regiões, 3 (três) cargos de Juiz togado, vitalício, a serem
providos I (um) por Juiz do Trabalho Presidente de Junta, l (um) por membro do Ministério Público da União
junto à Justiça do Trabalho e l (um) por advogado, e 2
(duas} funções de Juiz c[assista, temporário, sendo uma
--'para representante dos empregados e outra para representante dos empregadores; e
IV- no Tribunal Regional do Trabalho da_ 6• Região, I (um) cirg.o de Juiz togado, vitalício, a ser provido
por Juiz do Trabalho Presidente de Junta, e 2- (duas)
funções de Juiz classista, temporário, sendo uma pararepresentante dos empregados e outra para representante,
- dos empregadores.
Art. 3Y _ Para o provimento dos cargos de Juiz togado, vitalício, b(!m como das funções de Juiz classista,
temporário, criados por e:sta Lei. será observado o disposto na legislação vigente.
Parágrafo único. Haverâ um suplente para cada Juiz
classista.
..
- ---Art. 49 Os Tribunais Regionais do Trabalho compostos de 4 (quatro) ou mais Turmas serão obrigatoriamente divididos em Grupos de Turmas.
§ 1Y Na composição dos Grupos de Turmas serã respeitada, seffipre; a pari.dade da representação de empre-gados e empregadores.
§ 2"' Os Juízes classistas que não integrarem a composição_ efetiva dos Grupos de Turmas funcionarão
como substitutos em quaisquer delas.

§ 3\' Os Grupos -de Turmas terão a c-o-mpetência
atualmente atribuída ao Tribunal Pleno, excluída a apre-.
ciação de matéria de natureza administrativa, que continuará reservada ao Tribunal Pleno.
Art. 5"' O Presidente do Grupo de Turmas será um
dos seus membros _efetivos, eleito entre seus pares, na
forma do que dispõe a Lei Orgânica da Magistratura
Nacional e o Regimento Interno do Tribunal Regional
respectivo.
Art. 6\' Os Grupos de Turmas funcionarão com a
presença de, no mínimo, a metade mais um do número
de Juízes que os compõem.
Art. 7"' São cifados, na forma do Ar;texo I da presente Lei, 33 (trinta e três) cargos em comissão de Assessor
de Juiz, nos Tribunais Regionais do Trabalho das 1~. 2•,
3•, 4' e 6! Regiões,_todos do Grupo Direção e Assessoramenteo Superiores -_Código DAS-Iú2.
§ 1" A classificação _dos cargos que figuram no Anexo I, na escala de níveis do Grupo Direção e AssessOramenta Superiores far-se-â por ato da Presidência dos
Tribunais, observados os níveiS de classificação constantes do art. }'i' da Lei n"' 5.843, de 6 de dezembro de 1972,
com os valores reajustados na forma da legislação vigen-

te.
§ 2Y Os cargos em comisSão de AsseSsor deJujz, privativos de Bacharel em Direito, serão preenchidos 'mediante livre indicação dos magistrados junto aos quais
forem servir.
Art. 8"' Em nenhum Tribunal Regional do Trabalho
os cargos _em çomissão poQerão ultrapassar o nível dos
DAS atribuídos, no Tribunal Superior do Trabalho, aos
cargos correspondentes.

§ 1"' Nas Juntas de Conciliação e Julgamento, o nível
do Chefe da Secretaria não poderá ser superior ao padrão DAS-101.3.
§ 2-" Enquanto não dispensados, os atuais ocupantes
de cargos em comissão a que se tenha atribuído padrão
incompatível com o disposto nesta Lei terão preservada
sua situação pessoal.
Art. 9Y São criados, nos Quadros Permanentes _dos
Tribunais Regionais do Trabalho das I~, 2•, 3•, 4• e 6~
Regiões, os cargos de provimento efetivo constantes dos
Anexos II a VI da presente Lei.
Parágrafo único. Os cargos de que trata o caput deste
artigo·serão distribuídos pelas classes das respectivas categorias funcionais, em número fixado por ato da Presidência de cada Tribunal, observando-se o critério de lotação aprovado pelo Sistema de Classificação de Cargos,
na área do Poder Executivo, e o preenchimento dos mesmos será feito de ilcordo com as normas legais e regulamentares em vigor.
Art. lO. A despesa decorrente da aplicação desta Lei
correrâ por conta das dotações próprias da Justiça do
Trabalho.
Art. II. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO I

Cargos em Comissão
TriblDlais Regionais do Trabalho
Regiões

·nenominação

Ntí:mero
Código

de

.. Çarg<JS __
l.&

Assessor de .Juiz

2.•

Assessor de- Juiz

a.•

Assessor de Juiz
Assessor de .JUiz
Assessor de .Juiz

4.•
6.•

TRT-l.&-DAS-102
TRT-2.0 -DAS-102
TRT,-3. 0 -DAS-102
TRT-4.•-DAS-102
'TRT-6.•-DAS-102

5
15
5
5
3
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ANEXO II

Cargos de Provimento Efetivo
Tribunal Regional do Trabalho da t.a Região
Grupos

Categorias Funcionais

Atividades de Apolo
Judiciário
('I1R.T-1. 0 -AJ-02())

Téc. Judiciário

Servi'l<J de Transporte
Oficial e Portaria
(TRT-1.0 -TP-1200)

Código

Número
de
cargos

Aux. Judiciário

TRT-1."-AJ-021
TRT-1.0 -AJ-023

Ag. de Seg. Judiciário
Atend. Judiciário

TRT-1.0 -AJ-025

9
6
3
3

Agente de Portaria

TRT-1. 0 -TP-1202

3

ANEXO

TRT-l."~AJ-024

m

Cargos de Provimento Efetivo
Tribunal Regional do Trabalho da 2.• Regiã&
Grupos

Categorias Funcionais

Atividades de Apolo
Judiciário
(TRT-2, 0 -AJ-020)

Serviço de Transporte
Oficial e Portaria
(TRT-2.0 -TP-1200)

Código

Número
de
Cargos.

Téc. Judiciário
Aux. Judiciário
Ag. de Seg. Judiciário
Atend. Judiciário

TRT-2.0 -AJ-021
TRT-2.0 -AJ -023
TRT"2."-AJ -024
TRT-2.0 -AJ-025

15
10
5
5

Agente de ·Portaria

TRT-2.0 -TP-1202

5

ANEXO IV
Cargos .de Provimento Efetivo

Tribunal Regional d:O Trab.alho da 3.• Região

Número
Grupos

Categorias Funcionais

Código

de
Ca.rgos

Atividacies de ·Apoio
Judiciário
(TRT-3.0 -AJ-020)

Téc. Jua!clárlo
Aux. Judiciário
Ag. de Seg. Judiciário
Atend. Judiciário

Ag. de Seg. Júdiciár!o
Aux. Judiciário
(TRT-3.0 -TP-1200)

TRT-3. 0 -AJ~021
TRT-3.0 -AJ-023
TRT-3.0 -AJ-024
TRT-3.•-AJ-025

3
2
1

TRT-3.0 -TP-1202

1

1

ANEXO V
Cargos de Provimento Efetivo

Tribunal Regional do Trabalho da 4.0 Região

Número
Grupos
Atividades de Apolo
Judiciário
(TRT-4.0 -AJ-020)
Servi'l<J de Transporte
Oficial e Portaria
(TRT-4.0 -TP-1200)

Categorias Funcionais

Código

de
Cargos

Téc. Judiciário
Aux. Judiciário
Ag. de Seg. Judiciário
Atend. Judiciário

TRT-4.0 -AJ-021
TRT-4.0 -AJ-023
TRT-4.0 -AJ-024
TRT-4."-AJ-025

6
3
3

Agente de Portaria

TRT-4.0 -TP-1202

3
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ANEXO VI

de

lei. Pergunto ao nobre Líder se ele fecha a questão para a
sua Bancada neste caso, ou se S. Ex~ vai coagir os seus liderados a votar _uma ilegalidade como esta. Ou cada um
dos Srs. Senadores da Bancada do PDS vai ter a Jiberda- de de votar.de ac_ordo_COJl1.9 seu entendimento? Aqui, no
caso, há uma ilegalidade evidente, atravê de expressas
disposições de lei.
O que está em jogo 1,1.qui, no caso, é simpleSmente isto:
sâbbr- se~o Senado vai acomodar-se a uma soficitação ilegal, contrariando aquilo que dispõe a Constituição,
quando lhe dá essa alta e específtca atribuição de aprovar alienações de terras de áreas superiores a três mil
--néCtares. - -- ~ --

2

Sr. Presidente, eu não precisaria voltar ao Decreto-lei
-200, nos seus dispciSittvos-125- e 126. Este, dizendo:

Cargos de Provimento E:fetivo
Tribunal Regional do Trabalho da

a.a

Região

:Núinero'
Gmpos

Categorias Funcionais

Atividades de Apoio
Judiciário
(TRT-6.•-AJ-Q2Gl

Téc. ·Judiciário
Aux. Judiciário
Ag. de Seg. Judiciário
Atend. Judiciário

Serviço de Transporte
Oficial e .Portaria
(TRT-6.•-TP-1200)

Agente de Portaria

Código

TRT-6.•-AJ-02i
TRT-6.~-AJ-023

TRT-6.•-AJ-024
TRT-6."-AJ -025
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Cargos
. 6
4
2
2

•· .. :as cOmpras, as obras e serviços efCtuar-se-ão
com estrita observância do princípio da licitação."

O SR. PRESIDENTE (Moacy Dalla) -Item 3:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 161, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Legislação Social como conclusão de seu Parecer
n\"' 993; de 1981, com voto venciiio, em separado, do

lei n'i' 9.760, para mostrar que ele autorizava a venda sem
concorrência pública.
Eu, Sr. Presidente e Srs. Senadores, procurei e encontrei O Decreto-lei 9.760. E ao contrãrio da afirmação feita aqui !lO parecer, justamente achei este dispositivo legal, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para o qual peço
toda a_ ateJ;Jçãq_da Casa._ E_uma. ~_i_Sposição_ exl?ressa ?_o.
decreto-le"i~ justamente exigindo a conc~rrênciã. pública.
Vou ler o art. 135 do Decreto-lei nll 9.760. Vejaffi -bem,
s'rS:--Senadores:

Senador Franco Montoro, e voto vencido do Senadpr Hum bera Lucena), que autoriza o Poder Excutivo a alienar à Empresa Agropecuãriil Industrial e
Colonizadora Rio Candeias Ltda., a áre~_de 33.000
hectares, no Território de Rondônia.-P~ra a imp~an
... A alienação do imóvel da Vnião, uma vez autotação de projeto de bovinocultura, tendo
rlzaôa, se fará em conCorrência pública e por preço
PARECERES, sob n'i's 994 e 995 de 1981, das
não inférior ao seu valor atualizado, fixado pelo
. ~
Comissões:
SPU, salvo nos casos especialmente previstos neste
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidecreto-lei_".
____ _
_______ --~-----dade e juridicidade; e
-de Agrl<:ultura, favorãvel, com voto venc_ido
-ora, Srs. Senadores, a hipótese em exame não se e:ndo Senador Leite Chaves.
-qúadra em nenhum dos casos em que poderia ser dispensada a concorrência pública e, muito menos, nos dois
Em votação o projeto.
dispositivos citados no parecer do eminente Senador
Tem a palavra o nobre Senador José Fragf:Tii.
Aloysio Chaves.
V. Ex'S podem ler os dois dipositivos. Vamos ler o art.
O SR. JOSI!: FRAGELLI (PMDB- MS. Para enca160, que díz o seguinte:
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
"Art. 160. Aos que se enconirã.m nas conVolto, mais uma vez, a tratar desta matéria e eu pedidições previstas nos itens )9 e 2'i', 3'?, 4'i' e 59 do art.
ria a generosidade dos Srs. Senadores P.~ra este projeto,
105, a alienação dos terrenos que ocupam só fará inno qual se pretende alienar 33 mil hectares de terras perdependentemente de concorrência."
tencentes à União, hoje, no Estado_ de Rondônj_a,~_c9ntra
Agora, vamos Ver o que diz o art. 105. Vejam bem V.
expressas disposições-de lei. A Constituiçãfl deu ao SenaEx~s e, sobretudo, o eminente jurista que -ê o Senador
do da República uma atribuição específica da maior imAlo)tslo Chaves.
portância e que, a meu ver, dã para esta Casa do Congresso um prestlgio do qual ela não pode decair em ne"lem preferência ao aforamento: os que tiverem
nhum momento.
título de propriedade devidamente transcrito no rePois bem, Sr. Presidente, temos aqui este projeto de
gistro de imóveis; os que estejii.m na posse dos terreautorização de venda de 33 mil hectares sem concorrênnos, com fundamento em título outorgado pelos Escia pública, contra expressas disposições do Decreto-leitados ou Municfpios; os que necessariamente utilin~ 200 e contra expressas disposições de Decreto-lei n'i'
Zam os terrenoS, para aceSso em suas propriedades,
9.760, de 5 de setembro de 1946, invocado no brilhante
õs ocupantes inscritos até o ano de 1940 e que esteparecer do eminente Senador _Aloyisio Chaves, nestes
jam quites com o pagamento das devídas taxas".
termos, para os quais eu peço a·aten~o dos Srs. Senadores:
"O pedido já encontrava respaldo legal, anteriormente à Exposição de Motivos n'i' 5/76, no preceituado nos artigos 160 e 105, do Decreto-lei n'i' 9.760,
de 5 de setembro de 1946, que autorizava a alienação de terras públicas independentemente de concorrência (pareceres de fls. 144f5, 2JO/l e 473), nas
circuntâncias de fato, combinado com o art. 411 do
Decreto-lei n'i' 1.164/71, que dispõe:"
Sr. Presidente, da leitura do art. !60 e do art. 105 do
Decreto-lei invocado no parecer do ilustrado Senador,
depreende-se que absolutamente eles não autorizam a
venda de terras, no caso, s_em concorrência pública.
Quando discutimos esta matéria,_ da última. vez que
veio a Plenãrio, S. Ex• me disse que ia trazer o Decreto--

Assim, vai uma longa enumeração. E, em qualquer
desses itens, não se pode enquadrar essa solicitação de
venda, de 33 mil hectares à Pecuária C.andeias, em nenhum desses dispositivos. E digo mais, Sr. Presidente, o
art. 105, seção segunda, _do capítulo IV, trata do aforamento, quando aqui se trata de alienação de terras, de
sorte que solicitei ao eminente Senador que me mostrasse o dispositivO de lei que dispensava a concorrênda
pública e eu concordaria. Vou ao decreto-lei por ele
mencíonado e encontro aquele dispositivo, que justamente diz o contrário: exige não só a concorrência pública, Srs. Senadores, mas a fixação do preço atualizado. E
aqui não há nem concorrência pública nem pre-ço fixado
para a venda das terras, de sorte que a votação ou a
aprovação dessa proposta, dessa resolução, se for feita
pelo Seriado, vai ser feita contra expressas disi?osições de

O art. 143 diz:
" ... as disposições desse título se aplicam no que
C"ouber às alienações."
As alienações - neste caso, entre as modalidades de
licitaçàp, É a reforma administrativa feita pelo Decreto- _
lei 200, de 1967 e é, sobretudo, o próprio decreto-lei invocado no parecer do eminente Senador Aloysio Chaves.
E neste artigo, que acabei de ler, exige-se a concorrência
pública para alienação de terras da União .
E isto o que nós levantamos aqui, o que eu levanto, Sr.
Presidente e Srs. -senadores, como Senador e não como
membro da Oposição, .porque a nossa Bancada não tem
nenhum posicionamento especial no caso. Mas, através
de_~um dos seus representantes, se opõe a que o Senado
apro-..:e uma _ilegalidade express~ em vãrias leís, não-nu---m~. em ;árias- !eis federais, sobretudo o Decreto-lei 200,
de 1967, e_,_ o Decreto-lei_ 9760, de 1946. (Muito bt:m!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Votação do
projeto em turno único.
O Sr. Nelson Carneiro- Peço a palavra para encaminhpr a VÇJ!~_ção, Sr: Pr~idente.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Coneedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, paia encã~
minhar a votação. S. Ex• disporá de lO minutos.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:.
A autorização de alienação de terras tem sido um assunto muito debatido nesta Casa, principalmente pelo
preço vil com que essas terras são doadas, praticamente,
às empresas particulares. Mas, no caso, o nobre Senador
-José Fragelli acentuoU que nem esse preço figura no projeto. Por quanto vai ser vendida?
Na exposição de motivos, há notícia de que a empresa
interessada assevera já haver empregado, para a implantação do projeto agropecuário de exploração de madeira
e de extração do látex, recursos próprios no montante de
sessenta e um milhões, setecentos e vinte e quatro mil
cruÚiros, o que é parcialmente comprovado pelo relatório de vistoria elaborado pelo INCRA, descrevendo
minuciosamente todo o complexo agroindustrial.
Não há nenhuma indicação de por quanto vai ser vendido esse imóvel. Mas, há uma coisa mUito mais grãve;Sr. Presidente, para que eu quero pedir atenção do Senado. Esse projeto de resolução foi enviado ao Congresso e
submetido à Comissão de Constituição e Justiça, no dia
21 de niã.io de 1981. Naq.uele tempo, era o Território de
Rondônia. Hoje, essas terras são do Estado de Rondônia. Ess.as te_r_r:;~.s, hoje, pertencem a União ou_ pertencem
ao-- Estado? Se pertencem ao Estado, é preciso autorização da Assembléia Leg~slativa para que seja aceita a
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venda pleiteada. É um aspecto que eu quero -submeter ao
exame dos doutos desta Casa. Não é uma impugnação; ê
um debate, porque eu vejo que no número quatro, que
diz respeito às terras do Pará, é o Governo do Estado. O
número quatro da pauta, que também é autorização
para alienação de terra, é requerido pelo Governo do Estado do Parã. Aí, sim, é de indagar-se, no dia de-hoje, se
essas terras são do Estado de Rondônia, ou se elas são da
União.
b um aspecto que eu gostaria de ver esclarecido, para
poder votar consci~ntemente neste caSo. (Muito bem!)

(Procede--se a votação)

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Para enca- í
minhar a votação, concedo a palavra ao nobre Senador
Aloysio Chaves.
O SR. ALO YSIO CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
.ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR:
MENTE.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Affonso Camargo, para encaminhar a votação. S. Ex• dispõe de 10 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Em votação
o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadoi-es que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Alfonso Camargo..:.. Sr. Presidente~ j:)eço verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Foi requerida verificação de votação~ Solicito aos Srs . .Senadores
que ocupem os seus lugares para a votação, que será nominal. (Pausa.)

Como vota o. Líder do PDS?
O SR. ALOYSIO CHAVES- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Como vota
o Líder do PMDB?
O SR. AFFONSO CAMARGO -

Não.

O SR PRESIDENTE (Lei:u)kVargas) :.._COmo voia

o Líder do PTB?
O SR. NELSON CARNEIRO -

Questão aberta.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Como vota

" L!der do PDTI

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
__Albanq__Franco
Almir Pinto
Aloysio Chaves
Gabriel Hennes
Helvfdio Nunes
José: Lins.
Jutahy Magalhães
Marcelo Miranda
Marco Maciel
Nelson Carneiro
Octâvio Cardoso
Raimundo Parente
VOTAM "Ni{O" OS SRS. SENADORES:
Affonso Cama-rgo
Alberto Silva
Alfredo Campos
Álvaro DiaS
Fábio Lucena
Hélio Gu'eiros
José Fragelli
Robert~ Saturnii10

O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR: AFFONSO CAMARGO (PMDB- PR. Para
êncaminhar a votação~)--"""'" Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Essas alienações constantes dos itens 3 e 4 dã. pauta já
vêm há muito tempo sendo discutidas na Casa, tendo a
Liderança do PMDB encarregado o SenadOr José Fr{lgelli de examinar todos os aspectos das mesmas, e S. Ex•
hoje concluiu que não há amparO legal paia essas vendas. E, agora, inclusive, reafirmou a Liderança do Partido que a exposiÇão feita pelo Líder do Governo nãO Convenceu, e não convenceu -a nenhum de nós com relação
ao problema do- amparo legal, que é: o único problema
que estamos discutindo.
Desta forma, comunico desde já- a v. Ex• que a~ opc;:
sição não se julga em condições de votar a -favor desta
matéria, e irâ pedir verificação de votação.

ROBERTO SATURNINO- Não.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Os Srs. Se_nado_res já pdi:1em votar. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Votaram faVoravelmente ao projeto I 2 Srs. Senadores; contra 8.
Não houve quorum.
A Presldêilcia suspenderá a sessão por alguns minutos
e fará acionar as campainhas para convocar ao plenário
os Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes.
Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 17 horas e 5 mfnutos, a sessão é reaberta ~s 17 horas e 15 minutos)

.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está reaf?erfa a ·sessão.
\
·
Vai-se proceder i'·verificação solicitada pelo nobre Senador Affonso Ca.margo pelo processo eletrônico.
Para tanto, peÇo aos Srs. Senadores que ocupem Os
seus lugares. (P.ausa.)
Os Srs.já_ podem votar. (Pausa)

(Procede-se à votação)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Albano Franco
Almir Pinto
Aloysio Chaves
Altevif Leal
Gabriel Hermes
Helvfdio nunes
Jorge Kalume
José Lins
Jutahy Magalhães
-~Marcos Maciel
Martins Filho
Nelson Carneiro
Octávio Cardoso
Passos Pôrto
Raimundo Parente
Virgílio Távora
.; /
VOTAM "NÃO" OS SRS. SE!;!ADORES:
AffonSo Cam.argo
Álvaro Dias
Fábio Lucena
Hélio Gueiros
José Fr~gelli
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_ o-'S~. PRESIDENTE (Lenoir" Vargas)- ·votaram
~~IM"

16 Srs. Senadores; "NÃO" 5.
Não houve ..quoi:-um''. A votação do projeto fica
adiada.
Em razão disso, as demais matérias da pauta, .ftens
4, 6 e 7, pendentes de votação, deixam de ser submetidas
à_ consideração do Plenário, devend9 figurarem na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária.
São os seguintes- os ítens cuja votação é adiada:
4
Votação, em tUrno único,· do Projeto de Resolução n'
74, de 1983 (apresentado pela Comissão de Legislação
Social como conclusão de seu parecer DI' 561, de 1983),
que autoriza o GovernO do Estado do Pará a alíenar à
empresa Maisa-Moju Agro-industrial S.A., uma área de
terras devolutas do Estado, com aproximadamente
30.000 ha (1finta inil hectares), tendO
PARECERES, sob n~"s 562 e 563, de 1983, das Comis- -- sões:
-de Constituição e Justiça. pela constituciónalidade e
juridicidade, com emenda que apresenta de n~' 1-CCJ; e
...._de Agricultura, favorável.

6
(Tramí(arido em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n• 233 /79)
J?iscuSsão, em primefro turnO;-do Projeto de i.ei do
Senado I_l~' 280, de 1977, de autoriª do Senador Jos~ SarDey, que illstitui o votO distrital e,dá outras providências,
tendo
PARECER, sob n'1 182, de 1983, da Comíssã~
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
j~ridicidade e, quanto ao mérito, favorável, nos termos
de substitutivo que oferCce, coln voto vencido dos Senadores Pedro Simon, José Ignãcio e Alfredo Campos.
'(Dependendo da votação do Requerimento n'~718, de
_1983, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da
discussão, nos termos do art. 310, alínea ..c", do Regimento Interno.)

7
(Tramitando em conjunto com o Pi-ojeio de Lei do Senado· Ó~' 280/77)
Discussão, em priineiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n"' 233, de 1979, de autoria do Senador Tarso
Outra, que institui o sistema eleitoral misto e dã outras
providências, tendo
PARECER, sob n"' 182, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, nos termos
de substitutivo que oferece, com voto vencido dos Senadores Pedro Simon, José Ignãcio e Alfredo CampOs.
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 718, de
1983, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da
.discussão, nos termos do art. 3f0, alínea ..c", do Regi·
menta Interno.)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ãlvaro Dias, que falarâ por
permuta com o nobre Senador FáPio Lucena.

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB - PR. Pronuncia o
discurso. sem revisão do orad.or.)-:- Sr. Presi·dente e Srs. Senadores:
· 'Pretendemos, no pronunciamento de hoje, protestar
mais uma vez contra a plicação-da Lei de Segurança Nacional que, também, no Paranâ, faz rnais uma dc;suas
vítimas.
s~uírite
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Mas, untes disso, Sr. Presidente, não posso ignorar a
importâncíu de texto que me chega às mãos e, talvez, até

seja do conhecimento de alguns companheiros destaCasa. A Oposição tem dcmosntrudo sua preocupaçãO em
relação a esse acordo celebrado pelo Brasil com o Fundo
Monetário Internacional. O PMDB, especialmente, o
denuncia insisfent1!mente, acusando os seus subscritores
de violarem a sobcrunia nacional, cometendo, por conseqüência, crime de responsubilídadc. Não apenas a OposiçãO- pã-rfidária se -preocupa e denuncin esse aC.ofdo. Outr<Js entidades d;;~ sociedade dcmosntram a sua preocupação, adotando medidas efetivas, como a OAB, secção
do_ Rio de Janeiro, que pretende acionar o Sr. L<:~ngoni, o
Ministro Galvêas c_o_ Ministro Delfim Netto, por crime
de responsabilidade, como o Presidente_ do nosso Partido, que pretende urgüir a inconstitucionalidade desse
acordo celebrado pelo Brasil, sem audif:ncia do Congresso Nacional.

Mas, hoje, Sr. Presidente, quero registrar um depoimento que não parte de nenhum oposicionistu deste
P<!ís, não é uma manifcsta_ção apaixonada, de quem vive
aqui este clinia de inconformismo nacional, é uma manifestação que vem de fora, e poderia até afirmar uma-·ma~
nifestação insuspeita, publicadtl por uma revista de executivos, veiculada na Europa e nos Estados Unidos.
Quero registrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, alguns
dos trechos que considero os mais importantes e contundentes dessa reportagem, que começa tl dizer:
"As condicionantes do Fundo Monetário Int_er~~
para o Brasil, incluindo a destruição da
classe twbalhadora brusileira; um corte de 20% no
orçamento das empresas estatais; um corte de 10 bilhões de dólares em empréstimos do Go_verno para
empresas particulares; desvalorização da moeda; e
um leilão de empresas estatais e particulares falidas
pa.ra investidores estrangeiros ... "
n<~cio_nal

1:. preciso discutir sim, Sr. Presidente, quais os otijdi~
vos não confessados do Fundo Monetário Internacional
em relação ao Br<Jsil.
Leio o caso do Brasil. Diz a revista:
As centenas de homens de cara amarrada _que
formaram fila para assinar documentos dia 25 de fevereiro em Nova Iorque, estavam muito bem vesti~
dos para estarem n__uma. fila de desempregados. Eles
eram os representantes de 135 bancos firmando contratos no Plaza Hotel para prover o Brasi\4 bilhões
de dólares em novos empréstimos e de mais Q_e 400
bancos, os quais concordaram em prorrogar por
mais oito anos, os emprêstimos a longo prazo com
vencimento em 1983, o que a estimativa do Ministro
do Planejamento Delf1m Netto envolve ou~ros 4,9
bilhões de dólares.
Dia 28 de fevereiro, a cena deslocou-se para
Washington os diretores do Fundo Monetário Internacional aprovaram o,. "Programa de Estabilização" do Brasil para 3 anos e os 5,9 bilhões de
dólares que o FMI pingará neste período se o Brasil
cumprir com as rigorosas condicionantes para ele
estabelecidas.
Sr. Presidente, vou ler apenas o fundamental:
A CAMISA-DE-FORÇA DO FMI
Quando a poeira assentar, ver-se-ã que o Brasil
pouco ganhou ao escolher o caminho da renego-~
ciação bilateral da divida com o FMI e os b.ancos,
em vez de constituir um cartel de devedores para
. forçar a renegociação conjunta da dívida_- ex~o
por vestir uma rígida camisa-de-força do FMI sobre
sua economia.
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Pelo que o EIR soube até agora, o FMI ordenou
ao Brasil:
1) Implementar grandes desvalorizações de impacto
- ----

reduções foram programadas para os investimentos
em siderurgia (-~7%), e..~trada.» (-28%), hidroeletricidade (-23%)" e- energia nuclear (-22%): Alé.D:l dissÓ,
neriJ1um grande investimento novo será iniclado em
1983, com exceção de partes do Projeto Carajás, os
quais são totalmente financiados no exterior'_', O_
economista dQEMI acrescentou, "não existe tal coisa como GRANDE CARAiÁS, são -apellas algu~
mas minas, uma ferrovia e a energia hidrelétrica nece.»sária para operá-los."
Sr_ Presidente, diz mt~is, e isso eU-cOnsidero-da maiorgravidade:__

2)

Reduzir importações em 17,5% ao nível de

1982 e 40% dos 1980.

3) Aniquilar a mão-de-obra brasileira atrç.vés
de mudanças no sistema de _ind~x<LÇi;i.o de salários e
indexação abertamente fraudulenta.
4) Reduzir o crescimento populacional,
5) Impor "o fim de projetas de indústria de base", nas palavras do oficial de plantão do FMI no
Brasil.
6) Eliminar US$ 10 bilhões em crédit_O_subsidiado para a agricultura e indústria. e
7) lnceiltivar ínvestiâore"s- eStrangeiros e caçaM
dores de bens a adquirir o c-oritrõle de empresas
públicas e particulares famintas de capital.
Sr. Presidente, este é um item da maior gravidade.
O Governo, todos nós sabemos, já cedeu à pressão em
relação à políticã salarial. Estâ no Consresso N_acional o
De_cre"to_-lei n9 2.045, com as ex.ígênCias do Fundo Mane·
tário InternaciOnal, para que ele seja aprovado contra os
interesses nacionais. E, por certo, esse item n9 7, será o
seguinte, na ordem d_e pressão por parte do Fundo Monetário Internacional sobre·o Governo brasileiro. E não
é_à toa que já se começa, neste Pais, uma campanha" de
desmoralização das empresas estatais para enf~aquecê·
las diante da opinião pública e tornar mais fácil esse proK
pósito do Fundo Monetário Interf!acional. Aliâs, oBrasil -nlio-iieria-0 r)ioneii-o. Nós sabemás ·que o Per~. também, foi forçado por potências estrangeiras a negOêiar a:s
suas empresas estatais, desestatizandO~ã.S para que caÍS·
sem em mãos de grupos econõmicoifestra-ngeiros. Na segunda etapa o Peru também alterou a sua legislação para
estiinular o ingré:Sso âO ca-pital alienígena n-o País.
Por décadas,- diz agõra a revista -.:-pJanejadores militares e civis de visão no Brasil têm se matado para construir e proteger o tipo de btl-Se industrial, a qual tornaria
o Brasil uma das mais prósperas e poderosas Nações do
Mundo durante o século XXI.
É precisamente a capacidade- do Brasil em se !ornar
um líder mundial, para s-e tornar o "Estados Unidos do
HemisfériO Sul", que as forças por trá's do FMI querem
eliminar. A _mentalidade feudalista por trás do FMI,
Pensa de si mesmO éomo.unia bofnba de NêutrOn, uma
Úma que elimina a popUlação e ã biln-deir·a da área._e_m
mira, deixando os recU:isos naturais para as for_ças invasorus.
O FMI não deixa dúvidas quanto às Suas intenções de
provocar mudanças revolucionárias n_o Brasil •. "A ~tra,
tégia do crescimento com aumento contínuo do endividamento tem que ser mudada" afi_rma um memOrando
confidencial redigido para a Dii"etoriã. do FMI pela sua
Assessoria no dia 11 de fevereiro. Um economista do
FMI declarou numa convása no iriício d~ ~arço que o
programa para o Brasil pretende induzir 'uma_recessào
deliberada". E todos nós sabemos que recessão!
4

Ele acrescentou que o Produto Nacional Bruto em
1983 será dimlnuido em 3,5% e a produção industrial em
bem mais. Em 1981, quando uma redução semelhante no
PNB foi efetuada, a produção industrial caiu em 14%.
"Haverá segundo ele um fim no~ projetas de de:
senvolvimento na indústria -de base". Declarações
desse economista do FMI."
E diz mais:

"0 volume de investimeniõ das enlpresas -estatais
diminuirá em quase 13% este ano em razão do
_ avança~o estágio de algumas g_randes obras, tal
como a Barragem de ltaipu, e i deliberada diminuição no ritmo de alguns projetas. As principais

"Eles, terão que modificar suas leis contra investimento -estrangeiro direto, Eles têrn que decidir Se
--e!c:s -querem ser dominados pelos estrangeiros."
São palavras de um economista_ do Fundo_Monetário
internacional.
O FM r. diz ele:, est<i _agora forçando o que pode, do artigo 29 da C<J.rta brasileira de inte_nções ao FMI, ou seja,
"o fim de todas as restrições à remessa ao Exterior pelos
frivestidores estrangeiro!i "de dividendos e pagamentos
de royalty "e acrescentou". "nós teremos que ver se os
investidores estrangeiros têm confiança no Brasil". Se_o
FMI se importasse com a inflação, não obrigariã adesvalorização e as altas taxas de juros. Na realidade, está
mais preOcupado com a redução de impoitações e eventualmente Co-m a diminuição da -poptihiçào. Daí; todos
os recentes relatórios _do_FMI exigirem que o Brasil
achate salários _reais. No dia 26 de janeiro, o Presidente
João Figueiredo assinou um decreto determinando uma
redução de lO% nos salários dos trabalhadores menos rem-u[iCfados,_Após a maxi-desvalorização, entretanto, um
novo relatório Ccillfidencial do FMI observa Que o salário médio real no setor privado e nas empresas estatais
diminuirão em 2,5% em 1983, e aqueles dos funcionários
do governo 'fedeniJ em 7,5%_.
Depois, como se vê, houve evoluçri~. porque ~qui está,
no Congresso Nacional o Decreto-n'i' 2.045__ que reduz
muito mais o salário de todos os brasileiros.
·s-r. Presidente, vale a pena ler o últifno trecho dissa report~gem:
O controle da natalidade tem sido um tabu nQ
Brasil, não só em razão do grande amor demonst~;.
do ao_ Papa, _na malar nação ·catófica dci mundo,
mas também em razão da crença dôs- rriilitares-de
que uma grande população é um fator vital de poder
nacional. Mesmo assim, repentinamente, a Presi~ent~ Figueiredo pronunciou p·olêmico discurso no
Congresso contra_ o aumento populadonal e cresci- mento_urbano em sua mensagem à Nação à J'i' de
março. Aquilo. somado ao- nãmorÕ público do Fi·
gueiredo com o guru da meditação transcendental.
M:aha-rishi Yogi mostra o· graU: de desmorq,Üz;ação
dentro dO regime brasileiro.
O Governo brasileiro tem se feito progressivamente prisioneiro dos credores estrangeiros do Bra~
sil, à medida que tem alienado um_ setor interno
após o outro. Os empresários, trabalhadores e os
burocratas nacionalistas estão em aberta revolta.
Até agora os militares, os árbitros finais, têm permanecido quietos. Banqueiros, tais como Sob Lo~
rcnz do- Security- Pa_cific, têm advertido aos setores
empresariais qu~ "uma reação militar é um receio
perfeitall)ente justificável ao final do"_ano" se os empresários falharem na total cooperação com ~ programa do FMI._Porém,. há também sinais de q-ue, a
qualqu~r _m_gmento, os militares poderão àtirar no
Jixo a dívida e a ditadura do FMI.
Preparando-se para o pior, Figueiredo entregou
a um de seus irmãos o comando da Região Militar
do Rio C também o comando sobre a-eterna plata~

forma de lançamento de golpes, a Vila Militar, do
Rio de Janeiro.

O Sr. Fábio L.ucena- V. Ex• me permite, nobre Senador?

Está aí; Sr. Piesidente, para registro nOs Anais da Ca~
sa, mais este depoimento que consíãe"ro insusfii:"ito, por~
que com._o_disse no iníCio; vem de fora:, sobretudO vein-de
uma nação poderosa onde estão estabe_Ieci~entos de crê~_

O SR. ÃLY ARO DIAS - ... O que cala mais fundo
na almª brasileira é, se_m dúvida, aquilo que se refere ao
achatamento salarial, sobretudo o tr'abalhador brasileiro, que, se aqui estivesse nesta hora, por certo, concordaria com o que disse o articulista na reportagem publicada
nesta revista de veiculação na Europa e nos Estados Unidos_.
Concedo o aparte ao ~enador Fábio Lucena.

dito com Os qUais O Brasil tem as suas ffi~iores d~vi_das.
O que fazer, Sr. r-re5ideilte? O quC esperar do governó
deste País, que ad_ota medidas e coloca em risco a nossa
soberania sem consultar o Congresso Nacional, violando_

a Constituição e colocando- o éongr"essO Nacional como
um instrumento importante, que nada- decide -em favor
da Nação brasileira?
O Sr. José Lins -
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V.- Ex~

me- concede Um-aparte?

O SR. ALVARO DIAS-- ConcCdo o aparte a V. Ex•
O Sr. José Lins- Nobre Senador Álvaro Dias, V. Ex•
considera o autor desse artigo insUSpeito. O mesmo não
acontece comigo. Aliâs, essa reportagem não ê nova ...
O SR. ÁLVARO DIAS- Não, ela é de 15 de março
de 1983.

O Sr.José Lins- Ela já tinha sido coiifentada aqui no
Senado ...
O SR. ÁLVARO DlAS- Eu fi.zalusão a eiSãpossióílidade.
O Sr. José Lins - Realmente, não concordo com a
análise e_aliás nâo Vi:li nem no rumo O:a nossa ·reaHdade.
Por exemplo: quando o autor se refere à infiltração de~
capitais estrangeiros no Brasil, o que se vê é urria redução_
dos lnvestim'entos na eiltrada de capital de risc-o no Brasil. O que temos realmente é uma dívida grande, estamos
pagan9-o ju~os dos_ recurs?s que_ aqui 7ntram. Quanto à
refer.êllcia da redução dos salá-rios em 10%, V. Ex~ sabe
que não é verdadeira ...
O SR. ÁLVARO DIAS- l:: maio'r!
O Sr. José Lins- V. Ex~ é um homem inteligente e_
sabe que foi reduzido apenas o reajustamento nos lO%
adcionais e não o salário. V. Ex~ sabe e conhece a lei.
Quanto ao temor de golPe pelo Pi-esiderite dã República,
é uma coisa iriteii"ameille- fora de propósíto, porque o.
Presidente ê o homem que vem incentivando todo o processo de abertura, e jamais estaria Su_a Excelência pensando em golpe de direita ou de esquerda. Assim e~ con..
sidero que essa feportagem não está eivada da boa vontade de acertar. Ao contrário, ela ine' parece extremã.mente distorcida, pois sei quem é o autor. V. Ex~, entretanto, julga completamente diferenie~ Era o ·que eu tinha
a dizer. Sei que não é a opinião pes..<>oal de V. Ex~. embora a encampe. Eu, particularmente, acho que a análise
nada tem a ver com nossa rea!idade.
O SR. LA VARO DÚ.S- Eu dísCoi'do de V. Ex•.
Ainda há pouco, o Senador Fábio LUcena, Caril a ievista Senhor em mãos, mostrava a esta Casa a tradução
de tópicos do acordo celebrado pelo Brasil com o_ Fund_o_
Monetário fil.ti::friacional, que lá fará.. conheCi~m e que
nós, aqui não conhecíamos. Na ve,rda~~· ':10 E;<terior_ sabem muito mais a respeito do Brasit dO QUe nÓs, os representantes do povo brasileiro.no Congresso Naciõnaí.
V. Ex• conhece muito bem a estratégia adotada pelos
pró-homens da economia nacional ao decretarem medidas no campo económico, especialmente quando elas estão vinculadas a 'interesses estrangeiroS, a outras nações!
a organizações internacioiiaíS.
- __
V. Ex• _discorda da reportilgem aqui trazida, no entanto, por ter sido ela escdta no ~dia 15 de março dC 1983,
mas já podemos, hoje, constatar o acerto de determinadas previsões constantes desta reportagem ...

O SR. Fáb-io Lucena - Nobre Senador Álvaro Dias,
vamos admitir que seja apócrifa essa publicação que V.
Ex• está registrando no Senado. Vamos admitir que tenha razão o Senador. José Lins, apenas ad argumentandum. Agora, o que não é apócrifo, porque absolutamente
autêntico, é o texto do Projeto II, assinado pelo Banco
Central e o FMI, tendo como garantidor a República
Federativa do Brasil. Isto é autêntico, como autêntico
tãn1óém é o documento que eStá se·ndo lido por v. Ex•.
ObSi:rve, a que o Brasil está obrigado, nO que pertine às
inforinações a prestar -aos bancos credores e ao FMI:
Item X:---;- "Incluídos no boletim mensal de infonilação
dados ou dissídio5:"· Isto é, mudanças percentuais nos-alário garantido pela fórmula salarial oficial. Sabe V. Ex~
que o texto do projeto II, neste item, em relação ao salário, coincide perfeitamente com publicação dessa revista, que é da mais alta respeitabilidade e responsabilidade, porque ela circula nos meios executivos da Europa e
d?s Estado U~idos_: Então veja
Exf q!Je o Brasil é
Obrigado a infornlar dados ou dissÍdios, isto é, mudanças
perCentUais no Sa]ário' garantido pela fÓrmul8. salarial
OfidáL Qual é a fórmula salarial oficial? Ê exatamente
esse achatamento a que se referiu V. Ex•, e que está pendente de aprovação no Congresso Nacional, mas que já
está em vigor. Vê como V. Ex•, mais uma vez, recita a
verdade., mas lamentavelmente o Senador José Lins não
cjuer ver a verdade com olhos tão bons .de ver como ele
os possui.

y.

O SR. ÁLVARO DIAS - Nobre Senador Fábio ÜJcena, antes do aparte solicitado pelo Senador José.Lins,
gostarfa de citar mais um item que comprova o acerto
dessa reportagem publicada no dia quinze de março. A
reportagem foi publicada no dia quinze de março, e ela
já previa eliminar dez bilhões em crédito subsidiado para
a agricultura e para a indústria. Depois disso, há pouco
tempo, um pacote do Governo confirmava essa Previsão
da revista norte-americana.
Portanto, nobre Senador José Lins, os fatos mostram
que -urepõrla:gem-merece i"eSpeitõ -e- credíbilidade.
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O SR. ÁLVARO DIAS- Quais os erros, nobre Senador?
O Sr. José Lins - ... à redução de 10% do salário, o
que é visivelmente incorreto.

OSR ÁLVARO DIAS- De fato, porque foram 30%.
O Sr. José Lins- V. Ex• tenha em conta o seguinte:
O SR. ÃLV ARO DIAS- Antes que V. Ex~ prossiga.

Eu ouvi um debate na· televisão, há poucos dias, do Ministro do Trabalho Com um Líder Sindical, onde esse representante de trabalhadores dizia que a redução salarial
vai muito além dos 3.0%, aqui citados pelo SenadOr Fábio Lucena. E eu riào ouvi do Ministro do Trabalho, Sr.
Murilo Macedo; nenhum desmentido a respeito. A menos que V. ~ possa convencer os trabalhadores brasileirás,- de que ceies hoje não estão recebendo. a partir do
Decreto 2-045, essa redução no seu salário.
-

O Sr. José Lins- v:Ex• pode raciocinar corriigo do
seguinte modo: o salário de 100 será corrigido com base
em 80. L_ogo, ainda que fosse o salário todo reduzido de
20 não âãria os 30%. MU:s como Só O acrésCimo ê reduzido em 80, visivelmente a informação não é correta. Mas
não é este o caso, nobre Senador, de se especular a respeito de alguns números. O sentido que se quer dar a isso
é de desmo_ralização iotal do Pais. Veja V. Ex• que há
uma instituição internacional, inclusive da qual fazemos
parte, e que propõe uma negociação. Uma negociação
bilateral e que o País aceita se quiser. Aquelas são as
condições ditadas por uma das partes. Evidentemente
cabe à soberania nacional analisar se essas solicitações,
essas reivindicações, ou se essas condições exigidas são
convenientes ou não ao País. E V. Ex• pode bem, segundo a sua oponião, não concordar e achar que o Governo
está errando. Eu não terei nada que dizer porque se trata
de opinião pessoal. Mas até aí, muito bem. Dizer, entretanto, que se aliena a soberania nacional porque se aceitam determinadas condições de negociação, é uma disrâncía muito ,grande.
.
O SR. ÁLVARO DIAS- Nobre Senador, V. Ex~ disse que temos o direito. de acusar o Governo de ter cometido erro. Mas nós não podemos dar ao Governo o direito de errar em no.sso nome sem nos ouvir.
V. Ex' sabe bem que, constitucionalmente, o Governo
não p Jderia adotar as medidas que adotou sem consultar
o Congresso Nacional.
O Sr. José Lins- Esta é uma acusação que carece de
provas.

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• o aparte?
--O SR. ÃLV ARO DIAS -

Pois não.

O Sr. José Lins- Se bem ouvi V.
lhões de ...?

Ex~ se

refere a 10 bi-

O Slt ÁLVARO DIAs- Eliminação de 10 bilhões
ein CréditO subsidiados para agricultura e indústria.
O Sr. José- Lios -

IO bilhões de quê?

O SR. ÁLVARO DIAS- 10 bilhões de dólares.
O Sr. José Lins- 10 bilhões de dólares significam ao
custb de hoje, 6 tfilhões de cruzeiros. Isto ultrapassa o
que se está aplicando em crédito total na agricultura. V.
EX' <fue ...
O SR. ÁLVARO DIAS- V. Ex~ também não queria
que_a reportagem fosse acertar inclusive o montante.

O Sr.

Jos~ Uns -

Eu queria que fosse correta. Já
.rn._ostrei dois erros: este e aquele outro que se refere...

O SR. ÁLVARO D!ÁS- Este assunto já está gasto
até demais, tanto é que ele, hoje, deixa o âmbitO do Parlamento para ganhar o âmbito do Poder Judiciário, através da OAB do Rio de Janeiro e através do Presidente do
nosso Partido, o Sr. Deputado Ulysses Guimarães.
O Sr. Fábio Lucena nobre Senador?

Permite V.

Ex~'

um aparte,

O SR. ÃLV ARO DIAS --Pois não.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, não quero, evidentemente, atrapalhar o seu oportuníssimo pronunciamento, ni.as é apenas para V. Ex• e o Senado observarem
a incrível coincidência que há entre o texto da reportagem e as obrigações do Brasil para com os bancos credores e o FMI segundo o Projeto II. Vejam:
"Obrigações do BrasilO Brasil fica obrigado a informar:
B- os elemen_tos sobre créditos subsidiados com
dadosjâ incluídos no boletim informativo mensal."
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Mensalmente, o Brasil tem que informar aO FMI os
elementos sobre crêditos subsidiados. Comprova cabalmente o que V. Ex• acabou de recitar,louvado na autenticidade do texto que está lendo.
O /::.r. José Lins- Permite-me V. Ex• mais uma interve· ção?

O SR. ÁLVARO DIAS- Pois não, nobre Senador.
O Sr; José Lins- Bom, ninguém negou aqui a retirada de sUbsídiOs, e que se contestou foro volume previsto
na reportagem. E quanto à possibilidade de a OAS_fazer
consulta ao Tribun_al_se essa matéria é ou não constitucional, é claro, estã no direito de cada um e acho que a
Oposição tem, certa-riú!rite,·o direito de analisar e reanalisar esta matéria. Mas jâ foi aqui exaustivamente demonst~ando e a matéria nada tem de anticonstitucional
ou de ilegal.
O SR. ÁLVARO DIAS- O que nos esparita-é-ess-a
passividade com que o~ homens do Governo aceitam as
imposiçõ-es dos MinsitrOs da área econômica.
Sei, nobre Senador, que V. Ex' tem, neste momento, a
responsabi!~ade de falar em nome do GOverno, ~orno
seu Líder, nesta Casa. Mas, apesar disto, espanta-nos a
tranqUilidade com que se aceitam as determinações, especialmente do Ministro Delfim Netto, como se as suas
determinações estivessem acima do bem e .do mal e fossem incontestáveis.
Nós pensamos de forma diferente. Aqueles que temem
por convulsão social, neste País, iemerri. com milita razão, pois já chegamos ao limite. Não _é -possível exigir da
população brasileira maior paciência diante do cinismo
daqueles que estão-de_sgovernando a economia nacional.
Já ouvimos, tantas vezes, depoimentos através- da imprensa de homens, até do passado, que não entendem
como os Ministros da área econômica pCrmaneçan'i ilos
seus postos sem entregar as suas funções e voltar para
casa confessando seu (r~casso lota[
Sr. Presidente, gostaria de aproveitar o restante do
tempo para, também, registrar o nosso protesto em relação à aplicação da Lei de Segurança Nacional.
Passa o tempo, muda o discurso político dos detentores do poder, mas a Lei de Segurança Nacional permanece intocada no seu desafio à con_strução de uma Democracia realmente digna deste nome.
Esta aberração jurídica que fulmina a segurança do cidadão a pretexto de assegurar a segurança do Estado,
colheu inúmeras vítimas em suas malhas ditatoriais. Entre elas está, o jornalista Juvêncio Mazzarollo, .editor do
semanário Nosso Tempo, que circula predominantemente no Oeste do Paraná, na região de Foz do lguaçu.
A acusação contra Juvêncio Mazzarollo e outros dois
editores do mesmo jo"rnal, decorreu do entendimento de
que matérias nele publicadas seriam comprometedoras
da segurança nacional. Estas matérias jornalísticas, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, focalizaram principalmente,
as deficiências da ação policial naquela região de meu
Estado, com a denúncia de casos de tortura e de cor~
rupção, duas práticas malditas que, lamentavelmente,
continuam a existir no País, em -níveis inquietantes. - ·
Em outros editoriais, Mazzarollo criticou os abusos
do poder econõmico e a corrupção, desta feita nO ânibito
nacional. Foi dito textualmente, qu~;: ...os ricos, defendidos e incentivados em suas roubalhe:iras pelo Governo
imoral e corrupto dos militares, apenas agora estão entrando em pânico por não saberem como de(end~r as
posses conseguidas desonestamente e assegurar a tranqüilidade e garantias pessoais".
Com base neste texto, nosso informado jornalista tão inconformado quanto outros de seus colegas mais
conhecidos, a exemplo de Júlio de Mesquita Neto, diretor do Estado de S.' Paulo e José Carlos de Assis, da Fo-lba de~- Paulo, o primeiro por chamar o Ministro Leitão

de Abreu, de falso liberal, este por denunciar fatos ligados .ao escândalo da CAPEM! - foi alcançado ainda,
por um segundo processo em razão de haver escrito um
outro editorfal intituladQ_ "Não se tira leite de vaca morta", que segundo a Proc~radoria Militar,' colocou em -risco a segurança nacional por sua conotação subversiva e
-seu·s-ataqUeS aos altos mandatários do País.
Muito embora o Brasil e todos nós, poiS ·somos riós os
brasileiros que fazemos este País, tivesse sido tão perigosamente ame~çado em sua segurança pelo semanário
editado no oeste paranaense, disto ninguém ficoU sabendo. Estávamos todos supondo, Sr. Presidente, Srs. Senadores·, que o País estava ameaçaO:o pelO a"! to nível de inéOmpetência de sua cúpula diriiente, associada à niais
desenfreada corrupção de que se tem noticia em nossa
História e, de repente, ficamos sabendo que não é nada
disso, poiS q·úem jogava lenha na fOgueira-da intranQUilidade social era o jornalista Juvêndo Mazzarollo.
Há mais, õo eritantO: se a Lei de Segurança é ·iníqua,
sua aplicação também se faz de maneira arbitrária. Beneficiado por sursis e pelo direito de recorrer em liberdade
da -con-denação que l~e foi imposta, Mazzã.rcillo prestou
contas aos seus leitores em duas matérias jornalísticas in~
titulada~ "Condenado pela espúria Lei de Segurança Nacional"e.,. ".Em liberdade vigiada''. NOvo pfOcesso e cOndenação a um ano de prisão sem concessão do beneficio
da -prisão especial garantida pela Própria LSN e pelo
Processo Penal Militar:
Cumpre destacar que participando __ atívamente -dos
movimentoS -pacíficos da Comíssão de Justfça e Paz, no
Estado do Paraná, e com importante atuação no conflito
entre os posseiros da região de Itaipu e o Governo Federal, o jornalista íiltegrou-se 'numa- causa de interesse
público relevante. É o que destaca o advogado René
-Ariel Dotti em comunicação intitulad;,t. .. Liberdades FormaiS e CenSUras Reais", apresentada no X Congresso
Estadual de Justiça e Paz, tendo como tema central,
"Fraternidade sim, violência não".
Dotti, aliás, juntamente com_ Heleno Fragoso, José
Carlos Dias e Wagner D'Angelis, é um dos defensores do
jornalista. ~ dele a informação, ainda na comunicação
referida, de que Mazzarollo foi insultado por autoridade
militar, o comandante do Batalhão de Fronteira de Foz
do Iguaçu, em razão desta sua atuação comunitária e das
críticas ao Governo dela resultantes sendo esta a síntese
do conflito que se desdobrou _em artigos publicados no
semanário e nq posterior enquádramento na Lei de Se-.
gurança.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: a questão, em realidade, transcende a pessoas ou a episódios específicos. Ela
se configura como uma das manchas de autoritarismo a
serem removidas da legislaçãO de nosso País, e, para tanto, impõe--se que o Poder Legislativo pressione o Executivo, já que não há qualquer evidência de que este tenha
a iniciativa, repassada de sensibilidade, grandeza e
espírito democráticos, de acabar com a Lei de Segurança
ou, pelo menos, dela extirpar os seus aspectos mais aberrantes.
Em meu primeiro pronunciamento no Senado, em
março deste ano, tive a oportunidade de lembrar que
"essa lei surgiu como instrumento repressiVo do autOri-tarismo que se implantou no País, notadamente depois
de 1968 e está -iilsPTTad~. Seni soiii6rã·-dçodúvida, !11!-_fitosofia política de_ um regime quejâ en-cÇrfou seu ciClo_ P,istórico".
Naquele mesmo pronunciamento, fui honrado com
aparte do nobre Senador Murilo Badaró, que sugeriu
que nossos esforços .em favor da revisão ou posSível extinção desta lei, se concentrassem numa comissão específica criada: com aquela finalidade, por iniciativa do ilustre Senador Nelson Carneiro. EU gostaria de diier, rieste
momento, que somente a vontade política do partido
majoritário nesta Casa, o PDS, poderia cOnferir a este
trabalho a eficácia necessária para que dêle viesse a resultar algo de concreto em beneficio da Nação.

Finalizando, Sr. Presidente, eu lembraria citação de
Bertold Brecht, que fiz naquela oportunidade; "Do rio
que tudo arrasta se diz .que é violento. Mas niilguém dizviolen"ta~_~s mar_.gen~ que o comprimem". Parte substancial deStaS inargens-é constir'ulda por eSta lei dita de Segurança NaCional, aberração jurídica, ína:dequada que é
na sua co.nceituaçào e também no tet\lpo, por incompatív-efCOtii-ufu Sistema de Governo 'que se proclama demo-.
crático.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR.. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador José Fragelli. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcanti.

(Pausa.)

·

·

S. Ex'_ não _está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral.
(Pausa.)
S. Ex • não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro_ Simon.
(Pausa.)
·S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador_ Alberto Silva.
(Pausa.)
S. Ex' desiste da palavra.
ConCedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró.

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG. Pronuncia
o seguínte discurs_o.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Registro, com pesar, o falecimento._do ex-Deputado
mineiro Geraldo M_a_rtins Silve_ira, que prestou ao nosso
Estado_ oS mais relevantes serviços. Exercendo sua atividade política na região de Cataguazes, Minas Gerais,
Geraldo Martins Silveira marcou sua passagem pela vida
pública pela permanente dedicação ao povo daquel~
progressista zona mineira, carreando para ali um sem
número de obras e melhoramentos que muito· contribuíram para o desenvolvimento regional. Hometn de
sólida formação moral, cultor das melhores virtudes,
convicto, leal companheiro e amigo, Martins Silveira desaparece quando muito ainda dele se poderia esperar em
sua indesmentida vocação para servir. Tive a honra de
ser seu colega na Assembléia Legislativa de Minas Gerais_ e posso testemunhar a excelência do h_omem público
c:: do cidadão que 'roi Martin~ $ilveira, em cuja memória
faço consignar,·nos Anais do Senado da_República, saudosa homenagem de apreço e respeito.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)_- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

. O SR. WURIVALBAPTISTA (PDS -SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu,
em 1979, a realização do Ano Internacional da Criança
destinado a c_onscientizar Governos, Instituições e Povos, em todos os países do mundo, no sentido de levar a
efeito empreendimentos concretos em beneficio e em defesa das crianças socialmente marginalizadas,
proporcioriando-lhes melhores condições de saúde, habitação, alimentação, recreação e educação.
Pretendia a ONU, através daquela iniciativa, engajar
todQs os serç"s humanos responsáveis numa Ofensiva global pelo advento de uma política vinculada à sobrevivéncia e hemMestar de _centenas de milhões de crianças e menores, príncipalmente, nos países do Tercei"ro Mundo,
vítimas de discriminação e agressões de toda ordem, geradas pelã.s tragêdiãs do desemprego, da fome, das
doençaS,- do analfabetismo, dos conflitos raciais e das
guerras civis.
Ter-se-ia, destarte, uma alternativa válida capaz de
atenuar os efeitos da paranóia e loucura suicida das corridãs armamentiStas, como pré-condição para um mundo melhor.
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Na certeza de que o Senado Federal poderia colaborar
com-a Organização das Nações Unidas (ONU) para con-

secução daqueles nobres e humanitários objetivos e, ao
mesmo tempo, atender aos apelos do Governo Federal
que solicitava sugestões ao Poder Legislativo· a respeito
das possíveis contribuições do Brasil nos parâmetros do
Ano Internacional da Criança, entendi ser do riteu dever
consubstanciar, num Projeto de Lei, uma proposta objetiva sobre o assunto.
Ocorreu-me, então, submeter, ao exame e deliberação
do Senado Federal, o Projeto de Lei n9 278, de 20 de setembro de 1979, cuja aprovação possibilitaria tra-nsportar para o terreno concreto das realizações práticas, a
Recomendação Síntese e as Conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou os problemas da
criança e do menor carentes do Brasil, consubstanciadas
no seu famoso Relatório intitulado_ ..A Realidade Brasileira do Menor", aprovado pela Resolução da Câmara
dos: Deputados n~ 21, de 23 de junho de 1976.
O mencionado_ -Projeto de Lei n~' 278/79, embora extremamente conciso, tornava prioritária e urgente a execução do Projeto Dom Bosco, nos termos das razões
constantes da suajustificaç_ão, motiVOS-pf:IOs quais solicito sua incorporação ao texto deste meu pronunciamento
como um documento cada vez mais atuatizado.
Infelizmente, tanto na Câmara dos Deputados, como
no Senado Federal, o andamento do processo legislativo,
no que tange ao exame, discussão e votação dos Projetas
de Lei originados no âmbito das Comissões Parlamentares de Inquérito, ou das Corriissões Permanentes, se caracteriza pela excess.iva morosidade, ao contráriO do que
ocorre quando emanam de Mensagens específicas do Poder Executivo encaminhadas pelo Presidente da República.
Aconteceu, no entanto, que tais problemas se acumularam e se agravaram espantosamente, nestes últimos
anos.
De tal forma que não é mais concebível postergar uma
drástica e urgente tomada- de decisões," à ahura das di~
mensõ_es e da explosiva periculosidade-gerada pela marginalização social das -crianças e ménores 6.reDtêS --doPaís.
Todas as pesquisas relativaS ao tremendo crescimento
dos índices de agressividade, da delinqUência, da criminalidade e da violência urbanas, comprovam a inelutável
necessidade_de uma mobilização nacional, visando erradicar os fatores determinantes do gradu-af aniquilamento
de quase 30 milhões de menores carentes, dentre os quais
existem 3 milhões de abandonados propriamente ditos
-os trombadinhas e pivetes,- e cerca.de500 mil que já
ultrapassaram as fronteiras da.conduta anti-social como
delinqilentes, ou criminosos, praticamente" irfecuper~
veis.
Ninguém, todavia, ignora que os problemas vinculados à erradicação da pobreza absoluta das famíHas que
constituem as camadas mais vulneráveiS e-desassistidas
da população, estão exigindo medidas _inadiáveis de
grande envergadura, porque elas constituem a matriz geradora daqueles 30 milhões de carentes, abandonados ou
deliqüentes, anteriormente referidos.
Parece inacreditáVel, maS- dura realidade evidencia
que, desde o advento da FUNABEM e, apesar das boas
intenções e esforços das autoridades, acentuam-se as
sombrias perspectivas de malogro e contUndente fracaS..
so, menos por culpa dos responsáveis,, do que pelos impactos decorrentes do volume impressionante dos menores marginalizados, e do subdimensionaine-nto das providências e recursos destinados a erradicar ou , pelo menos, atenuar os trágicos efeitos da marginalização social.
Há poucos dias, em judiciosas e oportunas declaraçõe-s
à imprensa, no Rio de Jalleiro,-a insigne e comPetente
Professora Terezinha Saraiva, cjue se-encontra nã. Pfesidência da FUNABEM, esclareceu que o desafio do menor desassistido no Brasil não pode ser resolvido, apenas, pela ação dos Governos.

a

Acentuando que não é mais possível tratar um tema
social, uma tarefa educativa, como se fosse um simples
caso-de polícia, vale a pena transcrever os seguintes tópicos das declarações da incansável Presidente da Fundação Nacional da Bem-EstardO Menor (FUNABEM):
..A FUNABEM e as entidades governamentais
responsáveis ·pelo bem-estar do menor nos Estados
p·recísam _dizer claramente aos Governos e à sociedade que não aceitam o tratamento de blitz de recolhimento de menores".
-"Precisamos dizer que de nada adiantará recolher
das ruas menores se não tivermos condições --de
acolhê-los bem. A retirada policialesca dos menores
das ruas pode agradar aos olhos de alguns, mas
agrava o problema de quem não recebeu qualquer
ajuda para se' livrar do descaminho."
,:A açào policial continua a empolgar alguns: e se
constitui até em prática corriqueira de certos organisrrios. -Aá quem sustente qUe- o aumento da infração penal poderia ser combatido com a diminuição da idade limite de menoridade legal, como se
temor da punição fosse o remédio adequado.
-Puro engano. O caminho certo é a ação preventiva. Ê preciso atender o menor no início de sua caminhada - ou_até mesmo antes. dela ser iniciada".
A prof~s-sol-a-Tereslnha Saraiva afifma -que esta
tarefa não é apenas do Governo e, muito menos, de
esforços isolados do próprio governo, que é necessário que toda _a comunidade dela partícipe:
~'Não podemOs rios aPoiar, apenas nas verbas governamentais: os recursos orçamentários destinados
aos órgãos resPonsáveis pelo bem-estar do menor
são inexpressivos, face ao elevado número de
crianças e adolescentes que se encontram privados
das condições essenciais de subsistência. São mais
de 25 milhõ_es de jovens desassistidos em tQdo o
País.
E com que recursos orçamentários contamos para
detê-los'~-

Lembrando que a Fundação é a "quarta prioridade _do _SiNPAS", mostrou a professora Teresinha
Saraiva que o Estado que mais alcançou recursos
para o atendimento do menor foi São Paulo; mesmo
assim, embora tenha destinado, em números, absolutos, mais do que a FUNABEM tinha, em 1982,
para repasses às diversas unidades da federação, sequer atingiu 2 por cento de seu orçamento."
Em face do realismo, da sinceridade e do cõi'ajoso posicionamento da Professora- Teresínha Saraiva, solicito a
incorporação do texto integral das suas declarações às
-considerações que venho tecendo a respeito deSsa matéria de trà!Jscendental importância para o futuro do
nosso País.
Tudo indica, sr.--Presidente; que chegou a h~:mi. dOSenado Federãi acelerar o advento e urgente implantação
do Sistema do Me-nor, que tem no aludido Projeto o seu
decisivo instrumento, como uma verdadeira mobilização
nacional em defesa das crianças e menores de nossa Pátria. (Muito bemt Palmas.)

DOCUMENTOS QUE SE REFERE O SENA-· DOR LOUR/VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO'
PROJETO DE LEI DO SENADO
n~' 278, de 1979

Dispõe sobre a execução do Projeto Dom Bosco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 .ê. o Poder Executivo autorizado a promover
a execução do Projeto Dom Basco de acordo com as
COnclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito que

Quinta-feira li
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investigou os problemas da Criança e do Menor carentes
do Br<Jsil.
Art. 2Q O Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República organizará o Grupolnterministerial incumbido de. no prazo de 30_ (trinta
dias), elaborar os Projetas de Recurso do Poder Executivo enumerados pela Recomendação-Síntese da CPI do
Menor, nos termos do Relatório aprovado pela Resolução n9 21, de23 de junho de 1976, da Câmara dos Deputados.
Art. ]Q Esta teí entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispos_ições _em contrário.
Justificação
Discurso pronunciado na sessão de hoje, conforme cópia anexa.
Sala das Sessões,_ 20 de setembro de 1979. Lourival
Baptista.

DISCURSO A QUE SE REFERE O AUTOR
DO PROJETO EM SUA JUSTIFICAÇÀO.Senhor Presidente, Senhores Senadores:
Aproxima-se a dilta de encerramento do Ano Internacional da Criança- inidã.tiva que, sob os auspícios da
ONU. vem se realizando em todos os países do mundo
civilizado.
Os resultados até agora obtidos ainda não permitem
uma avaliação objetiva, em termos quantitativos, desse
empreendimento.
A conjuntura internacional se apresenta desfavorável:
sào extremamente grave os connitos e tensões políticas,
económicas e psicossociais que afligem a quase totalidade dos paíse..<>.
Apesar de tudo, o Ano Internacional da Criança está
contribuindo para melhor conscientizar Governos, Instituições e Povos, no sentido de que os direitos da crinça à
vida, à saude. à habitação, àalimentação, à recreação e à
educação, em suma, ao seu livre des_envolvimento e bemestar;·constituem a prioridade máxima do mundo contemporâneo.
Generaliza-se a convicção de que todos os seres humanos responsáveis se devem engajar nessa luta mundial em
defesa da criança, luta sem tréguas contra qualquer típo
de agressão ou discriminação, como pré-condição para
um Mundo melhor.
Daí a importância de que se reveste para nós o Ano
Internacional da Criança, menos pelos resultados prático_s de suas iniciativaS do que pelo conteúdo da mensagem consubstanciada nos seus objetivos, cujo profundo
alcance e significado levaram a ONU a instituí-lo.
Com esta ligeira digressão, apresso-me em formular as
indagações determinantes da minha presença nesta tribuna:
.Q~ii_l a melhor contribuição _que o__ Brasil poderia proporcionar ao Ano Internacional da Criança?
Como poderia o Senado da RepúbUca colaborar com
o Governo Feder.al no sentido de oferecer uma contribuição digna do profundo significado e alcance do Ano
Internacional da Criança?
As respostas às interrogações acima estabelecidas estão consubstanciadas no Projeto de Lei que terei a honra
de encaminhar ao exame e deliberação do senado Federal, ainda hoje.
O que se pretende é dar imediato iníCio à execução do
Projeto Dom Bosco na órbita do Conselho de Desenvolvimento Social, sob o comando e a supervisão do eminente Presidente da República, João Baptista Figueiredo. Transportar, destarte para o terreno concreto das
realizações, práticas. a Recomendação-Síntese e as
Conclusões_da CPI do Menor, como ficou conhecida a
ComiSsão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar os problemas da Criançã e do Menor carentes do
Brasil, a qual funcionou ininterruptamente, de 21 de
maio de 1975 a 23 dejulho.âe 1976.
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Oiiuilda do Requerimento n"' 22f75, do eminente Deputado Nelson Marchezan, com o apoio de grande númer9 de signatários, ã CPI do Menor foi presidida pelo
Deputado Carlos Santos, tendo, como Relator, o Depu~
tado Manoel de Almeida.
Tratou-se, indiscutivelmente, de uma deciSiVa confribuição do Poder Legislativo, em condições de capacitar
o Governo Fedefal a enfrentar o desafio e tomar as decisões básicas exigidas pela situação.
Conforme tem sido amplamente reconhecida, princi. palmente no âmbito das Universidades, A Realidade
Brasileira do Menor preconiza em suas conclusões recomendações e projetas objetivos, devidamente apoiados
em sérias pesquisas e estatísticas fidedignas,
A CPI do Menor propõe uma verdadeira revolução,
tanto na órbita governamental como na esfera da participação comunitária e do empresariado, a fim de evitar
que 25 milhões de menores carentes, dos quais cerca de 2
milhões considerados tecnicamente abaildonados, já ~as
fronteiras da delinqaencia e da criminalidade, possam levar ao colapso a segurança social do País, e inviabilizar o
desenvolvimento nacional.
urge dar imediata execução às providências exaustivamente estudadas pelo Poder Legislativo no seu decisivo
Documento já encaminhado às autoridades responsáveis.
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terísticas do nosso, ê problema perfeitamente solúvel,
embora não mais admita qualquer protelação.
Nem seria .lícito capitular diante da vulto, complexidade e custo social das soluções drásticas e uxgentes que
urge promover, nos parâmetros do Projeto Dom Bosco
como pré-condição para um autêntico desenvolvimento
nacional auto-sustentado e melhoria dos padrões de qualidade da vida brasileira
Sornente o Presidente da República poderá, com as
virtualidades inerentes ao efetivo comando do processo
decisório, na órbita do Conselho de Dese.nvolvjmento
S.ocial a que preside, promover a elaboração dos estudos,
o ptanejamento, a coordenação e a execução de uma
política setorial da Criança e do Menor- específica e de
âmbito nacional-, capa:z de acionar as diretrizes políticas, conjugar os necessários recursos e os esforços de
uma constelação de Ü)stituições, órgãos e autoridades,
tanto na esfera do Poder Executivo, como no concernente à captação dQ apoio empresarial privado.

Estamos diante de um daqueles Projetas sitUados nas
fronteiras do interesse conlum de todos os brasileiros~ no
ponto de convergência e aglutinação de esforços que se
~dCvCm Somãr em benefício da Criança e do Menor carentes de nossa terra.
E, pensando nestes milhões de seres humanos despojados até da esperança de uma vida decente que invoco,
A corajosa abordagem sistémica proposta, es~â conti-neste
instante, Sert_hor PreSidente, e Senho-res "Senadores,
dã no elenco das providências integradas na mencionada a Mensagem do Sal1:11o 9, versículo 18: ....... Po!s o necessiRecomendação-Síntese, a "que se refere o Projeto Dom
- tado não Será para_sempre_egquecido, e a esperança dos
Bosco;-:- vanguarda e instrumen~ do Sistema do Meanitos não se há de frustrar perpetuamente".
nor, com seus obje.tivos gerais, _metas prioritárias, mec~
Resolução a que se refe[e.· o projeto
nismo executivo, setores escalonados de atuaçãÕ e dimensionamento dos recursos necessários ..
RESOLUÇÃO N' 21, DE 1976
Finalmente, Sr, Presidente, com relação ao crêdito es~
pecial proposto naquela oportunidade, cumpre esclareAprova o Relatório e as Conclusões da Comissão
cer que a CPI teve o cuidado de ouvir o então_ Presidente
··Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o
da Caixa Económica Federal, posteriormente Presidente
Problema da Criança e do Menor carente no Brasil.
do Banco do Brasil e, atualmente, Ministro da FaZenda,
o Dr. Karlos Rischbieter.
Faço.saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu
promulgo a seguinte Resolução:
Especialmente convidado pela CPI do Menor, dignouse Sua Excelência a deba.ter, durante quase 3 horas, com
Art. !9 Ficam aprovados os Relatório e as Concluos Senhores Deputados integrantes da Comissão, toda a
sões da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
problemática da Criança e·do Menor carentes do Br_asil.
investigar o Problema da Criança e do Menor carentes
Estimulante e dicisiva, a contribuição do então Presidendo Brasil, c,riada por força do Requerimento n9 22/75,
te da Caixa Económica Federal serviu de base à proposta
publicado no Diário do Congresso Nacional de 21 de
de criação da subconta FASfFundo de Proteção ao Memaio de 1975, página n9 2.999. 2~ coluna.
nor, comprometendo-se Sua Excelência a- patrocinar
Art. 29 Seião enviadas ao .Poder Executivo cópias
uma solução para o desafio, mesmo porque, conforme
do Relatório e das Conclusões de que trata o artigo anteacentuou, naquela oportunidade, o Dr. Karlos Rischbierior, para as providências cabíveis.
ter.. " ... a problemática da Criança e do Menor _ca,rentes
do Brasil poderá encontrar caminhos de soluções através
Art. J9 A Mesa da Câmara dos Deputados editará
desse novo instrumento de ação social do Governo- o~._
as conclusões e o Relatório desta Comissão parlamentar
FAS (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social} que
de Inquérito.
a Caixa Econômic"a Federal tem a desafiante honra de
Art. 4~ Esta· Resolução entrará em vigor na data de
administrar".
SLia publicação.
Disse, ai"nda, o Ministro em seu modelar depoimento
Câmara dos Deputados, 23 de junho de 1976.--: Célio
perante a Comissão do Menor.: "No que concerne, partiBorja, Presidente da Câmara dos Deputados.
cularmente, à problemática dos menores desassistidos, a
Caixa Económica Federal, na minha gestão, toniou a iniI'UNABEM: MENOR NÃO DEVE
ciativa de ministrar-lhes aprendizagem em serviço. AsMAIS SER UM CASO DE POLICIA
sim ê que, através de Conv'êriiós.firmados entfe as fi.!iais
Rio- Ao alertar que o problema do menor desassistida Caixa Económica Federal e Entidades de Assistência
do no B~asii não pode ser re~olVidO. ilpeiui.s P~la ação dos
a Menores, desde.agosto de 1974, nossa Instituição tem
Governos - '..é uma tare-fa de toda a Nação"::......,_ :i Procontribuído para que, sem prejuízo de seus estudos, adofessora Terezinha Saraiva, M cinco meses na presidência
!e~centes, devidamente remunerados, sejam iniciados na
da FUNAJ3~M. afirmou I! O Rio que "não é mais possíforça do ·trabalho".
vel tratar um tema social, uma tarefa eduça.tiva, como se
Disse, ainda, o Ministro referindo-se à ação.do Goverfosse um simples caso policial" e que é chegado o mo-.
no no .setor social,:. "Com tal propósito, e para dar largas
mento de.co.locar-se o ·~económico a serviçO do social".
à vocação·social da Caixa Económica Federal, a Governo Federal atribuiu-lhe o honroso e desafiante encargo
"A FUNABEM e as entidades governamentais resde gestão financeira e administrativa do Fundo de Apoio
ponsáveis pelo bem~estar do menor nos Estados Preciao Desenvolvimento Social- FAS",
sam dizer claramente aos Governos e à sociedade que
Apesar de sua:s dimensões alarmantes, a proteção à
não ~ceitam o tratamento de blitz de r:ecolhimento de
Criança e ao Menor carentes, rium Pais com as caracmenores.
C
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Precisamo.s dizer que de nada adiantará recolher das
ruas menores se não tivermos condições de acolhê-los
bem. A retirada policialesca dos menores das ruas pode
agradar ao.s olhos de alguns, mas agrava o problema de
quem não recebeu qualquer ajuda para se livrar do descaminho. A .açàQ poliCial continua a.~mpolgar alguns, e se constitui até em prática corriqueira de certos organismos. Hã
quem sustente qÚe o aumento da infração penal poderia
ser -combatido com a diminuição da idade-limite de menoridade legal, como se temor da punição fosse o remédio adequado. Puro engano, O caminho certo é a ação
preventiva~ E preciso atender o menor nO início de sua
-cániinhada - ou até rnesmo antes dela ser inicia.da."
A ProfeSsora Terezinha Saraiva afirma que ..esta tarefa não é apenas do Governo e muito menos de esforços
isolados do próPrio GovernO, que é necessário que toda
a comunidade dela participe.
Não podemos nos apoiar apenas nas verbas governamentais. Os recursos orçamentários destinados aos órgãos responsáveis pelo bem-estar do menor são inexpressivos face ao eleyado número de crianças e adolescentes
que se encontram privados das condições. ess,enciais de
subsistência. São mais de 15 milhões de jovens desassistidos em todo o País.
E com que recursos orçamentários contamos para
detê-los?"
Lembrando que a FUNABEM é a "quarta prioridade
do .SINP.AS", mostra a Professora Terezinha Saraiva
que o Estado que mais alcançou recursos para o atendi~
menta do menor foi São Paulo, Mesmo assim- embora
tenha destinado, em núrriei-os 3.bs0luto"s, m3.is do Q.ue a
FUNABEM tinha, em 1982, para repasses às diversas
unidades da Federação sequer atingiu 2% de .seu orçamento,
"Não só na área do Executivo isso acontece. Um
exemplo ê o dos Juizados de Menores, parceiros e partícipes das nossas tarefas, que não têm condições mínimaspara desempenhar sua missão, Não possuem recursos
materials, humanos e, principalmente, financeiros.
É um imperativo dos Governos rever os orçamentos
que são destinados ao atendimento do menor desassistido. Na abundânç_ia de nossa pobreza e na escassez de
nossos recurSOs, precisamos ter uma postura austera,
que nos garanta, a cada centavo aplicado, a solução de
um problema."
Segundo a Professora Terezinha Saraiva,jurito com as __
institUiÇõeS que Jr3balham com o menor, udevem estar
os órgãOs responsáVeis pelos orçamentos oficiais para,
atravéS." de "uma decisão política, mais urgente e necessâria, fazer com que o económico se coloque a serviço do
social, sem o que a política do bem-estar do menor conti~
nuará senâo uma proposta de boas intenções, mas não
passará de um discurso vazio, impossível de concretizarse em ação".
Citando dados do censo, a professora mostra que dos
24 milhões de crianças de O a 6 anqs, apenas 2 milhões e
meio têm atendimento pré-escolar. Dos 22 úlilhões ..de
crímiças de 7 -~ .14_ anos, na faixa de educação obrigatória, existem 7 milhões for.a da escola de: primeiro grau,
Dos 11,5 milhões de joVens de 15 a 19 anos, apenas 2,5
milhões estudam na faixa etáría de O a 19, apenas 37,1%
estavam recebendo atendimento. escolar.
"Não é n~cessãrio muito -mciocinar para descObrir de
onde vem o grosso da clientela que assistimos, Mas também não se pode. afixar· o raciocínio à pequeriez de ingenuidade supondo que a pobreza ê a origem da criminalidade, ou,_no caso .do menor, da infração penal. A falsidade d~sa percepção é r~velada pelos próprios dados
sobre a clientela atendida em confronto com a realidade
do P.aís: em 1982, ;tpenas 6,67% dos menores atendidos
pelo sistema eram portadores de conduta anti-social; 6%
eram abandonados e 87% carentçs.
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Nossa tarefa é educacional em relação ao menor que,
muitas vezes sem culpa, é caracterizado como em- situação irregular por carência, abandono ou conduta
anti-so-cial. Nossa tarefa é educacional porque devemos
compelir a sociedade a ser a mantenedora dos direitos
que u.s crianças e os_jovens têm à subsistência, à saúde e à
educação.
A sociedade dos_ bem-nascidos ou bem-sucedidos precisa entender que foi gerado por autores que nenhum
compromisso pretendem assumir com os filhos que sua
irresponsabilidade gerou.''
E concluiu:
"~ cómodo, é muito cómodo discutir uma realidade
da qual poucos têm vivência.!:. cómodo mas é um crime.
Um crime contra esses menores que não pediram para
nascer, mas são vítimas da irr~sponsabilidade de uns e da
ultrapassada ótica dos que se arrepiam quando ouvem
falar em planejamento familiar, mas não arredam pê,
não ajudam, não participan1, nada fazem a não ser acu':_
sar quando o assalto chega às suas portas pelas mãos
inexperientes de um "trombadinha" ou pelas mãos calejadas daqueles que já possuem, com as arm:as, a irltimidade do delinqUente."

IX
('ONSIDERANDA DIRIGIDOS AO
SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLKA,
EN<'AMINHANDO A-RE<'OMENDAÇÃO-SINTESE
DA ('PI DO MENOR
Excelentíssimo Senhor General ErnestO GeiseJ
Mui Digno Presidente da República
A Comi.ssão Parlamentar de lnquhito destinada a
invesiigar os problemas da criança e do menor carentes no Brasil, in.stitUida pelas razões constantes do Requerimento n' 22, de 29 de abril de 1975.

responsável; a desagregação familiar; as péssimas condições de h:abitaç-d.o, alimentação e éscÕluridade; as
doenças; o analfabetismo; a evasão escolar; a insuficiente
carga horária nos estabelecimentos de ensino; o subem·
prego, o desemprego, o pauperismo; o recrudescimento
da delinqUência e da criminalidade; a superlotação das
penitenciárias constituem, em síntese, uma constelação
de fatores que d_evem ser identificados e diagnosticados
para o exato conhecimento e plena compreensão das
forças geradorus da marginalização social;
5, Considerando, finalmente, que os efeitos multiplicadores da marginalização das famílias pobres, da
criança e dos menores, não somente obstaculizam e
coarctam os esforços governamentais na órbita do desenvolvimento social do País, como geram intoleráveis
tensões psicossociais, alêm de traumatizar a consciência
nacional.
Em face do exposto, a Comissão Parlamentar de Inquéfifo destinada a investigar os problemas dã Criança e
do Menor Carentes no Brasil tem a honra de submeter à
alta- delibiraÇão do Exceleritíssimo Senhor Presidente da
República a Recomendação-SínteSe que engloba-, em seus
delinea-mentos gerais o complexo das providências imprescindíveis ao advento do Sistema do Menor, na órbita
do Conselho do Desenvolvimento Social.
Ao dar cumprimento à alta e nobre missão que lhe foi
atribuída nos parâmetros do Requerimento n9 22, de 29
de a.bdl_de _1975, a CP/ do Menor sente-se sumamente
honrada em poder colaborar com o Poder Elte.cutivo da
União no concernente aO equacionamento e solução de
um dos mais sérios e difíceis problemas nacionais.
Nesta oportunidade, ao encaminhar a colaboração
que lhe foi possível elaborar, a CP/ do Mi!nor reitera a
Vossa Excelência, Senhor Presidente, as expressões do
seu mais profundo respeito.
Brasília, em
de
de 1976.- PresidenteDepuÚtdo Carlos Santos - MDB, Vice-PresidenteDeputado Ruy Côdo - MDB, Relator - Deput~do
Manoel de Almeida- ARENA, Relator-SubstitutoDeputada Lygia Lessa Bastos- ARENA, TitularesDeputado Alcides Franciscato - ARENA, Deputado
Cleverson Teixeira - ARENA, Deputado Inocêncio
Oliveira - ARENA, Deputado NelsOn Marchezan ARENA, Deputado JG de Araújo Jorge- MDB, De-pUtado Antônio Morais- MDB. Suplentes- Deputado Daso Coimbra - ARENA - Deputado Bento
Gonçalves - ARENA, Deputado Braga Ramos ARENA, Deputado Nereu Guidi- ARENA, Deputado Nabor Júnior - MDB, Deputado Vinícios' Cansa:nção- MDB, Deputado JuareZ Batista- MDB, DePut~dci Genervino Fonseca- MDB.

1. Considerando que os fenômenos da marginalização social- produto de fato-reS e variáveis interdependentes -geram efeitos corrosivos e desintegradores que
atingem, simultaneamente, as famílias de baixas rendas,
geralmente, prolíficas e despojadas de capacidade aquisitiva, e os menores carenciados _de O a 18 anos, vítimaS da
desagregação familiar, que lutam pela sobrevivência -em
condições adversas de existência;
2. Considerando que os problemas da marginalização de vastos contingentes da população carenciada
evidenciam dimensões, complexidade e perspectivas
ameaçadoras ,e constituem o desafio maior a ser enfrentado pelas forças govcrnamentaís, empresariais e comunitárlãs; no espaço geogiáfico, político; económico, s_O'~
cial e administrativo do -País;
3. Considerando que nas áreas deterioradas das re-X
giões metropolitanas e zonas urbanas congestionadas o
SISTEMA DO MENOR
processo marginalizante vem-se agravando, num ritmo
(R E<'OMENDA ÇÃO-SINTESE)
potencialmente explosivo, revelando os indicadores so- Dispõe sobre a instituição, na ó~bita -do Conselho do
ciais que a problemática das famílias, das crianças e dos
Desenvolvimento Social, do Sistema do Menor; ·autoriza
menores carenciados está rapidamente evoluindo para
a organização:·a nível de Ministério Extraordinário, da
situação de calamidade pública;
Coordenação Nacional do referido Sistema; cria o Fun4. Considerando que os efeitos acumulãdos e condo Nacional de Proteção ao -Menor; promove a reformuvergentes das altas taxas de incremento demográfico; as
migrações .desordenadas; os desequilíbrios inter- --- lação conceituai, têcniCã e operativa da FUNABEM (Lei
· n.,. 4.5Ü/64);· ãbre à Caixa Econômica Federal o crêdito
regionais; a precariedade financeira e notóría incapacidade operativa dos Governos locais; os impactos negati1.500.000.000,00 (um bilhão e q~inhen
especial de
vos da má distribuiç-J.o da renda; a Pohlição ambiental;
tos milhões de cruzeiros) co~o antecipação da receJta da
SubcoOta F AS/Fundo Nacional de Proteção ao Menor;
os baixos níveis de qualidade da Vida; a paternidade ir-
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propõe Grupo Jntenninisterial de Trabalho para preparo e expedição dos. vários decretos necessários à plena
exeq-ailidade, eficãcía e êxito do Sistema do Menor.
- Projeto Dom Basco

XI
SISTEMA DO MENOR
I. Objetivos
1.1 a 1.4 - Caracterização. Escalonamento. Conteúdo Específico
1.5- Princípios Norteadores
L5.1 -Coordenação Nacional
1.5.2 .,..-- Planejamento Integrado
1.5.3- Descentralização Operativa
1.5.4 - Racionalização Administrativa
1.5.5 - Avaliação do Desempenho
-·1.5.6- Humanismo Teleológico
2. ORGAl'JlZAÇÃO
2.1- CõnlposiÇâo: Subsistemas Setoriais e Descentralizados
2.1.1- Cent'ro Nacional do_ Menor
2. L2- Fundo Nacional de Proteção ao Menor
2.L3- FUNABEM, FEBEM e congêneres
2.1.4 - Unidades Setoriais de Articulação
2.1.5- Juizados de Menores
2.1.6- Regionalização e Interiorização
2.1.7- Mobilização Comunitária
2.2- Coordenação Naéional
2.2.1 -COmplexo Técnico-Administrativo
a - Assessoria Multidisciplinar
b -Infra-estrutura de Apoio
2.2.2-- Comissã_o_Nacional de Coordenação. Composição
2.2.3 -Representação dos Juizados de Menores
I. OBJET!VOS
Caracterização. ~calonamento. Conteúdo Específico.
1. I - O Sistema do Menor, instituído na órbita da
atuãção do Conselho de Desenvqlvimento Social, tem
como objetivos prioritários promover, no território na~
cional, a recuperação, bem-estar e desenvolvimento do
menor marginalizado, ou em Process_o de marginalização
social.
1.2- Esses objetivos deverão ser atingidos por meio
de ações globais e multissetoriais, integradas em programas destinados às famílias de baixa renda monetária e ao
menor carente, de ambos os sexos, abandonado, ou com
problemas de conduta.
1.3- Integram-se na estrutura do Sistema do Menor,
órgãos, instituições e atividades do setor público e do seto r privado, cujo funcionamento sinêrgico capacite os
Governos da União, dos Estados, dos Municípios, dos
Territórios e do D_istríto Federal a resolver, com o apoio
do Empresariado e da Comunidade, os problemas da
marginaiização social.
1.4_- Neste sentido, o SISTEMA mobilizará recursos
humanos, técnicos e financeiros em condições de viabilizar, a curto prazo, soluções proporcionais aos desafios a
s~rem enfrentados, nas seguintes áreas prioritárias:
a) estratégia específica de natureza preventiva, visando ao amparo às famílias marginalizadas;
b) atendimento descentralizado e desburocratizado
dã.s necessidUdes básicas da criança e do menor carentes
no concerrl~nte à alimentação, habitação, saúde, educação, profissionalização, emprego, integração na comu:
nídude, segurança afetiva e sociãl;
c) as.Sistêricia especializada ao menor abandonado
de cóndu~a anti-social, através de adequados métodos
pedagógicos e medidas terapêuticas eficientes; e
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acompanhamento e avaliação permanentes do

progr<lmas e projetas vinculado.!1 à erradiCaçãO e-Coiltrare

dos fatores da marginalizáçào __soda!.
Princípios NOrteadores. I .5 -A estrutura oj)erãdónal do Sistema do Menor
funcionará de acordo com os seguintes princfpios nor~
teadores:
1.5.1 -Coordenação Nacional, a nível de Ministério
Extraordinário, na óbita do Cóilselho de -Desenvolvimento Social, para fins de orientação normativa, supervisão técnica, execução descentralfzada, através dos Subsistemas e fiscalização específica.
L5.2- Planejamento Integrado -da Po1itiC-a -d-e-PrO-teção ao Menor, abrangendo diretiízeS estratégicaS, ob~
jetivos, organização, funções, progrãrrlas, projeiOs, atividades e recursos.
1.5.3- Descentralização Operativa dos Subsístemas
de natureza setorial, estadual, metropolitana, regional,
municipal e comunitárfã~ -Componentes dO- Sistema.
1.5.4- Racionalização Administrativa - Desburocratização, supressão das etapas interlocutór(ai; e da pa.perassérie; atuação dentro de rigOrosos cronogràinaS em
termos de prazos, custos e eficiênCia:
1.5.5- Avaliação do_ Desempenho através de padrões
qualitativos e quantitativos, acompanhamento permanente, indicadores da eficiência global e auditoriã_._ administrativa.
1.5.6- Humanismo Teleológico Primado da
criançá e do menor carentes. O importante é o atendi-

menta individualizado, desburocratizado, sem delongas
-_ou procrastinações de qualquer tipo.
2. ORGANIZAÇÃO.
.
Composição.

2.1 -Sistema do Menor desenvolverá as suas atividades através dos _seguintes Subsistemas que o integram no
âmbito da União, dos Estados, dos Municípios, dos Territórios e do Distrito Federal;
Subsistemas Setoriais.
2.1.1.:........ Centro Nacional do Menor- Grupo Executivo dos Projetas Bâsicos de Pesquisa, Ensino, Treinamento, Profissionalização, Desenvolvimento de Recursos Humanos~ Documentação e Informações.

2.L2....:.... Fundo Nacional de PrOteÇào ao Menor ---:
Captação e Canalizaçã.o de Recursos Financeiros destinados á cxecução.dás programas, projetas, SerViços e ativida-des do Sistema dõ Menor.
2.1.3- FUNABEM, FEBEMs e congêrieres, nos Es- fados, Territórios e no Distrito- Federal.

2.1A- Unidades Setoriais de Articulação- Órgãos
da Administração Federal Direta ou Indire_ta, vincula~
dos ao Sisle:ma, que executem convênios de prestação de
serviços, assistência técnica ou financeira, em benefício
das famíl1as de baixa renda e do menor carenciado.
2.1.5- Juizado de Menores, assemelhados às Unida- d"es Setoriais de Articulação para efeito_de integração no
Sistema do Menor.
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Subsistemas Descentralizados.
2. I .6- Regionalização e Interiorização- Descentralização horizontal de índole geográfica através de Grupos Execudvos, Núdeos ou Agências, ao nível dos Estados, Regiões J\..tetropolitanas, Microrregiões, Consórcios
Intermunicipais e Municípios.
2. 1.7- Mobilização Comunitárla- Articulação com
o Setor Privado. Grupos Executivos, Entidades ou Núcleos, visando à participação do Empresariado Nacional
e da Comunidade na realização de programas, projetas e
atividades de Proteção ao Menor.
2.2_- A Coordenação NacíOriaT é o Orgão-Central do
Sistema, a nível de Ministério Extraordinári-o, para assessoramento direto e imediato do Presidente da República, cOm jurisdição em todo o território nacioilal, incumbido de realizar estudos, formular diretrízes políticas
e estratégicas, elaborar planos, estabelecer normas de
orientação e padrões de ex_ecução, desencadear ações
globais e mufti-setoiiais, âvaliar e controlar o desempenho do Sistema.
•
Complexo Téenico-Administrativo.
2.2.1 --A Coordenação Nacional do Sistema disporá,
para o eficiente desempenho dessas atribuições, de um
complexo técnico-administrativo constituído de:
a) Assessoria Especial, de composição multidisciplinar; e
b) Infra-estrutura d_e Apoio, integrada pelos serviços
gerais de administraçàQ, organização e métodos, pessoal,
finanças, orçamento, contabitidade e auditoria.
Comissão Nacional de Coordenação. Composição.
2.2.2- Os Ministérios da Saúde, Educação e Cultura,
Previdência e Assistência Social, Trabalho, Agricultura,
Interior, a Caixa Econômica Federal, a Secretaria de
Planejamento da Presidência- da- República e o Estado~
MaiQr das Forças Armadas organizarão Unidades Setariais de Articulação com o Sistema do Menor e far-se-ão
representar na Comissão Nacional de CoOrdenação, a
qual, sob a presidência do Ministro-Coordenador, promoverá, de acordo com as instruções emanadas do Presidente da República, o planejamento global, a sinergia
dos esforços e a orientação normativa da política de amparo à infância e à juventude.
2.2.3 --,..-Um Juiz de Menores integrará a Comissão
Nacional de Coordenação como representante dos Juizados de Menores os quais passarão a funcionar como
Unidades de Articulação com o Sistema.
Entrosamento.
- 2.2.4- As Unidades Setorais em cada Ministêrio,
Autarquia, Empresa Pública, Sociedade de Economia
Mista de Juizados de Menores coordenarão os assuntos
relativos aos programas, projetas e atividades de proteção ao menor, na respectiva área de atuação.
Represenhmtes Autorizados.
2.2,5 -.As-co-nfederações Nacionais da Indústria, do
Comércio e da Agricultura, o SENAI (Serviço Nacional
da Indústria), o SENA C (Serviço -Nacional do Comér-cio), o CENG (Conselho de Entidades NãoGovernamentais), a Associação Brasileira de Municípios
e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal designarão representantes à Comissão Nacional de Coordenação, cc-participando, _des~arte, em igualdade de
condições com as demais Unidades Setoriais da Administração Federal e dos Juizados de Menores, na formulação da Política de P_roteção ao Menor.
Ação Integrada.
·2.2.6-:- A Comissão Nª"cional de Coordenação realizará, periodicamente, reuniões e seminários de integração dos órgãos governamentais, empresariais e comunitários, para identificação, análise e avaliação dos fatos
e problemas que bloqueiam a ação integrada do Sistema
ou a operacionalidade de cada órgão.
Al'aliaçào do Desempenho.
2.3- A avaliação do desempenho global do Sistema
será levada a efeito por intermédio de mecanismos de auditoria administrativa (acompanhamento permanente,
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verificação dos índices de qualidade ou eficácia dos ser-

menta do menor carenciado e das famílias de baixa ren-

viços prestados, feed-back, mensuração e controle dos
resultados).

da.

2.3.1 -O Conselho do

Desenvolvimento Social
acompanhará t desempenho da Coordenação NaCiOnal
a fim de contabJizar a execução da política·setOff:3.1 de
amparo à infância e àjuventude co_m a,s diretrizes do Governo, definidas n·;:~s planos nacionais~ de desenvolvimen-

to.
3. SUBSISTEMAS SETORIAIS
Abordagem Sistêmica.
3.1- -A Coorde1ação Nacional atuará no contexto de
uma abordagem sistêmíca da marginalização social visando à progressiva erradicação das su_as causas. S_uas

atividades se _exercerão através dos Subsistemas Setoriais
e DescentraJizados, responsáveis pela execução dos planos, programas, projetas e ~tividades que co_nsubstanciam a política-de rectipúaÇãõ, bem-estar e desenvolvi-

Controle da Marginalização Social.
3.2- O p-io"giessivo controle da marginaliz"ãÇãO social
do menor efetuar-se-â através das ações globais e multisetOriãiS, de natureza preventiva e terapêutica, desencadeadas pelo Sistema do Menor, entendido como uma
- mobilizaç_ào nacional contra as causaS do processo marginalizante gerador de condições subumanas de existência, cUjos efeitos atingem em primeiro lugar os segmentos mais frágeis e-vulneráveis aos impactos da marginalização, ou seja, as famílias de baixa renda, a infância e a
adolescência.
4. CENTRO NACIONAL DO MENOR
4. O Governo Federal promoverá a criação e construção, em Brasília, do Centro Nacional do Menor que
funcionará como Grupo Desenvolvimento de Recursos
Humanos, Documentação e Informações.
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i:!.-1- Mobilização Comunitária --Articulação com
o Setor Privado. Grupos Executivos, Entidades ou Núcleos, visando à participação dO Empresariado Nacional
e da Comunida-de na realização de programas, projetas e
atividades de Proteção ao Menor.
22- A Coordenaçao Nacional é o Orgão Ce_ntr_a_l elo
Sistema, a nível de Ministério Extraordinário, para as~
sessoramento direto e imediito do Presidente da República, com jurisdição em todo o_ território nacional, incumbido de realizar estudos, formular diretrizes políticas
e estratêgicas, elaborar planos, esta"beli!Cer normas de
orlentução e padrões de execução, desencadear ações
globais e multi-setoriais, avaliar e controlar o desempenho do Sistema.
Complexo Têcnico-Administrativo.

2.2.1 -A Coordenução Nacional do Sistema disporá,
para o eficiente desempenho dessas atribuições, de um
complexo técn1co-udministrativo constituído de:
a)AssessoriU Esped<i.l,- de ConiP,-osição multidisciplinar;-e
b)lnfra-estrutura de Apoio, integrada pelos serviços
gerais de administração, organização e métodos, pessoal,
finanças, -orçamento, contabil1dade e auditoria.
Comissão Nacional de Coordenação. CompOsição.
2.2.2- Os Ministérios da Saúde, Educação e Cultura,
Previdência e Assestência Social, Trabalho, Agricultura,
Interior, a Cajxa Econômica Federal, a Secretaria de
Planejamento da Presidência da- República e o EstadoMaior das Forças Armadas organizarão Unidades Setariais de Articulação com o Sistema do Menor e far~se-ão
representar na Comissão Nacional de Coordenação, a
qual, sob a presidência do Ministro-Co_ordenador, promovçrá, de_acordo com as instruções emanadas do Presi~
dente da República, o planejamento global, a sinergia
dos esforços e a orientação normativa da política de amparo à infância e à juventude.

2.2.3 - Um- Juiz de Menores integrará a ConiiSSào
Nacional de Coordenação _como representante dos Juiza dos de Menores os quais passarão a fundonar éomo
Unidades de Articulação com o Sistema.
Entrosamento.

2.2.4 - As Unidades Setoriais em cada MifiístErio,
Autarquia, Empresa Pública, Sociedade de Economia
Mista_ e Juizados de Menores coordenarão os assuntos
relativos aos programas, projetas e atividades de pro~
teção ao menor, na respectiva área de atuação.
Representantes Autorizados.

Ai
2.1.2 - Fundo Nacional de Proteção ao Menor Captação e Canalização de Recu-rsOs Financeiros destinados à execução dos programas, projetcis, serviços e atividades do Sistema do Menor.
2.1.3- FUNABEM, FEBEM e congéneres, nos Estados, Territórios e no Distrito Federal.
2. 1.4 --Unidades Setoriais de Articulação- Orgãos
da Administração Federal Direta ou lndireta, vinculados a·o Sistema, que exeCutem convênios de prestação de
serviços, assistência técnica ou financeira, em benefício
das famílias de baixa renda e do menor carenciado.
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2. Li:- Juizados de Menores, assemelhados às Unidades Setoriais de Articulação para efeito de integração no
Sistema do Menor.

2.2,5- As ConfederaçõeSNacionais da Indústria, do
Comércio e da Agricultura, o SENA I (Serviço Nacional
da Indústria), o SENAC (Serviço Nacional do Comércio), o CENG (Conselho de Entid-ades NãoGovernamentais), ·a Associação Brasileira de MuniCípios
e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal designarão representantes à Comissão Nacional de Coor~
denaçào, cc-participando, destarte, em igualdade de
condições com as demais Unidades Setoriais da Administração Federal e dos__ Juizados de Menores, na formulação da Política de Proteção ao Menor.
Açiio Integrada.

Subsistemas Descentralizados.

2.1.6- Regionalização e Interiorização- Descentralização horizontal de índole geográfica através de Gru- pos Executivos, Núcleos ou Agências ao nível dos Estados, Regiões Metropolitanas, Microrregiões, Consórcios
lntermunicipais _e Municípios.

2.2.6- A Comissão Nacional de Coordenação realizará, periodiCamente, reuniões e seminários de integração dos órgãos governamentais, empresariais e comunitários, para identificação, análise e avaliação dos fatos
e problemas que bloqueiam a "ãção integrada do Sistema
ou_ a operacionalidade_ de cada órgão.
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Avaliação do Desempenho.
2.3 - A a-valiação do desempenho global do Sistema
serã lavada a efeito por in-termédio de macanismos de
auditoria administrativa (acompanhamento permanente,
verificação dos índiceS de qUalidade ou eficácia dos serviços prestados, feed-back, mensuração e controle dos
resultados).

2.3.1 - O Conselho do Desenvolvimento Social
acompanhará o desempenho da Coordenação NaciOnal
a fim de compatibilizar a execução da política Setorial de
amparo à infância e à juventude com as djretrize_s_do .Po~
verno, defínidas nos planos nacionais de desenvolvimento.
3. Subsistemas setoriais
Abordagem Sistêmica.
I 1~.
3.1 -A· Cj)9rdenação Nacional atuarâ no contexto de
uma abordag,ef _sistémica da marginalização social, vi-

sande à progressiva erradicação das suas _causas. Suas
atividades se exercerão através dos Subsistemas Setoriais
e Descentralizados, responsáveis pela execução dos pia~
nos, programas, projetas e atividades que coitsubstanciam a política de recuperação, bem-estar e desenvolvimento do menor carenciado e das famílias de baixa renda.

Controle da Marginalização Social.

3.2- O progressivo controle da marginalização social
do menor efetuar-se-á através das ações globais e multisetóriais, de natui'êza Preventiva e terapêutica, desencadeadas pelo Sistema do Menor, entendido como uma
mobilização nacional contra as causas do processo marginalizante gerador de condições subumanas de existência, cujos efeitos atingem eril primeiro lugaf os segmen- ·
tos mais frágeis e vulneráveis aos -impactos da mafginalização, ou seja, as famílias de baixa renda, a infância e a
adolescência.
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4.

Centro Nacional do Menor

4. -O Governo Federal promover§- a criação e êonstrução, em Brasília, do Centro Nacional do Menor que
funcionará como Grupo Executivo áos Projetas Básicos
de Pesquisas, Ensino, Treinamento, Profissionalização,
Desenvolvimento de Recursos Humanos, Documentaçào e Informações.

4.1 - As medidas relaCionadas com o recrutamento, a
seleção e reciclagem de pessoal para o desempenho das
dunções e tarefas do Sistema do Menor constituirão,
igualmente, encargo do referido Centro Nacional a ser
instalãdo núm conjunto arquitetôilico especialmente
·adequado às dimensões e à variedade dos serviços que
deverá prestar.

4.2- Os Gerente~ dos PrOjetas Básicos const_ituirão o
Grupo ExeCutivO résponsâvel pelo funcionamento do
Centro como laboratório de análise e avaliação da Política de Proteçào ao Menor submetida à aprovação do Pre-.
sidente da República, através do Conselho de DesenvolvimentO Social, sem- prejuízo dos serviços específicos de:
terminantes de sua existência, rigorosamente definidos e
quantificados.
4.3 - Funcionará junto ao Centro Nacional, em
Brasília, um Núcleo Polivalente de Ação Integrada como
projeio-pnoto e efeíto-demonstraçào do Sistema, construído e aparelhado para o atendimento de 5.000 (cinco
mil) menores carenciados.

4.4- O Centro Nacional do Menor, mediante convênios com a Universidade de Brasília e outras Universidades do País, acolherá, cada ano, determinado número de
universitários que serão engajad9s como estagiários, de
acordo com as respectivas especializações (medicina geral e especializada, odontologia, psicologia, psiquiatria,
nutrição, enfermagem, asSitência Social, sociologia, pedagogia, direito, administraÇão púbfica e de empresas e
comunicação social), nos trabalhos de pesquisas, levantamentos, atendimento ao menor, formação e desenvolvimento de recursos humanos para o Sistema (profissionais espeCializados de nível superior e pessoal técnico.)
4.5- Os Convênios disciplinarão as modalidades, Os
prazos, as condições e o firlanciamento desSa preStaÇão
de serviços- área suscetível de amplo aproveitamento e
expansão, em virtude das suas potencialidades.
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Fundo Nacional de Proteção ao Menor

5. - O estabelecimento do Fundo Nacional de Proteçào ao Menor, como subconta do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, - destina-se à captação e canalização de recursos financeiros, Originados
dó Sefor PúbliCO e do Setor Privado, para custeio e financiamento dos programas, projetas e serviços de atendimento do menor, ensino, pesquisa, treinamento, ·cursos profissionalizantes, estágiõ ocupacional, bOlsas
reembolsáveis a longo prazo, formação e desenvolvimento de recursos humanos e outras atividades imprescindíveis à política de recuperação, bem-estar e desenvolvimento da infância e da adolescência- objetivos priOritários do Sistema do Menor.
Mecanismo Financeiro.
5.1 - Trata-se do mecanismo de suporte financeiro
que proporcionará à Coordenação Nacional, Órgão
Central do Sistema, como agente catalizador, condições
objetivas para rTiobi\izaçào dos recursos necessários à integração do Fundo e à exeqüibilidade do Sis_tema Global.
5.2 ~A constituição do Fundo Nacional de Proteção
ao Menor englobará recurs_os provenientes de fontes diversifiCadas, na forma da lei que deverá criá-lo e dispor
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sobre sua gerência pela Caixa Econômica Federal, Agente Finaneeíro do Conselho de Desenvolvimento, Social
q1.1e admini~tra igualmente os recursos do Fundo de

Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
5..3---A destinação dos recursos do Fundo de Protet;tão ao Menor será anualmente estabelecida de acordo
com o Plano de Aplicação, efaborado pela Coordenação
Nacional e aprovado pelo Presidente da República.
Esquema dos Recursos.
5.4 - O esquema dos recursos compreenderá:
t) aumento substancial das dotações orçamentária_s,

créditos e subvenções da União, dos Estados e dos Municípios; e,
2) recursos Adicioriã:ts--para suplementar as fontes

tradicionais, abrangendo:
a) incentivos fiscais para a proteção do menor;
b) particípaçào nos incentivos fiscais do Nordeste
Amazônia; turismo; pesca; renorestamento;

e-

c) participação no Fundo de Apoio ao DesenvOlvimento Social - FAS (subconta de recursos deStacados
do F AS para o Menor);
d) parcelas das receitas das Loterias Federal e Esportiva; e
e) outros recursos de origem interna ou externa, iO-- clusive proveníeiltes- de repasses e financiamentos.
5.5 - Novas Fontes- de Recurs-os:
a) parcela dos lucros do Banco do Brasil, da Caixa
• EconômiCa Federal, do Banco Nacional da Habitação,
dos Bancos Regionais de Desenvolvimento;
. b) contribuição do FUNRURAL;
c) contribuição financeira daS gian-deS empresas industriais, comerciais e agrícolas que reCiberiam, effi contrapartida, incentivos fiscais ou- isenção de impostos
(participação do Empresariado Nacional.)
5.6 - Rendas eventuais, resultantes de operações de
crédito e da prestação de serviços; rendas patrimonia-is;
doações de pessoas tisicas e jilddicas; finaciamento de
bolsas.

Crédito Especial.

5.7- O Ministro-Secretário de Planejamento da Presidência da República proporá ao Presidente da RepUblica a imediata abertura de um Crédito Especiaf de
Cr$ 1.500.000.00ti,OO (tim-bilhão e quinhentos milhões
de cruzeiros) à Caixa- Econômíca Federal, conio anteCipação da receita da Subconta- ESpecial do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada ao
Fundo Nacional de Proteção do Menor, com vigência
por dois exercícios.
. 5.8----- O Ministro-CoQtdenador do Sistema do Menor
submeterâ à aprovação do Presidente da República o
Plano de Aplicação desse Crédito Especial e proporá a liberação de um destaque de 10% (dez por cento) do total
para as despesas de organização e iníCio--das operações
do Sistema, reorganizaÇão e dinamização das atividades
da FUNABEM- Fundação Nacional do Bem-E.star do
Menor.

Reguiamento do Fundo.
5.9 - O Regulamento do Fundo Nacional de Proteçào· ao Menor, a ser expedido por Decreto do Poder
ExecutiVo disporá, pormenorizadamente, sobre sua forma jurídica, organização administrativa, comPosição financeira, e competência abrangente, a[ém de disciplinar
o mecanismo de custeio ou finandamento dos programas, projetas e atividades d~ Sistema.

A Caixa Económica Federal e o Fundo.

5.10- O Presidente da Caixa Econômica Federal, na
quaiídade de administrador do Fundo Nacional de Proteçào ao Menor, substituirá o Ministro-Coordenador

nos seus impedimentos eventuais e integrará, na condição de_ Vice-Presidente nato, a Co_missào Nacional de
Coordenação.
6. FUNABEM
6. A adaptação da Fundação Nacional do Bem-Estar
da Menor (FUNABEM) às exigl!ncias da abordagem
s1Stêmica da marginalização social pressupõe, de imediato,. sua reformulação conceituai, técnica e operativa, simultaneamente com a redefinição da importante papel
que passarâ a desempenhar, conjuntamente com ·suas
congênere_s estaduais, as FE~!=Ms, no bojo do Siste~ma
do Menor.
6.1 - Neste sentido, deverá ser reformulada a Lei n"'
· -4.513, de I~ de de;zembro de 1964. A moderniza~o estr~-~
tura\ da FUNABEM - em termos de -redimensiona:
menta de sua.s atividades, reorganizaÇão técnico-:.
administrativa, fortalecimento e dinamiZação de sua capacidade operacional pracessar-se-á
gradualmente. 6,2- Caberá à Coordenação Nacional
providenciar as medidas de o riem legal e técnica de que
resultarão o enquadramento da FUNABEM nas p~trª
metros do Sistema e sua transformação num eficaZ instru~ento, preponderantemente executivo, de-assistência
polivalente à infância e à adolescência dentro das diretrizes políticas e estratégias da nova abordagem colimada.
- 6.3- A FUNA_BEM e suas congêneres, as_ F_EBEMs,
encaminharão, de imediato, à Coordenação Nacional os
respectivos proj_etos d.e reorgaO-izaçâo técnico·
administrativa e enquadramento nas diretrizes e j:mrâmetros do Sistema do Menor. Obter-se-ão, destarte, a coerência, a compatibilização programática, a unidade de
ÕrieOtaçãO a: neceSSária-integrilÇão dos Subsistemas, órgiios, funções e atividades, pressupostos indispenSáveis à
obtenção de melhores coeficien_tei; de racionalidade e r;::_ficllcia.

e

7. UNIDADES SETORIAIS DE ARTICULAÇÃO
7. As Unidades Setoriais de Articulação funcionarãO
nos Ministérios da Saúde, da Educação e Cultura, da
Pre_vidência e Assíst~ncia Social, do Trabalho, do Inte:
rior, da Agricultura, na Caixa Econômica Federal, na
Secretaria de Planejarnento da Presidéncia da República,
no Estado-Maior das Forças Armadas e nos Juizados de
Menores, tendo em vista o má.ximo entrosamento com o
Sistema do Menor para execução setorial descentraHza~
da e desburocratizada de serviços, prestação de assistência técnica e financeira, obtenção de recursos, in_tercâmblo de informações.
7.1- As Unidades Setoriais de Articulação sób a
orientação normativa, a supefvisão técnica, a cooperação e a fiscalização específica da Co-ordenação Nacional do Sistema, promoVerão, no respectivo ·ca-inpo da
atuuçào: o planejame'nto e a execução das açõ~s globais e
intersetoriais de interesse do menor carenciado e das
famílias pobres, de baixa capacidade aquisitiva, notadamente:

7.2- Assístênciã. polivalente ãs famílias de baixa
renda (até 5 salários mínimos) e compensação dos efeitos
negativos das carências biopsicossociaís sobre a criança e
-0 menor" carentes.
7.3- Proteção Social (estímulo, ampHação e fortalecimento dos institutos d'e adoção, colocação familiar e
integração social dos menores carentes, abandonados ou
com problemas de _conduta).
7.4- Organização nos MuniclPioS, COmunidades,
áreas_ pioneiras, praias, rios e fronteiras de uma Rede
Nacional de entidades de assistência materno-infantil e
de ensino pré-escolar, creches, parques infantis,
fazendas-escola, oficinas~esco\a, grãnjãs~escoia, fazendas
de pesca, escolas de artesanato e núcleos polivalentes de
ação integrada.
7.5- Alimentação supletiva e medicamentos, em ge_ral, cargo do INAM, da CEME e do INPS, às gestariü~s.
nutrizes e crianças.
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7.6- Cadastro Nacional de Menor e seu atendimento
médico-assistencial individualizado através do INPS.
7.7- Aproveitamento dos hospitais e ambulatórios
do INPS para instalação de núcleos de planejamento familiar nas áreas densas de marginalização, social,
articulando-se medidas preponderantemente educativas
e preventivas com o~tr:as iniciativas de natureza subsidiariamente terapêutica.
7.8- Programação especial no que tange â preparação e cojq_cação de mão-de-obra; à participação sindical em benefício_ do menor; cursos profissionalizantes e
bolsas de capacitação; estágiO ocupacional para o menor
carenciado, sem vínculo empregatício.
7.9- Projetas específicos no setor habitacional, sob
responsabilidade do_ BNH, referentes à construção de
Centros Comunitários (lares ou casas), e Núcleos PoHvalentes de Ação Integrada, destinados ao menor, conjugados com escolas, oficfnas ou fazendas estrategicamente
situados nas áreas densas de marginalização, nas regiões
pioneiras, rios, praias e fronteiras.

7.10- Participação do INCRA, do Programa de Assistência do Trabalhador Rural (FUNRURAL) e de OIJ.tras empreendimentos que possam ser vinculadas à iniciaç.ão e aprendizagem do menor no complexo das atividades agropecuárias.
7.I I -Núcleos integrados de atendimento ao menor
carenciado e à respectiva família deverão ser construídos
e instalados nas zonas rurais, localizados em fa~endas,
com a superVisão é participação dos Governos Municipais. A dinâmica de funcionamento desses Núcleos deverá girar em torno da: produção agropecuária, acoplada a
cursos de aprendizagem e profissionalização.
7.12- Otimização- dos recursos humanos, financeiros, técnicos e materiais, modernização e aproveitamento das potencialidades da ação governamental integrada,
da cooperação intergovernamental e do empresariado
nacional, por intermé_dio dos órgãos especiaHzados da
Secretaria de Planejamento da Presidência _da República,
FINEP (Financiadora de Estudos e Projetas); SOF (Secretaria de Orçamento e Finanças); SEM OR (Secretaria
de Modernização e Reforma Administrativa); SAREM
(Secretaria de Articulação com os Estados e Municípios), a fim de proporcionar maior eficácia ao Sistema
do Menor.
7.13- Aproveitamento das potencialidades de cooperação das Forças Armadas, através das oporgunidades
oferecidas pelos seus estabelecimentos industriais, fábricas, arsenais, escolas, quartéis, colônias, e do preparo do
menor para o serviço militar e para o trabalho.
S. SUBSISTSMAS DESCENTRALIZADOS DE REGIONALIZAÇÁO, INTERIORIZAÇÁO E MOB!LlZAÇAO COMUNITÁRIA.
Coordenatão Metropolitana
8.1 -A descentralização operativa horizontal, de
índole geográfica, objetivando a regionalização e a progressiva interiorização do Sistema do Menor, operar-seá, de início, nos Estados, ao nível das Regiões M_etropolitanas (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Bela Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre) e dos grandes aglomerados urbanos nos quais os
efeitos da marginalização social, revelados pelos indicadores estatísticos, explodem ameaçadoramente.
Gerentes de Projetas

8_.2- Os Subsistemas Descentralizados de Regionalização, l nteriorização e Mobilização Comunitãria atuarão nas Estados, Regiões Metropo!itanas e Municípios
por meio de Grupos Executívos e Núcleos de programas
e àtividades de proteçào ao menor, sob a chefia de Gerentes de Projetas designados pela Coordenação Nacio~
na!.
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&.3- Os Gerentes d~ Projetas são responsáveis pela
execução desburocratizada dos Convênios firmados e

acionarào os mecanismos éle co_ordenação neCessáriOs aO
pleno êxito operacional dos Subststemas Descentralizados.
Consórcios Microrregíonais e Jntermunicipais.

lescência. E incontestável que, sem a participação do
Empresariado e da Comunidade, a ação governamental
malograr-se-á pela exaustão de recursos escassos e esvaziamento da capacidade operativa.
Mo&ilizã.ção Comu-nitária

9.3 A coinunidade deve contribuir para erradicar ou,
pelo menos, conter e reduzir as conseqiiências da marginaliz<_lção. Na hipótese da manutenção' do status quo, o
processo marginaHzante poderá estrangular ou paralisar
a arrancada para o desenvolvimento, inviabilizando,
destarte, qualquer tentativa de redistribuição da renda
nacional. Estatísticas e indicadores contundentes- aí esRede Nacional
tào, comprovando a periculosidade de uma fenomenolo8.5 -O processo de regionalizaçãO, ínteriorlzaçãá e
gia satuúda de explosivas tensões psicossociais, qUe urge
mobilização comunitária ensejarâ o progressivo advento
controlar, a qualquer preço, no interesse da normalidade
de uma Rede Nacional de variadas instituições de ampainstitucional, do tranqUilo funcionamento das estrUturas
ro às família_s_ pobres de baixa renda, à infância e à juvengovernamentais, da justiça social e das exigências do detude, no limite dos recursos disponíveis e da capacidade
senvolvimento nacional.
empreendedora da Cóotdenação nacional do Sistema do
9~4---o drama do menor carente, a"bÍÚ'Jdonado oU- d~
Menor.
liõqllente que, em quantidades impressionantes, peram8.6- No território naclorial distribuir-se-ão, de acorbul~m pelas ruas das nossas principais cidades (60õ rltil,
do com as necessidades do Pais, nas Comunidades, nos
apenas em São Paulo), violenta, traumatiza e deprime" a
rios, nas·praias, nas áreas pioneiras e nas fronteiras, cenconsciência do povo brasileiro. A própria comunidade
tros comunitários, nócleas _de_ ação integrada, creches,
exige providências dimensionadas às proporções do periparques infantis, fazendas e oficinas-escola, es_c_olas dt:
go.
pesca e artesanato, cidades-oftcina, lares, clubes, coman9.5 O desenvolvimento de recursos humanos e o
dos, aldeias infantis, e assim por diante.
aproveitamento das suas possitiilidades de trabalho são,
8.7 -Serão núcleos de captação, recuperação e dereconhecidamente, bases para investimentos gC:radores
senvolvimento de recursos humanos, nos quais os Menode riqueza de fatores decisivos e segurança social.
res de ambos os sexos, devidamente assistidos e prepara9.6 -O Subs{Stema da Mobilizaçào Comunitária coordos para o trabalho, obterão a oportunidade de uma
denará a participação do empresariado nacional e da iniexistência melhor e mais fecunda, contribuindo para o
ciativa privada, realizando convênios para múltiplas fiprogresso e bem-estar da Pátria comum.
nãfídades coni o Programa Nacion<i.l de Centros Sociãi.S
---Urbanos, as Universidades e as grandes empresas. Cum9. MOBILIZAÇÃO CCfML!NifÁ~RIA
pre acentuar as possibilidades do aproveitamento da colaboração do sistema SENAI-SENAC, da Caixa EconôArticulação com o Setor Privado. Colaboração do
ri1lcá Federal, do Banco do Brasil, do BNDE, dos BanEmpresariado Nacional. Participação Comunitária.
cos Regionais de Desenvolvimento, da Rede Bancária
9.1 A colaboração das igrejas, organizações particuem geral, das Universidades, dos Sindicatos dos Emprelares, empresas industriais, cOmerciais, agrícolas ou de
gadores e dos Trabalhadores, do CENG, da Legião Brasileira de Assistência, do Instituto Brasileifo de Adminisserviços, entidades de classe, associações, sindicatos, clubes, grupos e lideranças do Setor Privado apresenta-se
tração Municipal (IBAM), da Associação Brasileira de
como uma área fecunda de ilimitadas potencialidades,_
Municípios (ABM), das Ordens Religiosas e, principal~
cujo aproveitamento o Sistema do Menor incluirá no
mente, das Prefeituras e Câmaras Municipais.
elenco das suas prioridades essenciais como Uin Subsiste9~7 Ds Governos MunicipaiS constituem bases de
ma Descentralizado de Mobilização Comunitária.
sustentação e núdeos de dinamização das atividades globais do Sistema do menor.
Participação Empresarial
J0 REGULAMENTAÇÃO
9.2 A participação do empresariado nacional- do

8.4- Numa segunda etapa, evoluirão os SubsistemaS
Descentralizados para a estruturação dos Consórcios
Microrregionais ou Intermunicipais sediados nas
cidades-pólo de atração dos nuxos migratórios.

ponto de vista das suas vjrtualidades para obtenção e gerência de recursos finánceiros e têcriicos - ê tão impor~
tante quanto-a ação governamental. Nem tudo poderá o
Governo fazer, nem se deve esperar que, sozinho, pretenda enfrentar os desafios da proteção à infância e à ado-

Grupo Interministerial
lO. I O Ministro-Se:cretário de Planejamento da Presidência da_Repúbli<;a organizará, na S~cretaria de Modernização e Reforma Administrativa (SEM O R), o Gru-

po lnterministerial incumbido de, no prazo de 120 (cento
e vinte) dias, elaborar os seguintes projetas de decreto do

Poder ExecUtivo a serem submetidos à aprovação do
Presidente da República, dispondo sobre:
l.2 Instituição, conceituação, definição, estrutura e
operação na órbita do Conselho de Desenvolvimento
Social, do Sistema do Meno,r.
10.3 Organização, a nível de Ministério Extraordinário, da Coordenação Naciorial do Menor.
10.4 Criação do Fundo Nacional de Proteção do
Menor, como Subconta Especial do FAS- Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social, sob administraçãO e
gestão da CaL·di Econômica Federal.
10.5 Constituição dO Centro. Nacional do Menor, integrado pelo Grupo Executivo dos projetas básicos da
política de recuperação, bem-estar e desenvolvimento do
Menor.
· 10.6 Reformulação da Lei n~" 4.513/64- e reorganização da FUNABEM, com a finalidade de adaptâ-la aoSistema do Menor e dinamizar as suas atividades.
10.7 _Estabelecimento, nas zonas densas de marginalização social, de Postos de Planejamento Familiar,
articulando-se medidas preponderantemente educativas,
de índole preventiva, com outras de natureza terapêuti-

ca.
10.8 Aproveitamento do salário-família como ins- trumento de canalização de recursos adicionais para o
Fundo Nacional de Proteção ao Menor, vinculando-se o
produto arrecadado à educação e profissionalização do
menor carenciado.
10.9 Modernização dosjuizados de menores a fim de
ajustá-los ao Sistema do Menor e dinamizá-los.
10.10 Elaboração de mensagem ao Congresso Nacional consubstanciando-se emendas aos artigos 15 e 177
da Constituição Federal, visando ao fortalecimento financeiro dos Municípios a fim de que possam destinar
recursos suficientes - oriundos de vinculação de maiores parcelas da Receita Tributária Municipal e do aumento das transferências que lhes couberem do Fundo
de ParticipaÇão-__:, para destinaÇão específica, em be:..
nefício das crianças situadas na faixa etária de O até 7
-anos de idade. Com os novos recursos, deverá ser cons-truída e instalada, no território nacional, uma rede nacional de ensino pré-escolar, creches, jardins de infância
e todo um complexo avançado de serviços de ação integrada na área pré-escolar.
10.11 As demais providências complementares indispensáveis à regulamentação e imediata operação do Sistema de Preteção ao Menor.
II. PROJETO DOM BOSCO
-- Objetivos gerais, metas prioritárias, mecanismo
executivo, setores escalonados de atuação.
- Vanguarda e instrumento do Sistema de Proteção
ao Menor.

Agosto de 1983

Quinta-feira ll

DIÃRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

3305_

------- ..,___ _ _ ,

' ,; ~~·',~~·~~ .LJ-)
I

~--~/
,-.~--'" lFt.F.~~Dl~o,
~: ('i)?:~!."•é'NAÇÀ0

o.

~lAI':'C'NAl

)HGÃ\J

~'.)

S_ISl E MA

·-~-,.,.·-~:: INf~GR AÇ~()
...-........- -AIH!CU_l_,\.ÇA_O

J. AÇÀ(! INTEGRADA ( GC·VEitNO

fJ.íPfif'if.\"êôMúNIDADf 1

2 A!'>"::f~"'.OPIA MUI TlfH';iC!f'l t•JAR
l INrF~A I:STAUTURA Q( M•t)l•:l
• r'FtJTRO NACJ(IHAt [lf. rR-'):l·'~lr..O AO '-lFN•"JI~
~ nrHOO NAC_ION.AL DF PH()!~ ÇÀO Afl M!=N 1Jil

A.G'JR.O. f. JÁ

---·4- COíJ11N1lAÇÃC

!~GNICO ACM:NJ~TRATJVA

Õf·-~f"q;JIÇõ'$.f"MPRi?fNÕiMI!Nl~OA.Dr.:_s

C')MISSAO NA.CIO~AL"-~l r_·nP~<Di:NI\-l.,.J..O

!;!

1 FLiriAB~M
8 SUBSISTEMA OE REOION:.AlfZ.AÇÀO f l~HERIORIZA.ÇÀO

9 SIJB<iiSTEMA. OE MOBIUZP.ÇÁO COMUN1TÁ,~IA
lG UNIDACt~ SETORIAI~ Pf MITJCIJi,o\ 1;ÁO
(l"'ci·J~'"" o~ JUIZ ADO$. OE Mf NOR!i=S. J
11. PROJETO DOM SOSCO

PRESIDENTE DA REPÚBLICA , , .. , , _.. ,._, ---DECRETA:
I. Denomina~se Projeto Dom Bosco o conjunto integrado de ações globais e multissetoriais visando, atravéS
da mobilização nacional de recursos financeiros, materiais e humanos, erradicar e Controlar os efeitos da mar~
ginalização do menor carente ou abandonado, e das respectivas famílias.
2. A ofensiva do Projeto Dom BaSco em beneficio ci.a
infância e áa juventude deiassistidas- e das famílias de
baixa renda, socialmente marginalizadas, far-se-á por intemédio de um mecanismo federal de coordenação
técnico-administratíVa dos serv_iços, empreendimentos e
atividades destinados ao eficiente desempenho- do Proje-

to.
3. Enquadra-se no esquema dos objetivos específicos
do Projeto Dom Basco· o atendimento das necessidades
básicas do menor marginalizado, ou em ProCeSSO di
marginalização- abrangen-do as faixas etáriaS de
18anos -,como tais entendidas as exigências~Prioritárías
de saúde, alimentação, habitação, ensino pré-esColar,
educação, profissionalização, emprego, segurança efetiva e integração social.
3. I - Para os feitos do Projeto Dom Basco c-oncelúlilse:
a.Menor carente- aquele cujos pais ou responsáveis
situados na faixa de O até 3 salãriOs mínimos, lião podem
proporcionar aos filhos e dependentes, pela insuficiência

o-a

ESPECIFICAS
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da renda disponível, o atendimento daquelas mencionadas exigências,
.
_
b~ Menor abandof!ado - aquele menor que: destituído de pais ou responsáveis, luta pela sobrevivência em
condições adversas, geradoras de padrões anómalos de
comportamento; agressividade, conduta Social divergente, delinqUência e criminalidade.
4. A fim de que possa atingir, a curto prazo, os seus
-OOjetiYo"s gerais e metas priOritárias, o Pro}Cto Dom B6sco·aesenvolverá as suas aÜvidades, através do mecanismo executivo, cuja estrutura organizacional simplífiCada
é a seguínte:
4.1 __,_Comando Nacional - constituído pelo' Grupo
Executivo designado pelo Presidente da República como
órgão responsável pelo planejamento, coordenação, supervisão e contl-ole do Projeto, no território riiicional,
c_omposto de 7(sete) membros.
4.2- Núcleos de Coordenação Regional e Municipal
'--em cada Estado, Território e Município, responsáveis
pela execução descentralizada a nível regional e local,
das diretrizes emanadas do Comando Nacional do Projeto Dom Basco, sob a chefia de cooiden'adores e gerentes designados pelo Governadores e Prefeitos MuniCipais.

4.3- Unidades Setoriais de Articulação- institU:ídas
nos órgãos ou entidades integrantes da Administração~
Federal Direta e fndireta (abrangendo, por-conseguinte,
as autarquias, empresas públicas e sociedadez ~-:. economia inist~) e cujos chefes, designados pel~.. .. ·..-linistros a

que estiverem subordinados __ou vinculados, serão os
Agentes ~etoriais do Projeto Dom ~Osco.
4.4- Voluntariado Nacional- que promoverá e organizará a participação comunitária consubstanciada na
indispensável colaboração das Universidades, dos Sindicatos, ·do Empresariado Nacional, dos GrUpos, Lideranças e lnstituiçOes do S_etor Privado, cujos representantes, devidamente credenciados, constituirão o Voluntariado Nacional do Projeto Dom Basco.
5. O Projeto Dofn BasCo, dotado de autonomia ad- ministrativa e financ_eira, adquiri_~â personalidadejurídi.
ca a partir da inscrição, no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, do seu ato constitutivo, com o qual serão apresentados os Estatutos e o decreto que os aprovar.
6, Complexo de providências eminentemente práticas, enquadra-se o Projeto Dom Basco na órbita do Sistema de Proteção ao Menor como uma das suas prioridades fundamentais, visando, conjuntamente com os demais setores, órgãos, instituições, serviços, empreendimentos e atividades que o eriglõbã.m, a realizar a pOlítica
nacional de amparo à infância, à juventude e às famílias
de baixos níveis de rendas, no contexto de uma abordagem sistêmica dos problemas da marginalização sociaL
7. Comando Nacional promoverá a imediata execução das medid_as relativas às seguintes metas prioritárias do Projeto Bom Dom Bosco como pré-condição
ou fator condicionante de sua operacionalidade e da eficácia- dos resultados colimados:
7. r- Mobilização ComunÚária - conceituada como
ofensiVa de grande envergadura, visando à utilização
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coordenada, aproveitamento racional dos recu_rsos e do
potencial de colaboração imanente aos órgão e entidades

do Setor Público e do Setor Privado, em benefício do
menor carenciado e de sua família. Neste sentido, aquele
Comando desencadearã um movimento de solidariedade
nacional, acionando dispositivos e mecanismos adequados em condições de levar a efeito a Mobilização Comunitária.
Entra fotografia
7.2 - Cadastramento Global - Por intermédio da
Fundação !BGE, do INPS, do PRODASEN e dos Serviços de Processdmento~de Dados dissemimidos em todo
o País, o Projeto Dom!Bosco realizará o levantamento
que se faz necessário, cbmo preliminar indispensáVel ao
conhecimento exato e preciSO diagnóstico da realidade
brasileira, no concernente às famflias de baixos níveis de-renda, geradoras dos imensos contingentes de menores
carentes, abandonados ou com problemas de conduta.
A execução tecnicamente conduzida dessa operação
de Cadastramento Global, além de eliminar os perigos
dos indicadores divergentes, possibilitará ao Governo
evoluir do empirismo das medidas superficias epidérmicas, que tangenciam a solução dos problemas da marginalização soCial, para a plataforma superior da organização racional de uma ofensiva permanente contra a
pobreza dessas massas humanas marginalizadas objetivo-síntese do Projeto Dom __Bosco,
.
7.3- Operação Sobrevivência- Meta prioritãdâ.êfOProjeto Dorri BOsco, cOn-subStânciada no recolhimento
dos menores abandonados que perambulam pelas ruas
das nossas principais cidades - principalmente nas regiões metropolitanas densas de marginalização social.
Ao recolhimento,, seguir-se-ã o encaminhamento; desti-

nação e assistência global dos menores recolhidos no decorrer da Operação Sobrevivência. Essa fase da ope- ração- possivelmente o desafio mais complexo a ser enfrentado pelo Projeto Dom Basco - pressupõe o êxito
prévio du Mobilização Comunitária e envolve a ampla
atuação das Unidades Setoriais de Articulação do Síste_ma de Proteçãq ao Menor, simultaneamente com a utilização-dos serviços de apoio de Uma giande_variedade de
empresas, bem como do emprego de equipes especializadas.
7.4- A segunda etapa da Operação Sobrevivên~ia
consistirá na execução planificada de um complexo de
providências colimando o deslocamento e radicação das
famílias de baixa renda - que exQFessam_ente o desejarem, mediante opção, inequívoca e voluntariamente manifestada - na pré-Amazônia maranhense ou em áreas
selecionadas da Amazônia, na forma estabelecida pelas,
Instruções Normativas do Projeto Dom Basco, nas quais
se catalogariam as condições e vantagens a serem proporCionadas às referidas famílias, no quadro de um maciço deslocamento subsidiado de populaç_ões marginalizadas, visando subsidiariamente descongestionar os
grandes aglomerados urbanos saturados, a criação de
novas comunidades e assentamentos de famílias nos espaços vazios.
1.5-~-Cruzada Feminina Pró-Menor- O engajamento da mulher _brasíle~ra na pres!lj_çãõ de serviços, execução dos empreendimentos e atividades específicas do
Projeto Dom Basco, em regime de Voluntariado, em
todo território naciOnal, é uma exigência decorrente das
dimensões e peculiaridades da ofensiva contra as causas
e efeitos da marginalização do menor e de sua família,
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principalmente no concernente ao emprego de equipes
de formação multidisciplinar e na-área especffíca do Serviço Social.
7.6- O Comando Nacional do Projeto Dom Basco
expedirá, logo após a designação do Grupo Executivo
pelo Presidente da República, as Instruções Norml,llÍvas
dispondo sobre organização da Cruzada Pró-rnen_or, as
condições de exercício do Voluntariado feminino e suas
características operacionais.
8. O Comando Nacional do Projeto Dom Basco, no
desempenho de suas funções de planejamento, coordenação técnico-administrativa, controle e avaliação dos
resultados, promoverá as ações globais e multissetorias
imprescindíveis à exeCução dos seus objetivos gerais e
metas- prioritárias.
8.1 - Neste sentido, entrosar-se-á, de imediato, com
as Unidades Setoriais de Articulação e com os Orgãos e
Entidades participantes do Sistema de Proteção ao menor, visando a acelerar o respectivo funcionamento, captar, mobilizar e aplicar os recursos humanos, materiais e
financeiros, destinados à prestação de serviços, execuçãode empreendimentos e atividades em benefício d_o menor.
9. O escalonamento dos setores básicos de atuação
do Projeto Dom Basco compreende:
9.1.....:... Na- órbita da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República (SEPLAN):
a) a colaboração específica a ser prestada pelos órgãos que a integram, tendo em vista, precipuamente, a
obtenção de recursos orçamentários; a participação da
Fundação IBGE na realização da Operação de Cadastramento Global do Menor;
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b) pessoal e recursos financeiros;
c) assistência técnica.
necessáriaS ao êxito" da mobilização nacional em benefí9.2- No âmbito do &tado-Maior das Forças Armacio do inenor.
das (EMFA), dos Ministérios Militares e Forças Auxiliaa) Com essa finalidade, os Governadores, Prefeitos e
res:
Presidentes das Câmaras Municipais, além da desiga) ampla cooperação e participação dír_eta dO EXêrCi~nação dos administradores e gerentes das Agências e Núto, da Marinha, da Aeronáutica e das Polícias Militar e
clc:os, que são as projeções regionais e locais descentraliCivil, através da utilização da rede nacional de quartéis,
zadas do Projeto Dom Basco, integrar-se-ão na Mobilifábricas, oficinas, escolas, estabelecimentos de e0Sú10
z-aç1i.o Nacional, visando à captação de recursos comuniprofissional que possam ser utilizados em beneficio--di______ tários e ao acionamento da solídariedade popular, desaúde, educação moral e cívica e profiss,ionalização-do
sempenhando, no respectivo Estado ou Município, uma
menor em pontos estratégicos da costa marítima, interdecisiva função dê tiderança e apoio material.
lándia e das fronteiras. Q EMFA credenciará Oficiãis-cab) Ao Delegado Regional do Sistema do Menor, além
pacitados para essa missão da maior importância para a
dos encargos de supervisão e coordenação inerentes ao
-desempenho de sua missão, incumbe prestar as inforsegurança nacion<ll e o bem-estar_da populaçãO, à sem e~
lhança do que tradicionalmente já se faz no campo do
mações e colaboração que lhe forem solicitadas pelo GoServiço Militar obrigatório e do CÕ(rCio Aéieo NadOvernridor, Prefeito ou Presidente da Câmara Municipal,
nal;
em cada Estado.
b) instalação, equípri.meilto e Pessoal.
1 I. A_s Ul].ivers_idades, aos sindicatos, às Congregações
9.3 - Na esfera dos Ministérios da Saúde, dã Edu~religiosas. ao empresariado industrial, comercial ou agrícação, da Previdência e Assistência Social, da Agricultucola, às entidades de classe, às associações e clubes em
ra, das Comunicações~ das Minai.-e Energia e da fndús-geral, cabe uma participação igualmente decisiva em tertria e do Com-é"ri::io:
mos--de colabora_çào polivalente de natureza educativa,
a) alimentação supletiva, medicamentos e assistência
técnica, assistencial, no concernente à prestação de sermédiCo-odontológica individuailzad.a através de proviviços· relativos ao acolhimento, formação profissional,
dêncías específicas na área do INAM, da CEME i do
treinamento e emprego do menor desassistído.
INPS.
12. O C9mando nacional do Projeto Dom Basco disb) proteção social abrangente, por intermédio da FU·
porá da infra-estrutura de apoio indispensável à canseNA BEM, das FEBEMs e dos Juízados de Menores,
cução dOs seus objetivos e funcionará, na órbita do Sistecompreendendo recolhimento, análfse biops.icossocial
ma do Menor, que supervisionará a sua execução e avaíndividualizada, colocação familitar em lares substitutos,
li ará os resultados obtidos.
estimulas e expansão da adoção supervisionada, encami12.1- Na instalação, funcionamento e custeio de
nhamento aos órgàos, entidades, empresas participantes
suas ativídades, o Projeto Dom Basco utilizará os recUrdo Sistema do Menor que se disponh-ãin a amparar 0 mC:: sos_ financeiros, materiais e humanos que lhe foram alono r --desassistido, proporcionando-lhe adequado treinacados pela SEPLA N, ou pelos órgãos e entidades englomento profissional, estágio ocupaciorial, ou emprego.
badas pelo Sistema do Menor, no qual o Projeto Dom
c) programação especial -no campo do ensino prêBasco se integra com vanguarda e programa de emergênprimário, da educação el6nientar e do ensino têcnico
cia.
profissional, mediante utilização m3.Ciça=-cfcís eSiabéleCf- 12.2-- En-quanto não.for criado o Fundo Nacional de
mentes escolares da União, dos Estados e dos MunicíProteção ao Menor, sob gesião da Caixa Econômica Fcpios ...;... inclusive das redes particulúes de ensino -,
dera[, como SubOOiita:ao FAS - Fundo de Apoio ao
corrigi h do-se as distorções relativas à reduzida carga hoD_esenvolvimento Social, o Poder Executivo abrirá à SErária, à alienação dos currículos, à evaSão e à repelêncfa;
PLANo crédito especial de Cr$ 1.000.000.000,00 (um biabsoluta adequação do ensino, do treinamento e da for- Ihão de cruzeiros), como antecipação da Receita daquele
mação profissional do menor às exigênCias e condições
Fun4o, destinado à provisãO de recursos que possibiliobjetivas das realidades brasíleiras, respeitadas as pecu~
tem a execução do Projeto Dom_ Basco.
liaridades regionais e locais.
12.3 ~O Comando Nacional do Projeto Dom Basco,
d) aproveitamento do menor, principalmente da ju~
independentemente da fiscalização permanente da SEventude rural e dos jovens oriundos do interior, nas ati~
PLAN, prestará contas à Caixa Econômica Feaeral e ao
vidades de conservação e desenvolvimento dos Recursos
Tribunal de__Contas da União dos recursos que aplicar,
Naturais, nos empreendimentos agropecuários e empreinclusive na execução dos conVênios celebrados, de acorsas de reflorestmaento, planejamento e organização de
do com as norm~ legais e ~egulmentares pertinentes.
uma ampla rede nacional de fazendas-escola, fazendãs
13. O Regimiilto do Projeto Dom Bo_sco disciplinará o
de pesca, cidades-oficina, fronteiras-escola, escoalas -de
seu fundõnamento, até o advento do Sistema do Menor,
artesanato, praiaS-escola e núcleos polivalentes integrao ·qUal será aprovado por ato do Ministro Secretário da
dos, de finalidades práticas - institUições i:ssas- teCnicaSEPLAN.
me..nte concebidas, projetadas, localizadas e desenvolviOSR. PRES~DENTE (J,..e-noir VargasJ- Concedo a
das em zonas estrategicamente situadas ao longo das
palavra ao no)Jrc Senador Gastão Müller.
praias, dos rios navegáveis~ das estradas, das fronteiras,
ou nas imediações das cidades .e povoados de todo o
País, sob a supervisão do Comando Nacional do Projeto
Dom Basco e execução descentralizada, a nível dos Estados e Territórios, das Regiões Metropolitanas e dos Municípios, vilas e povoados;
e) apoio das grandes empresas públicas, socíedades de
economia mista e autarquíaS; dos MíniSteríOs das Minas
e Energia e- das Comunicações, PETROBRÁS, ELETROBRAS, CPRM, NUCLEBRAS, TELEBRAS etc.,
em termos de pessoal, equipamento, cursos profissionalizantes, treinamento e emprego do menor.
10. Aos Governos estaduais, territoriais e municipais
compete proporcionar ao Projeto Dom Basco, na forma
dos convênios especificamente estabelecidos, suporte
técnico-administrativo amplo e concreto, atendimento à
requisição de pessoal, bases físicas e todas as facilidades
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O SR. GASTÃO MÜI..LER (PMDB MT. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho dito e ainda esta semana reafirmei que o Governador de Mato Grosso, entre aspas, produto gerado
pela corrupção e pela fraude, graças a sua mentalidade
mesquinha e geriátrica, ado tau o método da perseguição
àqueles que, por um direito democrático, optaram por
outro candidato ao Governo do Estado.
Poder-se-ia afirmar que essas minhas manifestações
são geradas pela mágoa da derrota no pleito, que aliás
não houve, ou coisa que o valha. Mas, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, quando se assinala a manifestação pública de uma classe, a dos médicos que,_em praça pública,
protestam contra a perseguição inusitada, não há dúvida
que se tem razão ao registrar o protesto, quanto ao comportamento mesquinho e covarde do Governador, entre
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aspas, produto gerado pela corrupção e pela fraude.
A AssoCiação Médica de Mato Grosso liderou um
movimento de médicos em Cuiabá, que protestavam
"contra as demissões e tran~fer~ndas por motivos político-s e pessoais". Sào-17 (dezessete) médicos do Estado e
do Município que foram atingidos pela sanha odienta do
eventual detentor do Poder Estadual.
Como afirmou o Dr. Ney Moreira da Silva, Presidente
da Associação Médica de Mato Grosso: "Tais demissões
e transferências que alcançaram também outras categorias de funcionários públicos, feitas nesta época de crise
econômica e de desemprego, assumem um caráter ainda
mais odioso. Estas punições geram intranqUilidade e insegurança no meio médico e portanto prejudicam o atendimento à população".
A Associação Médica Brasileira esteve presente nO ato
público através do próprio Presidente, Dr. Mário Corrêa
Lima. O Dr. Ney Moreira da Silva afirmou: "Nós mostramos as nossas preocupações a ele (o GovernadOr) e
este assumiu o compromisso de que não faria mais- demissões e estudaria o problema _dOs médicos prejudícados".
Veja, Sr. Presidente, -Srs. Senadores, o cftma qUe reina
em Mato Grosso, no atual desgoverno. A Associação
Médica de Mato Grosso divulgou um documento, no dia
"21 de julho, próximo passado, condenando o que jâ
aconteceu e citando o nome das vítimas do espírito de
perseguiçãO que norteia o Governador, entre_ aspas, pro:.
duto gerado pela corrupção e fraude que infelicita Mato
Grosso.
Leio, Sr, Presidente, Srs. Senadores, o documento
para que cónste dos Anais desta Casa:

ASSOCIAÇÃO M~DIÇA DE MATO GROSSO
FILIADA Ã ASSOCIAÇÃO MEDICA BRASILEIRA
Utilidade Pública

CARTA Ã POPULAÇÃO
A classe médica vem a Público protestar contra as dC:
missões e tranSferências por motivoS políticos ou pessoais, que atingiram médicos funcionários do Estado e
do Município. Tais demissões e transferências que alc-ançaram também outras categorias de funcionários
públicos, fejtas nesta época de crise econômica _e- de desemprego, aSsumem- um caráter ainda mais odioso. Estas
punições ·geram intranqüilidade e insegurança no meio
médico e -portanto prejudicam o atendimento à população.
Se hoje o nosso movimento cria algum transtorno ao
povo, o fazemos depois de termos tentado outras formas
de sensibilizar as autoridades, como oficias, notas, audiênciaS e pronunciamentos. Como resposta a nossõs pedidoS, recebemos apenas novas demissões e acusações
caluniosas aos punidos. Assim, só nos r_esta recorrer a
esta forma de mobilização. Esperamos com isso, evitar
um prejuízo ainda maior à assistência" médica do nosso
povo. A par disto, reafirffiamoS que os médicos estão
abertos à discussão de uma política de saúde mais adequada a nossa gente.
Nossas reivindicações -são:
{9 R~vogaç?o das demissões e transferências dos
médicos punidos por divergência política ou pessoal.
29- Que não se façam novas deniissões pOr estes motivos.
Queremos com este nosso movimento solicitar apoio
de outras categorias de funcionários públicos e de toda a
população, às nossas reivindicações.

TODA SOLIDARIEDADE AOS COLEGAS PUNIDOS!!/

Dr. João José Gonçalves, Dr. Ubirajara Rios, Dr. Rubens Apoitia, Dr. João Fernando Rodrigues, Dr. Carlos
Eduardo Botelho, Dr• Vanda Pereira Araújo, Dr. Manoel Antônio Cuiabano. Dr. Hilton Ribeiro Taques, 0{.
Clóvis Botelho, Dr. Benedito Cesarino I;. Fernandes.
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Dr. Mauro Vieira, Dr. Jesus Estêves, Dr. Luiz Gonzaga
A. Mello, Dr. Joüo_Augusto C. Almeida, Dr. José Antônio Nunes.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!T

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,
realizou-se, recentemente, um Seminário de Informática
em Brasília, ouvindo-se pronunciamentos do mais alto
quilate e comunicações do mais elevado interesse, a respeito do desenvolvimento da computação no Brasil e das
imensas, quase inesgotáveis possibilidades que ela ofere-

ce, para o aquacionamento dos problemas mais graves
do nosso desenvolvimento.
Na oportunidade, o Sr. JOsé- Dion, ·dirigente do Ser·
viço Federa! de Processamento de Dados, proferiu uma
palestra, cheia de considerações que merecem, para nos~
sa edificação ·e consulta, figurar nos Anais desta Casa.
Referindo-se às modernas tecnologias, com utiliZaçãO
mesmo nas-tarefas de governo, salientou:
. "A década que se inidou- em 19M viu a intra~
dução, a nfve! operacional, dos computadores, che-gando antes a todos_ os recantos da Terra.
Estabeleceu-se, então, um modelo que se pensou duradouro. Grandes máquinas·, ci:rCãdas por uma
equipe de feiticeiros, geraram soluções e, não-raras
vezes, mais problemas que equacionamentos.
Foram-se castas de novos profissiOila-ís que jUlgavam ter conseguido o exercício de uma profissão estável e protegida."
Reportando-se à década de setenta, desestruturada a
economia mundial pelos novos preços do petróleo,
procuravam-se outras fontes energéticas, cOm nOVos
apelos à tecnologiã: lngressarrios, rio Brasil, na era da infonnática.
Nesse contexto, vemos, já agora, na década de 1980,
que os recursos- necessários à atualização tecnológica são
muito grandes. Mas "o computã.-dõr ao alcance de-mUi~
tos poderá ser o limiar de uma nova civilização, de Um
novo banquete da humanidade, _e o Brasil não poderá
deixar de se sentar a esta mesa.
Concluindo, disse o coriferenciStã.;
"P~ecisamos de trabalhadores qualificados, trabalhemos para informá-tos. Se não entendemo-s .o
mercado, trabalhemos para entendê-lo. Se as estruturas econõmicas, sacias ou políticaS dificultam
nossa missão, trabalhemos para modificá-las." _

Esperamos, Sr. Presidente, que a informãtica se transforme, no BraSil, numa verdadeira alavanca-do nosso -ae~
scnvolvimento.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. -(Mii.iio
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Mauro Borges.

O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia

a

o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores,
maneira inadequada com que o Governo está tentando
equacionar a grave crise financeira em Que se debate o
País, é fato por demais gritante para que alguém ainda o
ignore. As medidas adotadas, ao invés de se prestarem a
salvar a vítima, só a fazem mergulhar, cada vez mais fundo, num caótico lamaçal econômico, sem precedentes
históricos.
À exceçào de uma pequena casta de pessoas privHegiadas. não há no Brasil, ho]e, Senhores, nenhum segmento
da sociedade que não esteja in-satisfeito com a políticà
econômica do Governo.-------

Cada vez mais erguem sua voz inconformada os cida~
dãos brasileiros, que, no único intuito de honrar a pátria
com--seu trabalho produtivo, vêem-se lesados pelos seus
goVernantes e impedidos de levar adiante o progresso do
País. Sufocada nesta alarmante situação está a classe empresarial brasileira, Senhores, a principal geradora de
empregos à popu.lação do Pais.
Os altos juros bancários, elos das correntes que aprisionam o empresariado, tornaram-se mais catastróficos
com a recente decisão do Governo de revogar o seu tabelamento.
ACabo de receber um manifesto, Senhores, da Asso·
ciaçào Comercial e Industrial de Anápo\is, cujo lançamento foi resolvido em sua reunião de 3-8-83. Vale a
pena citá-lO na íntegra,- Senhores, visto representar claro
e sucinto protesto contra a revogação do _tabelamento
dos juros. Este manifesto está redigido nos seguintes termos:
'"As classes empresariais, principais sustentáculos do
dCSCnvolvimento da Nação, assis-tem apreensivas à insegurança do Governo na solução dos grandc;:s problemas
de ordem econômica, principalmente no que se refere
aos juros bancáríOs: primeiro, decretando o seu tabelamento e, em seguida, diante da resistência dos banqueiros, o Banco- Central autoriza ()S bancos particulares a
cobrarem juros de 20 por cento_ mais correção monetária. Estes. atas impossibilitam as empresas de executarem um planejamento racional, criando dificuldades
para honrarem seus CC!mpromissos, culminando_ com
grave crise sócio-ecÕnômica, desemprego em massa, etc.
A Associação Comercial e Industrial de Anápolis, entidade ctassista cujo programa de luta tem sido a intransigente defesa das_classes que representa, solicita ao Go~
vemo- que seja, antes de tudo, confiável e firme em seus
a tos e externa, na oportunidade, seu veemente protesto
peta revogação do tabelamento dos juros bançârios, pedindo retorno à situação anterior, a qual, mesmo não
sendo a ideal, possibilita, a duras penas, a sobrevivência
das empresas e a manutenção dos empregos que elas geram. A normalização da vida sócio~econômiCa da Nação
é questão de sobrevivência popular, por um lado, por
outro, de segurança e soberania nacional. b urgente nosSa desvinculação dos interesses dos grandes conglomera~
dos financeiros internacionais e a retomada de desenvolvimento que objetive os interesses da empresa e do povo
brasileiro.''
S~nho_res, _tenho certeza de que toOa a classe empresariai brasileira expressa total concordância COm este manifesto- da Assocíação Coinercial e Industrial da Anã polis. Só falta às autoridades que gerem os negócios econômicos do País atentarem para os graves e-rros que estão
cometendo, em prejuízo, não só dos emp-resários, mas de
toda a_ Nação brasileira. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra,_ao npbre Senador Raimundo Parente.

O SR. RAIMUNDO PARENTE

(PDS- AM. Pro·

nuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais uma vez, um rude e injustificável golpe é vibrado contra a Amazônia Ocidental e o seu indiscutível direito_de desenvolver-se e ii1tegrar-se às fronteiras econômicas do Brasil.
Já por várias ocaciões, no estrito cumprimento do meu
dever, corno representante do Amazonas, ocupei esta tribuna para dirigir apelos ao Senhor Presidente da República e às autoridades da área econômica, pedindolhes a sustação de medidas e exigências que, sOb o pretexto de reclamadas para a superação de crise por que
passa o País, visam apenas e sub-repticiamente a desca~
racterização da Zona Franca de Manaus corno tal e a
frustração do proCesso de desenvolviinento daquela sofiída -e distante região brasileira.
Ainda agora, volto a esta tribuna para dirigir um vee__mente apelo ao Pr:~idente Aureliano Chaves- e o faço,
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estou certo, ein nome também dos demais companheiros
de bancadi:l- no sentido de que Sua Excelência determine a imediata revogação da Resolução nv 785, do Banco
Central e a inclusão da Zona Franca de Manaus no item
11, das exceções contidas na Circular nv 804, daquele
mesmo Banco.
FaÇo constar, deste meu pronUnciamento, 'o seguinte
telex que hoje recebi dos líderes empresariais do meu Estado e cujoS termos endosso integralmente:
"As entidades representativas da Zona Franca de
Manaus, em resposta a uma solicitação feita pelo
superintendente da SUFRAMA, ponderaram que
"como já não fossem suficientes os danos causados
pela Resolução nv 783, do Banco Central, para a
Zona Franca de Manaus, agora a Resolução n9 851,
regul.amentada pela Circular n9 804, de 29 de julho
último, monopoliza, dificulta, burocratiza, instabiliza social e economicamente todo o nosso modelo de
desenvolvimento, com danos previsíveis a curto prazo."
Temendo essas conseqaências desastrosas, as referidas entidades dirigiram telex aos Ministros do
Gabinete Civil da Presidência da República, do Planejamento, Fazenda, Interior e Indústria e Comércio, solicitando a "revogação da Resolução nv 785 e
a inclusão da Zona Franca de Manaus no item li
das exceções contidas na Circular nY 804".
Encaminhou, em sçguida, cópia desse documento ao Governador do Estado, aos Secretários de Estado da -Indústria e_Comércio e Fazenda e, ainda, ao
Superrntendente -da SUFRAMA. Nele, garantiu-se
que_.. ~ revogação imediata da Resolução conterá
os níveis de desemprego e evitará a falência de
várjas empresus".
Solicitam pois; a inferveréil:cia de Vossenciajunto :iutorjdades_ citadas. uma vez__que o assunto se reveste da
maior importância para a sobrevivência da Zona Franca
de ManausL
Associação Ç9mercial do Amazonas ~Jorge Alberto S. Loureiro - Presidente, em Exercício.
Federação do Comércio do Estado do Amazonas
-José- Ribeiro Soares- Presidente.
Clube de Di retores Logistas de Manaus -José
Santos Sil"a Azel·edo - Presidente.
Associação doS Lojistas da Zona Franca de Manaus - Aron Hakimi - Presidente.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE {Lenoir Vargas) mais oradores inscritos.

Não há

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão,
designando para a extraordinária das 18 horas eJO m_i':_
nutos, anteriormente convocada a seguite

ORDEM DO DIA

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu parecer n'~ 711, de
1983), do Projeto de Decreto Legislativo n9 6, de 1982
(N9 116/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica
assinado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Socialista da Roménia,
em Brasília, a 12 de maio de 1981.
2
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem nv 112, de
1983 (n9 204{83, na origem), de 13 de junho do corrente
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ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme~
te à deliberação do Senado a escolha do Senhor Paulo da
Costa Franco, Embaixador do Brasil junto ao Reino dã ·
Tailândia, para, cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do BraSil junto à República Socialista da·
União da Birmânia.

3
Discussão, em turno única;·do Parecer d<i. Com1Ss3.o
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~' 122, de
1983 (n"' 215/83, na origem}, de 20 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 a República da Nigéria, para, ctimlllativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto a Repú6fiCa do
Níger.
4

Discussão, em turno· únícõ~ -do-Parecer da ConiiSsão
do Distrito Federal sobre a Mensagem n9l53 de 1983 (n9
275/83, na origem), de 13 de julho do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Joel Ferreira dã Silva, para exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal
de Contas do Distrito Federal, na vaga decOrrente da
aposentadoria do Conselheiro José Parsifal Barroso.

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

enC:"t~f~

(Le~·anta-se a sessão às 18 horas e 15 minutos,)

Ata da 120~ Sí"~são,
em 10 de agosto de 1983
I~

Sessão Legisiath-:a Ordinária,
da 47~ Legislatura
Extraordinária
Presidência do Sr. Nilo Coelho

ÃS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.
-

Mário Maia - Gaivão Modesto - Odacir Soares Lobo- Carlos Alberto- Dinarte Mariz- Aderbal Jurema - Lomanto Júnior - Benedito Canelas Eneas Faria.

Jo~o

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o c-omparecimento de 59 Srs. Seiuldores, Havendo número· _re'glmental, declaro aberta a sessão_
Sob a proteção _de Deus -iriícíàirloS- riOssos trabalhos.
Não há Expediente a ser lido.

da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Socialista da Roménia, em Brasflia, a 12
de maio de 1981.
Em discussão a redaç5o finul. (Pausa.)
_ Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão.
Encerrada a discussão a redaçào final é dada como
definitiVamente aprOvada nos termos do art. 359 do Regimento Interno,
A matéria_ vai.~ promulgação.

E a seguinte a redação final apro~·ada
Redaçiio final do Projeto de Decreto Legislatho n9
6, de 1982 (n9 116/82,_na C'~itl&ra dos Deputados).
Faço saber que o Congress~ 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 Acordo de Cooperatão Científica e Tecnológica assinado entre o Governõ -da República Federatha do Brasil e o Governo da RepUblica Socialista da Romê-nia, em Brasília, a 12 de maio
de 1981.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 .t: aprovado o text~ do Acordo de Cooperação Cient(fica e Tecnológica assinado entre _o ·Governo
- da República Federativa do Brasil e o GovemQ.da RePUblica Socialis"ta da R.omênia, em BÚsíiiã, a 12 de maio

de 1981.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 2:

Discussão, em torno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9
112, de 1983 (N9 204/83, na origem), de 13 dej\llho
do -Corre'ilie ãno, pela qual O SenhOr Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Paulo da Costa Franco, Einbaixador
do Brasil junto ao Reino da Tailândia, para, comulativamente, exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República Socialista da União da Birmâriii.

Item 3:
Discussão, em turno únicO, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9
122, de 1983 (N9 215/83, na origem), de 20 de junho
do corrente ano, pela qual_o Senh~r Presidente da
República ·submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Fernando Abbott Gaivão, Embaixador da_ Brasil junto à República da Nigêria, para,
cumulativamente, exercer a função de_Embaixador
do Brasil junto à RepúbÜca do Níger.

Item 4:
O SR. PRESIDENTE Nilo Coelho)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
[tem 1:
Discussão, em turno úníco, da redação final (oferecida pela Comissão de Redaç8.o
seu PareCer n9
711, de 1983), do Projeto de Decreto Legislativo n9
6, de 1982 (N9 116/82, na Câmára dos ·Deputados),
que aprova o texto do Acordo _de CooperaÇão
Científica e Tecnológica--assinado entre o Governo

em

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão do Distrito Federal sobre a Mensagem n9 153,
de 1983 (N9 275/83, na origem), de 13 de julho do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Doutor Joel Ferreira da Silva, para exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do DiStrito Federal, na vaga decorente da aposentadoria do
Conselheiro Josê Parsifal Barroso.
-- As matêrias constantes do itens 2 a 4 da pauta da preseh~te Sessão·, n·os termos da alínea .. h" do art. 402_do Re-
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gimenro ln terno, deverão ser apreciadas 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 às 18 horas e 34 ininutos
e mira a ser pública às 18 horas e 45 11!_inutos)

_O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carne!ro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. ?renuncia
o _seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Torna-se cada dia mais angustiante o problema da
moradia, principalmente nos grandes centros urbanos,
_recentemente agravado pela decisão do Sistema Financeiro da Habltação, no sentido de majorar em çento c
trinta por cento as prestações da casa própria, levando à
inadimplência milhões de mutuários em todo o País,
Nem tOdos os que não dispõem de casa própria
vinculam-se aos planos do BNH, bem maior o número
dos que, ganhando até cinco salários mínimos. pagam
aluguel ou promovem invasões na periferia urbana, contribuindo para o favelamento das cidades.
Multiplicam-se os loteamentos populares clandestinos. a_o lado das invasões, onde as classes menos favorecidas constroem barracos e mocambos_ Calcula-se que,
na Região Metropolitana de Salvador, cerca de setenta
por cento das famílias existentes, com renda mensal até
cinco salários mínimos, ou pagam aluguel ou constroem
clandestinamente, quando percebendo até cinco salários
mínimos.
Essa constatação é apresentada peta Companhia de
Desenvolvimento de Salvador, que assinala terem-se ini-ciado em 1940 as invasàes, inicialmente como apropriação coletiva de terrenos desocupados. Houve um recrudescimento do processo, a partir de 1960, o que leva a
CONDER - Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador, a concluir, num semi~
nário realizado pelo jornal A Tarde, sobre "Espaço ur-bano para habitação popular", no sentido de uma nova
_política habitacional, com mecanismos capazes de aproximar da aspiração popular de moradia a resposta do
poder público.
Em 1980, a indústria da Construção Civil detinha
17,3% do Prod_uto Industrial Bruto, com 6,4% do PIB total. Na Bahia, esse setor detêm 15,2% do faturamento total das grandes empresas, além de 45,3% dos empregados
das grandes indústrias, com um lucro Hquido agregado
superado apenas pela petroquímica. Em 1979/1982 houve um saldo de 9,5% ao ano no consumo de cimento
"portland", com uma_ pequena diminuição no último
biênio. As empresas construtoras baianas, com um patri~
mônio de 62 bilhões de cruzeiros, ocupam o terceiro lugar no País, com um índice de evolução de 2,8 vezes e a
média nacional, 3,3 vez superior à paulista, 3,4 vezes a
carioca e 1,6 vezes a mineira, O património líquido médio dessas empresas- cerca de quatro bilhões de cruzeiros - só é suplantado, no Pais, pelas Minas Gerais.
Tainbt:"m iJO que tange à rotatividade do faturamento, a
indústria de construção civil é vinte por cento superior a
média nacional, amplamente satisfatória sua Jucrativídade até 1981.
Se assim se apresenta o setor da construção civil, com
São Paulo detendo 41,2% das grandes empresas, 43,9%
do patrimônio líquido, 42,6% do fatõ.(amento e 45,8% do
lucro líquido, conclui-se que não é este- o da robustez
da indústria- o ponto crítico do problema habitacional
brasileiro.

Reestruturação do espato urbano
As conclusões do seminário sobre "Espaço Urbano
para a Habitação Popular", realizado pelo jornal ATar-
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de, da Bahia, são no sentido de que se torna necessãria
uma adequação da propriedade imobiliãria-urbana à sua
função social, desestimulada a esiocagem de terras com
fins especulativos. Para solucionar o problema das "invasões", impõe-se a crescente intervenção do poder
público, visando a reestruturar o espaço urbano, para
que atenda à necessidades de moradia das populações de
baixa renda.
Quatro questões fundamentais fóram propostas no encontra:
l) conceituação de espaço urbano para atender às necessidades de habitação da população de baixa rend~
2) o que poderia ser. feito, de imediato, a nível do Executivo, do Legislativo e da comunidade do Est!Ldo,
considerando-se que as alterações nos instrumentos de
política habitacional no País, assim como nos conceitos
sobre uso do solo, ainda demandarão algum tempo;
3) dificuldades e restrições atuais para utilização do
espaço urbano na Bahia, de maneira a atender mais adequadamente à população carente;
4) observações e sugestões que poderiam ser encaminhadas ao debate_do anteprojeto da Lei de Desenvolvimento Urbano, que se encontra em tramitação no Congresso.
Tais questões precisam ser debatidas em nível nacional
e seria tempo de instituír-se Comissão Parlamentar de
Inquérito para abordar o tema do "Espaço Urbano para
a Habitação Popular", capaz de servir de informe e estímulo no encaminhamento de um projeto de lei de Desenvolvimento Urbano para a Habitação Popular,
equacionando-se, definitivamente, o problema do uso do
solo urbano com vista à sua finalidade social.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. {Muito
bem!)

O SR •. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao último orador inscrito, Senador Gastão
MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seg'uin.te discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Vivemos em Mato Grosso, atualmente, graças à corrupção e à fraude que levou a9 Palãcío do Governo o
atual Governador entre aspas, produto geradõ pela corrupção e pela fraude, a uma total irresponsabilidade administratiVã.
--A incompetência, aliada à irresponsabilidade demagógica do Desgoverno atual trará conseqUências deploráveis para o futuro de Mato Grosso.
Há poucos dias, os jornais publicaram a afirmação do
Governador entre aspas, produto gerado pela corrupção
e pela fraude, que Mato Grosso não_ est-á em condições
de pagar a primeira pi-estação de um empréstimo exferno
feito pelo Governador anterior e pediu ao Governo Fe-__
dera! para cooperar com Mato GrOssó, ·no sentido de rolar a dívida como se diz atualmente. Essa palavra rolar,
da moda, nada mais quer dizer que Mato Grosso é mau
pagador e está querendo adotar o mesmo método federal, ou seja, se não pode pagar o que já emprestou, empresta mais. Diante desse raciocínio caolho o Governador entre aspa;:;, produto gerado pela corrupção e pela a
fraude quer emprestar na área internacionall60 milhões
de dólares.
Diante do exposto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
PMDB, de Mato Grosso, decidiu não aPoiar -essa medida irresponsável do atual Desgoverno de Mato Grosso.
Aqui, no Senado, tomarei posição contrária e procurarei, dentro das minhas forças e limitaÇões, iinpedir a
aprovação de tal medida, ou seja; permissão paia o Governo de Mato Grosso tomar emprestado 160 milhões de
dólares.
A Bancada Estadual do PMDB, tomou posição _conrra__
e fechou a questão contra o pedido de empréstimo exter\
no.

dade_ de endividamento do Estado de Mato Grosso

Tránscrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a "Nota
Oficial" da Bancada Estadual do PM_DB-1\'JT"_ referen- _
te ao assunto a que me refiro, neste pronunciamento:

PMDB FECHA QUESTÃO CONTRA PEDIDO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO~
"Nota Oficial da Bancada Estadual do PMDU.
MT"
.
O Brasil está mergulhado na mais grave crise económica de toda sua história.
A dívida externa, que em 1963 era de apenas 3
(três) bilhões de dólares, hoje rompe a barreira dos
100 bilhões de dólares, e a imcompetência dos homens que governam,· ditatorialmente a Nação há 19
anos, é a principal causa das dificuldades da hora
pr-esente.
-- Eis algumas conseqüências dQ endividamento irresponsável do País, provocado por aqueles que,
"emplumados de megalomania e sonhos de grandeza,
comprometeram seriamente o presente e o futuro do
País.
Só os juroS da dívida externa do Brasil consumiram nb ano passado 18 bilhões de cruzeiros por dia,
importância que daria para construir 18 mil casas
populares.
A soberania nacional está seriamente comprometida, porque, no início do ano, depois de mentirem
desavergonhadamente à Nã.ção de que não recorreriam ao FMI, as desmoralizadas aUtoridadeS da
área económica tiveràm que negociar com os banqueiros internacionais, de modo quase secreto, um
acordo que transfere para fora do País, por três
anos, pelo menos, as rédeas da economia brasileira.
Há 20 anos, o desemprego era um-mal menor.
Agora, aberto ou disfarçado, o desemprego é expio-sivo e o exército de marginalizados, que já está na
casa dos 3 mílhões, pode ser multiplicado pela recessão económica.
Tudo isso é culpa do modelo económico implantado a partir de 1964, que eliminou as liberdades
políticas e os direitos sindicais, expulsou os pequenos proprietários do campo, arrochou os salários,
concentrou a renda e, de outro lado, deu liberdade e
favores a grandes grupos internos e ao grande capital financeiro internacional. :F'ez tudo isso prometendo tirar o Pais da crise e promover o nosso desenvolvimento económico, político e social.
E o que conseguiu, no entanto? No máximo, o íngresso -de entrada numa crise econômica e moral
sem precedentes em nosso País.
No justo momento em que a Nação- assiste, perplexa e empacotada, ao caos econômico se espraiar
de forma alarmante e insuportável sobre -os ombroS
de todo o povo brasileiro, alheio a todas as dificuldades, o governo de Mato Grosso se dirige ã Assembléia legislativa para pedir autorização de mais
um empréstimo externo, da ordem de US$
160.000.000,00 (cento e sessenta: milhões de dólares).
Conscientes da gravidade da situação e_m que está
metida a Nação, os 11 Deputados que compõem a
bancada estadual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro decidiram, por unanimidade, fechar questão contra o pedido de empréstimo externo fefto- Pelo atual e temporái'io i_nquilinO do Paiaguãs.
Ao tomarmos esta decisão histórica, nós, Parlamentares da Op-osição, levamos em conta dive-rsos
fatores,_a começa! pela falta de credibilidade do governante estadual~ cujo mandato é produto de uma
fraude eleitoral também histórica, porque a maior já
verificada em nosso Estado, e pelo fa!o de a capaci-

já estar de há muito, estourada.

-

De 7~ para cá, depois de ter suas _dívidas assumidas pela U niã_o, com o processo de divisão territorial, Mato Grosso contraiu uma dívida de 60 bilhões
de cruzeiros.
O provisório governo Júlio CampoS quer enveredar pelo mesmo caminho do endividamento externo. De uma penada só, Júlio Campos quer maís que
dobrar a dívida externa do Estado.
Nós, Deputados do PMDB, não queremos ver
_nosso EstadO comprometido irremediavelmente
com o exterior, nem muito roerias passar oS vexames
que atin!ieffi á Própria Nação no seu todo.
Erif nome do futuro de nossa terra e de suas riquezas, nos recusamos terminantemente em compactuar com o Cndivimento externo de Mato Grosso.
Esta é nossa- forma de combater pela raiz um mal
que certamente virá infelicitar a todos os matogrossenses, num futuro próximo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDNETE (Nilo Coelho) - Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, de-signando para a próxinlã Sessão ordinária, a realizar-se
amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'?
161, de 1981 (apresentado pela Comissão de Legislação
Soc{al como conclusão de seu Parecer n'? 993, de 1981,
com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montoro, e voto vencido do Senador Humberto Luce-na), que autoriza o Poder Executivo a alíenar à Empresa
Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias
Ltda., a área de 33.000 hectares, no Território de Rondônia, para a implantação de projeto de bovinocultura,
tendo
PARECERES, sob, nºs 994 e 995, de 1981, das Conlissões: __
-de Constituição e Justiça, pela constituciciõ.ãlidadee
juridicidade; e
-de Agricultura, Favorável, com voto vencido do Se-nador Leite Chaves.

Votação, em turno únic"o, do Projeto de Resolução n'l'
74, de 1983 (apresentado pela Comissão de Legislação

Social como conclusão de seu Parecer n'l' 5_61, de 1983),
que autoriza o Governo do Estado do Pará a alle_nar à
empresa Maisa-Moju Agroindustria( S.A., uma área de
terras devolutas do EstadO, com aproximadamente
30.000- ha (trinta niil hectares), tendo
PARECERES, sob n'l's 562 e 563, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade~ com emenda que apresenta de n' 1-CCJ; e
-de Agricultura, favoráv~l.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Resõlução n'l'
114, de 1982 (apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Parecer n.,.. 565, de 1982), que autoriza õ -Governo do Estado dç Goiás a realizar operação
de empréstimo externo, no valor de US$ 50,000,000.00
(cinqilerlta- milhÕes -de dólares), deStinada aos Programas
de- Desenvolvimento Rural -Integrado, Mineração e
Infra-estrutura Econômica, naquele Estado, tendo
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PARECER, sob nl' 566, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
4

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PEDRO SIMON NA SESSÀO DE 27-6-83 E QUE,
ENTREGUE Ã REVISÀO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE:

DiScussão, em turno úri'íCO, do Projeto de Resolução
n'i' 86, de 1983 (apresentado pela Comissão_ de Economia
como conclusão de seu Parecer n~' 668, de 1983), que autoriza a Prefeitura Municipãl de Mundo Novo (MS) a
elevar em CrS l08.118.85!,47 (cento e oitO milhões, cen-

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o
seguíntê discu~so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Uma tese que vem sendo levantada e debatida há tempos, nesta Gsa de inodo muito-especial pelo nobre Senador Itamar Franco, é que não há lógica e compreensão
para o recesso de julho do Parlamento brasileiro. Na verdade, nós não podemos compreender como, lá p~las tantas, cOmo se nós. fôssemos escolares, voltamos às nossas
casas e aos nossos lares, durante um mês, no meio do
ano, indepetÍdentemente do momento, da hora, das dificuldades que o País esteja atravessando.
Casualmente, agora, nós estamos vivendo um dos mpmentos mais dífíceis da História do Brasil. Quem não
sabe disto? Estou vindo do Rio Grande do Sul, onde,
nesse final de semana, passei praticamente o tempo todo,
bancando o bombeiro, desfazendo a boataria que tinha
tomado conta de Porto Alegre, no sentido de que golpes
poderia estar havendo; de que haveria um congelamento
das poupanças populares e do Open. Chegou a h a ver um
início de corrida bancária, na capital de meu Estado.
Voltamos com a interrogação sobre o estado de saúde do
Presidente. Deus queira que S. Ex' vá bem. Sobre a possibilidade de seu afastamento, Deus queii-a que não seja
necessãrio, mas se o for, que o Vice-Presidente assuma.
Estamos aí com uma comissão do Fundo MonetáríO
Internacional promOVendo uma auditoria semelhante àquelas que os comandos fiscais fazem em determinada
firma que não merecem a confiança do Fisco. Pois o Bra~
si! está aí, com um comando do FMI a fiscalizar O comportamento do País ante os compromissos assumidos no
tratado com o Fundo Monetário Internacional. Na verdade informa-se que eles teriam regressado a Washington, depois de uma série de desentendimentos, não che-gando a Um acordo Sobre as inodificações propostas pelo
Brasil ao pacto original.
Estão aí as notícias, dizendo que, já agora, um grupo
de banqueirós, representantes dos credores do Brasil, está chegando a Brasíl_ia a fim de cons~a~ar a veracidade ou
não dos fatos, das exposições feitas pelo Sr. Delfim, e das
contas pelo mesmo apresentadas._ Eles querem, eles próprios, analisar a realidade brasileira.

e

e

to e dezoito mil, OitocentoS cinQilenta um cruzeiros e
quarenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nlls 669 e 670, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciona!idade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

Discussão, em turno úniCo, do pfOjelo de- ReSOlução
n9 87, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 671, de 1983, com voto
vencido do Senador Affonso Camargo, e voto vericidO,
em separado, do Senador José Fragelli), que autoriza a
Prefeiturã Municipal de Ig-uatem-i (M:S) -a ereVãrem CrS
132.784.000,00 (cento e trinta e dois milhões, setecentos e
oitenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 672 e 673, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

6
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n9 233/79)
Discussão, em priineiro turno, do PrOJeto de Leí do
Senado n~' 280, de 1977, de autoria do Senador José Sarney, que mstJtum o voto distrital e dá outras provtdências, tendo
PARECERES, sob n~'-182,- de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucion:Hidade,
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável nos termos
de substitutivo qUe oferece, Com o voto vencido dos Senadores Pedro Simon, José Ignácio e Alfredo Campos.
(Dependendo da votação do Requerimento n~' 718, de
1983 do Senador Humberto LucC:na, de adiantamento da
discussão, nos termos do art. 310, 2Unea "c", do Regimento Interno.)

7
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n~' 280/77)
Discussão, em primeiro"-turno, do- Projeió- de Léi do
Senado n9 233, de 1979, de autoria do Senador Tarso
Outra, que institui o sistema eleitOra[ misto e dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob n9 182~ de f983,-da Co-missão
-de Constituição e Justiça, pela constitucion~lid_ade,
juridicidade, quanto- ao mérito, faVorável, nos termos de
substitutivo que oferece, com voto _vencido dos Senado~ _
res Pedro Simon, José Ignãcio e Alfredo Campos.
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 718, de
1983, do Senador Humberto Lucenã, de adiamento da
discussão, nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerrada a sessão~

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 minutos.)

Em meio a tudo isto, numa hora como esta, estamos
·aí, com o Governo lançando um pacote que atingiu, praficamente tOdOS os setores de produção. Enquanto os corifillS do Poder Executivo estão a estudar as conseqílênciãs desse pacote, pois continuam reunidos, a Nação,
através. de; seu Congresso, permanecerá parada, na expectativa de um segundo pacote.
O que ·acontecerá, o que virá? Quais serão as conseqüências, quais serão os resultados? E engraçado. O
Líder do Governo na Câmara e Senadores do PDS falam
à 1m prensa, que publica em manchetes suas declarações,
dizendo que eles não aceitam, não admitem, que somente os.salários sejam atingidos pefos eXp-urgas. Em meio a
isto, em meio a estas dúvidas e a estas incertezas, em
meio a este clamor de todo o País, o Congresso NaCional
fecha as portas, no mês de julho e nós vamos para casa.
Vamos para o Rio Grande, para o Piauí, pará o Ceará,
para a Bahia, vamos fazer o quê?
Parece-me, Sr. Presidente, em primeiro lugar, que é
hora de se debater e analisar a realidade de que o re_cesso
de julho não tem lógica e não tem cabimento, podendo
ser substituído por recesso branco, a ser acordado pelas
Lideranças, durante o qual os parlamentares poderiam ir
aos seus EstadOS-de origem, na medida de suas necessidades. O Congresso, assim, permaneceria aberto para o
debate dos problemas que aparecessem.
Mas, de qualquer forma, Sr. Presidente, a nós parece,
jã que ·a CcihStilu:i:ção perimite, numa concessão imensa

Quinta-fefra
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do Poder Executivo, que 2/3 dos Congressistas convoque o Congresso Nacional, parece-nos que_ este é o momento, é a hora de as Lideranças, na Câmara e no Senado, da -Oposição e do Gciverno, buscarem as assinaturas
necessárias para, acredito eu, pela unanimidade dos Srs.
Parlamentares, fazer uma convocação para que o Congresso se reúna éxtraordinariamente, no mês de julho,
para buscar aquilo que, como nós, muitos parlamentares
têm analisado, aquilo sobre o que o Senador Itamar
Franco falou, desta tribuna, na quarta-feira passada e
nós, na quinta-feita, reproduzimos, praticamente na
íntegra. Nós não podemos aceitar, não podemos com.,_
preender que os pacotes estejam saindo, que os acordos
estejam sendo assinados, e nós estejamos aqui falando",
criticando, assistindo, na rriinha opinião, me perdoem os
colegas, coonestando, porque a grande verdade é que estamos sem dar a nossa luta e nosso esforço, no sentido de
exigir ação. Estamos praticamente vendo, Sr. Presidente,
as coisas acontecerem. Parece~me que esta posição não
pode ser a nossa. Percebo, Sr. Presidente, pelo debate a
que se tem assistido, que esta já não é apenas uma tese_da
Oposição pois, dentro do próprio Partido oficial, são
inúmeros aqueles que querem, realmente, buscar uma
participação do Congresso na busca de soluções par os
problemas do País. Para tanto, parece-me, em primeiro
lugar, que seria absolutamente necessário que t> Congresso Nacional fosse convocado para funCionar o mês
de julho.
Em s_egundo lugar, que nós, durante esse recesso, pusé~semos em debate, a nível de lideranças e a nível de
parlamento, as medidas econômicas e sociaiS que o Go~
verno está adotando, isoladamente s_em ouvir o Congresso Nacional.
Em terceiro lugar, com a criação de uma Comissão Especial ou sem ela, que procuremos sabet se os Partidos,
se o Congresso, se o Senado Federal têm ou não têm interesse em participar, por exemplo, dos acordos que estão sendo fir:mados com o FM L
Nós, aqui, Sr. Presidente e parece anedota, levamos
um tempo enorme no Senado com os pareceres, discussões e até reuniõeS extraordinária-s de ComisSões pai-<i
votar um pedido de empréstimos para um Estado, ou
paiã. tirii--nlti:ilTCípio: No entanto, são compromissos de
bilhões de dólares que o País está assinando através de
acordos com um órgão in~emacional, e destes o Senado
não tomã conhecimento. "Sincera e honestamente, eu não
consigo entender como possamos aceitar esta posição.
Como podemos nos empenhar tanto com a análise de
um pedido de empréstimo para um estado ou para um
município, que queira construir, por exemplo, quatro
creches, quando bilhões de dólares, objetos de acordos
que atingem diretamente a nossa economia, fazem imposiçõ_es-de toda ordem às estatais, à política salarial, à produção agrícola e nós, deles, não tomamos nenhum' conhecimento'!
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Por ordem, ouvirei primeíramente o Sr. 'senador José Lins e, logo em seguida, V.
Ex•, Sr. Senador José Fragelli.
O Sr.__José Lins- Senador Pedro Simon, entendo a
angústia de V. Ex~ -e até a elogio. O que se dá, porém, é
que, à parte as dificuldadeS na ãrea financeira, a onda de
boatos que avassala o País é inteiramente artificial. Haja
vista os dois exeffiP1os citados agora por V. Ex' Quanto à
doença do Presidente, apesar de sistematicamente contestada; das suas entrevistas pela televisão; das suas viaiens, a onda de boatos CO!J.tinua. Parece até que alguém
está interessado em que o Presidente desapareça de uma
hora p3.ra outra. Os jorrlais estão cheios dessas notícias.

-------------------
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E, no entanto, os desmcnlidos são do Palácio, têm sido
sistemáticos, até -pela presença do Presidente na televisão, a verdade já poderia ter sido absorvida. A mesma
cois:.t se dá quanto a essa notícia csdrúxula de que o Governo teria brigado com o FMI. Ora, não bas.ta que três
Ministros, vãrios Senadores, a Casa Civil, o Assessor de
Imprensa do Palácio divulguem o que está realmente havendo, para que se desfaça tudo isso? Não basta? Parece
que há gente querendo que essas coisas aconteçam. Os
profetas da desgraça desejam o pior? Se o Congresso cortasse o recesso, nós só estaríamos corroborando comesses boatos, admitindo que tudo isso é verdãde, de que a
crise está às portas e que não há solução senão pela
vigília do Congresso durante o próximo mês. A impressão que eu tenho, nobre Senador, é a de que o recesso, é
até conyeniente para que essa cooperação a que se referê _
V. Ex•, entre os Partidos, entre as Lideranças, tenha melhor oportunidade. Eu acho que, livre das obrigações do
dia-a-dia, as Lideranças poderiam analisar com muita
segurança os nossos problemas e melhor oferecer as suas
sugestões. Nesse particular, sei qual é o pensamento do
nobre Senador Itamar Franco c concordo largamente
com ele.
O Sr. José Fragelli- Permite V.
O SR. PEDRO SIMON -

Ex~

um aparte'!

Pois não.

O Sr. José Fragelli- Hustre Senador Pedro Siiilóil~
quando V. Ex• fez o se_u_dis_c_u_rso, como sempre brilhante
e, sobretudo, objdivo, -qurnta~íe1ra, eu; desde então, tinha vontade de lhe dar o. seguinte aparte: V. Ex~ propunha um debate amplo entre os membros da Maio_ria e
Minoria sobre a questão da renegociação da dívida externa. Eu me permitiria 'discordar de V. Ex~. dO Senador
Itamar Franco e de todos que pensam dessa mancii·a,
porque eu-estou absolutamente convencido de que simples debates levarão a nada. Os discursos do Senador
Roberto Saturnino, de V. Ex~. do Senador _Itamar Franco e de outros membros da Minoria, inclusive, do noSso
ilustre Uder, têm debatido a fé à CxaU:stão õS -lemas económicos e financcíros. É necessário, Sr. Senador, que o
Congresso_ seja reintegi"ado nas suas verdadeiras fu9ções,
ou seja, que o Congresso retome aquelas respOnsabilidades que foram sempre dele. Rui Barbosa j{l__díZia ser o
Congresso qu-em rege a bolsa da Nação. Pois bem, dando um parecer rápido, sobre o ponto de vista constitucional e jurídico, num- projeto do nosso prezado companheiro, Senador Itamar Franco, eu tive oportunidade de
ver muito bem a matéria, que está aqui no art. 43, item
II, da Constituição:
"Art. 43. Cabe ao Congresso Nacional, com a __
sanção do Presidente da República. dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente:
··- ... Olvida pública,.,"
Nós pegamos, por exemplo, as observações feitas
sobre este item do art. 43,_o 11, por um Professor insuspeito para a Maioria, como o Professor Manoel Ferreira
Filho, nos seus Comentáifôs à COnStituíÇão.-Ele diz ali,
taxativamente, que não pode haver empréstimos externos sem que sejam votados previamente pelo Congresso
Nacional.
E mais, ainda: Pontes de Miranda, escrevendo do me..s~
mo modo, no comentárLo_aesse dispositivo constituicional, diz mais que o Presidente da_Rcpública não poderá
decidir sobre moratória, sem ouvir e sem o prévio consentimento do Congresso Nacional~ E acrescenta que essas atribuições do Congresso Nacional, não podem ser
delegadas, e muito menos resolvidas por decreto-lei. Está
no comentário de F!.ontes de Miranda :;;obre esse inciso
Constitucional. O Cfué nós preciSamos é retomar as nossas atribuições. Então, sem dúvida nenhuma por todo_s

aqueles que entendem da matéria; o Presidente está pro- cedendo como aqui muito bem anunciou o Senador Fábio Lucena, na interpelação ao Ministro Delf1m Netto,
dizendo que tudo estava se procedendo mais do que ilegalmente, inconstitucionalmente. Não pode haver decisão sobre essa matéria sem o pronunciamento prévio do
Congresso Nacional. Gostaria que a Liderança trouxesse, para esses nossos debõ:ltes, esclarecimentos seus-ou
conclusõe's súas, contrárias às desses constituCionalistas.
E eu eStou certo de que não há de haver nenhum constitucionalista que, estUdando esse Artigo 43, inciso II da
Constituição, dt! opiniões contrárias às de Pontes de Miranda e de Manoel Ferreira Filho. É nós nos reintegrarmos nas nossas responsabilidades e nas nossas atribuições. Só assim poderemos exercer devidamente um
mandato que o povo nos dá e que nos confere a Constituição.
O SR. PEDRO SIMON- -A tese de V. Ex' ê realmente da maior importância e eu sem nenhuma preocupação; pelo" contrârio, com muita satisfação a doto-a. E,
em a adotandó, teríamos que tomar um posicionamento,
atê, por que ~ão dizer, a nível de Partido, para se analisar o que tem sido feito até aqui, como e por que esses
empréstimos têm sido contratados sem passar pelo Congresso ~acional, sem que dos mesmos o Congresso tome
conhecimento.
O Sr. José Fragelli- O Senador Itamar Franco dispondo sobre o assunto até que é sensato.
O SR. PEDRO SIMON -- Ê, mas o projeto do Sena-

dOr fêrii Qui ser aprovado.
O Sr. José Fragelli- Aliâs, o projeto
molhado.

~ai

chover no

- O-Sr. Itamar Franco -- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON -

Pois não.

O Sr. Itamar Franco - Senador Pedro Simon, V: Ex•
colocou bem a questão. Ninguém é contra; em absoluto,
nós formamos cOm o pensarriento do Senador José Fragelli. V. Ex• toca no ponto essencial, que é o do recesso
do Congresso Nacional. E não vem uma resposta objetiva, em relação a sua faJa, do Senador José Lins. S. Ex'
acha desmicessârio. Mas desnecessário por quê?
O SR. PEDRO SIMON - Ele acha que nós.,.JQ_9.o
para casa, desanuviaremos o ambiente, estaremos cola:.
boraOâo-p3.f3. eSvaziar a crise, e que, ficarido aqui, 0 au:
mentaremos. Com o Congresso Nacional, aberto, surgirão as crises;- cÕm os parlamentares em casa, tudó irá
bem.
O Se. Itamar Franco- Veja, Senador Pedro Simon,
que a tese do Senador José Lins é perigosa, porque estan·
do o Congresso fechado, diz ele, daria uma certa tranqUilidade à Nação, quando nós entendemos exatarriente
ao. contrário. Nós estamos atrelados a uma o_rdem internacional. Pelo que tivemos conhecimento, o Governo
hoje convocou as Lideranças do _PDS para uma discussão do famoso "pacote" que virá aí. Então veja, Senador
Pedro Simon. E o Congresso Nacional, o que fará no
mês-de julho'? Vamos assistir a novos decretos-lei, um
novo ..pacote", uma nova ordem internacional, o retorno do Fundo Monetário Internacional, e nós vamos realmente- e o__ Senador José Lins tem razão- vamos para
Minas Gerais, para o Rio Grande do Sul, para o Ceará, e
vamos assistir tranqüilamente à insatisfação da Nação: e
o Congresso, fechado. Quem sabe eles querem que o
Congresso -permaneça fechado ad infinitum.
O Sr. José Lins -

Permite V. Ex' um aparte'?
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O SR. PEDRO SIMON- Com prazer.
O Sr. José Lins- Começo por apreciar o que disse o
nobre Senador José Fragelll. Não me parece que haja
qualquer contestação ao que disse S. Ex~ Os empréstimos internacionais devem ser aprovados pelo Congresso~- Acontece, simplesmente, que o Congresso, por leis
anteriQres, autorizou o Execu_tivo a endividar-se até determinados limiteS.
O SR. PEDRO SIMON- Até 100 bilhões de dólares?
O Sr. José Lins- V. Ex~ deve analisar essas leis. Outro dia, fiz referência a isso, em resposta a uma interferência do nobre Senador Severo Gomes à exposição do
Ministro Galvêas. Mostramos então, claramente que
tudo o que o Governo tem feito em matéria de empréstimo, o fez autorizado pelo Congresso NacionaL Quanto
ao que diz o nobre Senador Itamar Franco, veja V. Ex' a
que leva a interpretação errónea do que nós dizemos. O
que eu disse a V, Ex~ foi que se cancelarmos o recesso do
COngresso, não est<lremos senão corroborando com os
bo<Jtos admitindo que verdadeiros. Não nego que há dificuldades económicas e financeims no País, que há
problemas sociais. Mas exacerbar esse tipo de colocação,
através da convocação do Congresso considero inoportuno e _exagerado. Concordo com a tese de que os políticos mUITO-pOderão cooperar. Aliás, nUnca houve uma fa~
se, nobre Senad_or Pedro Simon, em que houvesse tanta
- compreensão dos Parlament<lres quanto às dificuldades
do País. Nesse ponto, é preciso fazer justiça a essa fase
política que atravessamos e aos atuais Uderes. E acho
até que este rec_esso·deveria ser mesmo aproveitado pelas
lideranças para uin entendimento maior a respeito dos
grandes problemas nacionais.
O SR. PEDRO SIMON-- Pelo telefone, cada um, no
seu Estado, telefonava para o outro ..
O Sr. José Lins--:- Nesse caso, V. Ex' já perdeu 4 .r.neses este_ano. Não os aproveitou. E V. Ex' disporá de
mais 4 meses no segundo semestre.
O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex'?
O SR. PEDRO SIMON -

Pois não.

O Sr. Octávio Cardoso - Nobre Senador Pedro Simon, louvo a preocupação de V. Ex~ e acho mesmo que
V:Ex' prestou" Uiil bom serviço, sendo bombeiro no Rio
·-Gfànde_t;io Sul, como disse que o foi, neste final de semana. Entret3nro, acho que a colocação ..
O SR. PEDRO SIMON - Mas o.s boatos eram verdadeiros, no Rio Grande do Sul.
- O Sr. Octávio Ctirdoso '--'--- Siri1. -Perfeitamente.
O SR. PEDRO SIMON

~

Eram verdadeiros.

O Sr. Octávio Cardoso- Concordo com V. Ex' Eu só
acho que~ colocação de V. Ex~ quanto <!O recesso, agora
ou não, não contribui muito para a formação da imagem
do parlamentar, porque quem não é afeito à vida, à ativi~
dade do P<lrlamento pode entender até um espetáculo
melancólico: 4 ou 5 Senadores em plenário, às vezes um
orador falando para nenhum, a não ser para a Mesa, e
alguém poderia ter a idéia de que o Senado ou a Câmara
se portam irresponsavelmente pela auséncia, quando, na
verdade, nenhuma matéria é aprovada sem uma discussão, seja a nível de Plenário; seja a nível de Comissão.
O SR. PEDRO SIMON -

Correto!

O Sr. Octávio Cai-doso- Assim como não vejo maicif expressão na afirmativa de V. Ex' de que o recesso não é
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compatívd com a gravidade do momento em que vivemos. Se) realmente, a nossa presença puder contribuir
para desanuviar a tensão nacíonal ou para oferecer"ã.lguma solução para o Governo, não- se-jusuflcaria, 'Por
exemplo, que na segunda-feira passada não se instalasse
a sessão- do Senado, por falta de número ...
O Sr. Itamar Franco -

Nós estávamos presentes.

O Sr. Octávio Cardoso- Não excluo, nem incluo ninguém na culpa. Apenas digo que, às vezes, nós também
não damos número ãs sessões do Senado, por mais grave
que seja a situação do Pais, como na Câmara Federal,
com mais de 470 representantes; se formos lá, agora, teremos uns dez ou quinze no plenário. E que o parlamentar, o político, exerce a sua atividade até, como V. Ex~
disse para o Senador José Lins, em tom de ironia, por teM
lefone. V, Ex~ mesmo, neste fim de semana, Cslava fazenM
do pregação no interior do Rio Grailde do Sul; eu li nos
jornais o que disse V~Ex'. E o trabalho do Senador, é o
trabalho de parlamentar. Mas se vincularmos- esse o
ponto a que quero chegar- a valorização do Senado ou
do Parlamento à presença em plenário, então estaremos
desgraçados, porque nas grandes crises os nossos pieM
nãrios estão vazios.
O SR. PEDRO SIMON - Em primeiro lugar, o
problema de parlamento cheio JU vazio é muito relativo.
Andei pelos Estados Unidos, pela Europa e vi os grandes
parlamentos, muitas vezes, com meia dúzia de pessoas
falando. O problema é que o Parlamento se valoriza pelo
seu signiftcado, pela sua importância, pela sua força e
pelo seu poder. Na hora exigida, os parlamentares estaM
rão presentes e falarão bem alto quando suas vozes tiverem que _ser ouvidas.
O Sr. OctáVio Cardoso- Até aí estamos de acordo.
Foi o que eu disse.
O Sr. Alberto Silva- Senador Pedro Simon, acho que
é oportuno lembrar o discurso que V. Ex• fez na quintafeira. Nós, que estávamos aqui presentes, saímos ünpressionados com a proposição de V. Ex~. e inclusive líderes
do PDS, na ocasião...
O SR. PEDRO SIMON -

CQncordaram.

O Sr. Alberto Silva - ••• concordaram plenamente
com V. Ex~ Então, quero apenas, como contribuição,
trazer aquela proposiçãO de quinta-feira à consideração
desta nossa sessão de hoje. V. Ex! propunha. duas caias
importantes que independe do_ Regimento, de qualquer
medida que dificultasse o entendimento, que não só as
Lideranças, mas todos os Partidos reunidos, se conscientizassem da necessidade de uma comissão inü~rpartldária
para opinar, como Congresso, nas grandes decisões que
estão sendo tomadas e que-afetam 120 milhões de brasileiros. V. Ex• colocou a questão, exatamente, Como· todos nós pensamos, e obte1le, inclusive, a aprovação de
Líderes do_ PDS que estavam aqui; depois, surgiu a quesM
tão de que haviam sido retiradas do Congresso, pelo menos do Senado, as atribuições de opinar sobre a dívida
federal- lembra-se que esse aspecto foi levantado?- e
V. Ex• propôs, então, esta Comiss_ã_o, já que é um entendimento no sentido de que o Congresso opine, que serestabeleça esta atribuição do Senado medían_te _vo_tação, e
da emenda de V. Ex•, também. E V. Ex• indagou de um
dos Líderes- se não rili:: engano era o Senador Virgílio
Távora -:se-ele votaria, e ele disse: voto a favor.
O SR.
disse.

PED~O

SIMON- Voto a favõr, fói o qüe ele

O Sr. Alberto Silva - E V. Ex' disse: ganhei o dia,
porque toda a minha propostção foi aceita. Então, creio
que V. Ex•, hoje, não está fazendO mats dõ ·que ser coe-
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rente com a proposição de quinta-feira. V. Ex~ sente,
como todos nós, que medidas de maior importância estão sendo tomadas Já fora, envolvendo, digamos, a necessidade, ou eríVO\vendo o País, como um todo, po.rqúe
na verdade _está envolvida toda a classe produtora, enfim, todas as forças vivas do País. O que V. Ex~ propõe,
hoje, é que se esta Comissão se estabelecer, é sinal de _que
- o Congresso quer participar e quer ajudar. Se o Congresso continua aberto, é apenas uma seqüência. Eu não vejo
em que isto significaria que a crise é maior ou menor.
O SR. PEDRO SIMON -

Evidente!

.0 Sf. -Albe"rfo

Silva - Eu creio que nós todos~ até
abrindo mão de possíveis jetons, abrindo mão de qual-quer despesa extra ..
O SR: PEDRO SIMON-..:_ Isto é óbvio.
O Sr. Alberto Silva- ... para o PB.í~, estejB.mos aqui,
nesse trabalho dessa Comissão proposta por V. Ex•, não
discutindo aleatpriamente o tema, não; a Comissão proposta por V.Ex~ e todo o Congresso discutindo matéria
de tamanha importância para todos os brasileiros.
Quero congratularMme com V. Ex~ pelas du;:ts coisas: pela
proposição de uma comissão interpartidária, para ajudar
o Governo a _en-çontrar um caminho para a crise; e pedir
que o Congresso continue assim pOi(j_ue eStando tOdos
nós, aqui, seria mais fácil. Parabéns a V. Ex~.
O SR. PEDRO SIMON -

Muito obrigado.

O Sr. Carlos Chiarelli- Senador Pedro Simon, V. Ex•
me permite um aparte'?
O SR. PEDRO SIMON -

Pois não.

O Sr. Carlos Chiarem- Que não haja preocupação
~ com· o relógio, porque nós seremos breves.
O SR. PEDRO SIMON promisso.

E que eu

tenho um com-

. O Sr. Carlos Chiarelli- Eu sei. Aqui, o compromisso
_ _;;_com o Plenário.
O SR. PEDRO SIMON- Não, é que são coisas das
quais não podemos fugir.
O Sr. Octávio Cardoso - O Sen_ador Pedro Simon só
olha pal-a o relógio quando o aparte é daqui, eu estava
observando isso. O ~parte de lá pode ser comprido que
de não olha para o relógio.
O Sr. Carlos Chiarelli- Nós vamos ter mais tempo
durante o recesso, certamente.
_ Q_SR:_. PEDRO SIMON -

E uma

boa notícia.

O Sr. Carlos Chiarelli - Eu _gostaria de fazer uma
pon-aer.ição com relação a esse fafo; é sobre" a proposição. É que- ni.e piú-ece que ela nasceu em ciina de um
boato, na medida e na proporção em que, no Rio Grande do Sul, circulavam rumores, felizmente infundados,

e

que.~.

O SR. PED~O SIMON- V. Ex• está cometendo um
erro. Essa proposição foi levantada pelo Senador ltamar
Franco, na quarta-feira, eu a secundei na quinta-feira.
O Sr. Carlos Chiarelli - Mas V. Ex• a veiculou e a
- sustentou no Rio Grande do Sul, em cima de boatos,
como se o recesso suspenso seria, fundamentalmente,
uma demonstração de uma espécie de vigilância do Legislativo, ante situações que pudessem truncar a contimiidade do processe institucional. Esse é o problema.
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O SR. PEDRO SIMON - Não, sinceramente não,
pode ficar tranqUilo. Não foi assim que cu coloquei o asM
sunto.
O Sr. Carlos Chiarelli bem claro.

Eu gostaria que isso ficasse

O SR. PED~O SIMON- Não, es.tá claro, não é essa
a preocupação; a nossa preocupação é porque estamos
atravessando uma crise séria no campo económico, no
campo social. Estão aí o Sr. Delfim e os seus assessores
com os seus pacotes; está aí o Governo que, muito provavelmente, no mês de julho, fará a renegociação com o
Fundo Monetário Internacional; está aí chegando um
grupo de banqueiros ~trangeiros, para debater e discutir
esse problema. A proposta que nós estamos fazendo, du
suspensão do recesso, é porque nós deveríamos buscar o
entendimento, dentro desta Casa, no sentido de que nesses dois assuntos essenciais: os pacotes e o problema do
Fundo Monetário, o Congresso, principalmente o Senado tivesse uma participação direta.
O Sr. Carlos Chiarem - EntãO- a -versão -vcíciilada
pela imprensa do Rio Grande do Sul, com relação à entrevista coletiva de V. Ex•, quando divulgou essa idéia da
suspensão do recesso, em face da ocorrência de divul~açào de boatos alarmistas, n_ào tem procedência?
O SR. _PEDRO SJMON tranqUilo.

Não, não tem, pode ficar

O Sr. José LinS- Mas infelizmente, V. Ex~ não pode
- desvincular uma coisa de outra, de vez que começou citando esses boatos.
O SR. PEDRO SIMON -- Para dizer que era um
boato.
O Sr. José Lins- Não! Para chamar a atenção danecessidade de cortar o re_cesso.
O Sr. Humberto Lucena- V.
Senador?
O SR. PEDRO SIMON

~

Ex~

me permite, nobre

Pois não.

O Sr. Humberto Lucena - Desejo cong_ratular-me
.com V_ Ex~. pela sua proposta, no sentido de que se examine a possibilidade de convocação, de acordo com a
Constituição, do Congresso Nacional durante o recc.sso
do mês de julho. Ali~s,_hi1 uns doi_s dias, recebi um telefonema do nobre Senador Itamar Franco, ..
O SR. PEDRO SIMON mar Franco.._

A idéia é du Senador Ita-

O Sr. Humberto Lucena- ... nesse sentido, e de imediato levei o assunto ao exame da Liderança do PDS,
nesta Casa:_Ao que parece, a Bancada governista está diM
vidida _a respeito do assunto.
O Sr. Itamar Franco - Mas se estiver dividida pelo
meio, nós só pre~isamos de um terço.
O Sr. Humberto Lucena- Soube por V. Ex~, Senaôor
Pedro Simon, com muita euforia, que o Senador Virgilio
Távora, Vice-Líder do PDS, admite a convocação do
Congresso.
O Sr. Itamar Franco-

E favorável.

O Sr. Humberto Lucena- Já os Senadores José Uns e
Aderbal Jurema, Vice-Líderes, também, do Governo,
~ão contrários. Mas o fato é_que V. Ex• colocou a· questão muito bem. V. Ex• inicioU: o seu discurso falando não
em boatos, mas etn notfcias verdadeiras, veiculadas por
todos os órgãos de imprensa do País. E, sobretudo, V
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Ex• se situou, como todos nós outros, da Oposição; par~
ticularmcntc do PMDB, dentro do contexto gravíssimo
da crise econômii::a-e social que aí está. E, evidentemente,

nobre Senador, que todos nós, se por acaso o Congresso
vier a cerrar- suas portas, a }9 de julho, iremos para os
nosso Estados inteiramente preocupados com o que se
passa no País; porque, mesmo que o Congresso tenha o
Plenário das duas Casa mais -ou menoS esvaziados, o fato
é que ele está funcioil3.ndo e poderá a qualquer hora ser
acionada para fazer face a qualquer fato mais gi-ave Cjue
possa acontecer. Porque o incontestãvel é que estamos
numa crise de tal ordem, que nós não sabemos o que vai
acontecer no dia de amanhã, neste País.
O SR. PEDRO SIMON - Eu agradeço o aparte do
meu Líder, e assim, Sr. Presidente está de pé a proposta,
já agora do PMDB.
O Sr. Itamar Franco Virgílio Távora.
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Com o 3.p0ío -óo Senador

O SR. PEDRO SIMON Líder, quando no exercício
Virgílio Távora, comunicando
le\rou a proposta ao Líder do

Com o apóio do Viceda Liderança, Sena'dor
o Líder do PMDB que já
PDS.

A situação é illUitO clara. Os pacotes do Sr. Delfim
Netto, de conseqíiênc1aS Sérla.Se graves, na Sociedã.de
brasileira, em todos c:s setores, em todos os segmentos da
vida brasileira: To dos temem o que vai acontecer no mês
de julho, com relação aos entendimentos Brasil/Fundo
Monetário Jnt<{~p.acional,- Brasil} comissão de banqueiros que está ch~gando aí. A nós parece que~ sobre estas
duas matérias, o Senado tem a obrigação de se proimnciar,, debatendp-~s, não apenas nesta Casa, mas conttituindo - refa~o a proposta - um grupo de trabalho,
comPosto de representantes de todos os Partidos, para
analisar profundamente os pacotes e o novo acordo com
o Fundo Monetâri"o Internacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG{L/0 TÃVORA NA SESSÃO DE 9-8-83 E
QUE ENTREGUE X REViSÃO DV mU7JOR,
SERIA PUBLICAD07'VSTERIORMENTE:
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS - CE. Como
Lfder, Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e
Srs. Senadores;
Com toda a atenção, ouVim-os o discurso do eminente
representante por Minas Gerais, e aqui esHVCrrios Presente não designado por nosso Partido, como afirmou o
eminente Senador pelo Rio Gfanãe do Sul, mas dentro
do compromisso que assumimos com S. Ex• de ouvirmos
seu pronunciamento e depois darmos os esclarecinientos
necessários.
O Sr. Itamar Franco ----Agradeço a presença de V.
Ex•., nobre Senador Virgílio Távora.

O SR. VIRG1LIO TÁVORA- Mas, antes de mais
nada, Sr. Presidente, e aqui preciso ê dizer a todos os Srs.
da Oposição, que nada foi eScOndido que do Vice-Líder
do Governo dependesse, desse acordo. Trouxemos a este
Plenário todos os documentos, atendendo a um pregão
de S. Ex• lemo-lhes seus tópicos mais importantes e encaminhamos à Mesa, para que fosse publicado e divulgado. Decisão da mesma e aqui não vai nenhuma crítica,
um órgão colegiado decide pela maioria dos seus
membros.
Foi julgado que era grande o volume a ser publicado,
para evitar mal-entendidos, entregamos em mão, após
essa decisão da Mesa, toda a documentação ao ilustre
Representante de Minas Gerais. Verdade, Sr. Senador
Itamar Franco?

O Sr. Itamar Franco- Sr. Senador Virgílio Távora ...

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Sim ou niio?
O Sr.Itamar Franco- Mas é apenas para-esclarecer,
V. Ex" já o disse aí. V. Ex• trouxe a documentação depois
de insistentemente pedida por n'ós, através de um pedido
de informações. V. Ex" trouxe uma tradução resumida,
- não. completa como acabo de dar.
O SR. VIR.G[LIO TÁVORA- I! toda a documentação que havia.
O Sr.Itamar Franco- Toda a documentação foi e_nvi~-.
da a nós, praticamente em inglês, e V. ExJ não consegum
que realmente fosse publicada no D~ário do Congre~
Nacional. E eu posso conferir exatamente, Senador
Virgílio TávOra, se não foi publicado no Diário do Co~
gresso Nacional é a razão pela qual trouxe ao conhecimento desta Nação ;a cOmplementação do pronunciamento de V. Ex•.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Perfeito
O Sr._ Itamar Franco- E estava em inglês, inclusive,

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Segundo, gostarfamos
de dizer que vamos aproveitar a ocasião, nesta sessão e em
outras, parà, de uma vez por todas, darmos os esclarecimentos que julgamos necessários, não só ao discurso do
eminente Senador, que poderíamos dividir em duas partes, uma de crítíc'"a e outra de sugestão, sugestão, aliás,
bem resumida - foi a parte final - comO também a do
ilustre membro da Oposição, que ocupa o cargo maior
neste Plenário, ilustre Sena,dor Hull].b~rt() Lucena, de
cujo pronunciamento pinçamos os pontos que julgamos
- a nosso ver, claro- mais importantes, e que uma vez
respondidos poderiam, naturalmente, trazer mais luz ao
assunto.
Ao mesmo te:mpo, embora não sendo nós da profissão, isto é, não somos advogados, não somos-bacharéis,
não entendemos de Direito, mas já foi dito que Direito
antes de tudo é bom senso -lógico- -ãproveitar a contribuição valiosa dada pelo Instituto dos Advogados
Brasileiro seja pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasn.
Gostaríamos, então, Srs., de rapidamente ver as críticas aos contratos; e nisso parece-nos que os dois pronun- ciamentos quase que se justapõem, mãs ,;-a-nios-nos-reser-_
--var, possivelmente amanhã, se tempo tiverriios, a dar a
contradita ao que hoje ouvimos.
As criticas nos contratos acima referidos, quanto ao
que diz o emiilente Líder da Oposição, e veja ilustre Senador Itamar Franco - entre parên1eses -··cOmo realmente o assunto não desperta interesse no Senado: V.
Ex• ganhou de nós, agora somos apenas dois representantes do PDS e três do PMDB. V. Ex• tinha toda ara~
zão, nesse ponto.
O Sr. Almir Pinto- Esclareço a V.-Ex• que o PDS estava em reunião até há poucos ítlStantes.
0-SR. VIRGILIO TÁVORA- Exato, e foi justamente por ter sido motivo de crítica, aqui, e mostrei essas razões. E mais um pouquinho: mostrei que a ilustre Bancada de S. Ex• comparecia em número mínimo.
O Sr. Itamar Franco- V. Ex" tem razão, Senador.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Primeiro, as crítírias.
"I. A Garantia é válida, independentemente da
validade de qualquer disposição contratual.
2. O Brasil aceita o foro judicial de Nova York e
de Londres para discussão e julgamento do Acor.:
do."

Aliás, nesse ponto, as críticas dos dois Senadores coirtcidem. Estamos s6 nas críticas denunciadas por V. Ex•,
Senador Humberto Lucena. Continuamos;
"3. O Brasil renuncia a qualquer d;reito de alegar
questões de soberania na discussão do acordo e,
conseqüentemente à imunidade jurisdicional.
4. O Brasil aceita a constituição de julzo arbitral
que será composto por um representante de cada
parte e um terceiro escolhido dentre QS membros dª-Ordem dos Advogados de Nova York."

Isso foi ciítica, aliás, comum aos dois. Prossigo:

"5. O Brasil aceita o laudo arbitral, incondicio~
na! mente, que será obedecido pela Justiça brasileira,
sem reexarile do mérito_."
Também foi crítica de ambos os dois. E mais:

"6. O lauâo ·arbitral se fundamentará exclusivame-nte n~s leis de Nova IorqUe; nãO podendo ser invocado o princípio da eqüidade ou qualquer outro.
7. O Banco Central aceita o foro eStrangeiro e,
mais, consente de forma irrevogável que, em caso de
litigio, poSsa Ser citado pelo correio, no exterioi (pe~
lo seu procurador o Banco do Brasil) ou no Brasil."
Esse ponto foi tocado pelo eminente Senador Humberto Lucena.
"8. O empréstimo se vencerá antecipadamente
caso 50% dos bancos, a seu juízo, notificarem o

Banco Central ou o Brasil que ocorreu qualquer
fato ou círcuilstáncia que leve a crer que o Brasil ou
o Banco Central não sejam capazes, ·ou possam não
vir a ser capazes de honrar seus compromissos.
9. O Banco Central aceita que, em caso de exe~
-cução, a penhora recaia ~sobre seus benS usados em
aiividades comerciais."
Era só dq eminente Senador Humberto Lucena, essa
parte.

•·to. O Brasil se submete às leis de Nova Iorque
e ao disposto na "Convention on the Settlement of
lnvestiment Disputes between States and Nationals
of other States". Essa Convenção foi celebrada sob
os auspícios do Banco Mundial, em 1966.
11 .. O Banço Central obrig_a-se a fornecer mensalmente as_ al_t~rações salariais decorrentes da política de correção, conforme os reajustes calculados
com base no INPC."

P8.ssemos _l._apÍdamente às outras críticas, paTa iespon~ ·
der em conjunto.
As críticas encampadas pelo Instituto de Advogados Brasileiros são as seguintes:
1. O Brasil renuncia a qualquer direito de ale- gar questões d_e soberania na discu_s_são do acordo e
- coriseqüentemente à imunidade jurisdicional.
2. O Brasil aceita a constituição- de juízo arbi~
trai, comp_osto_por um representante de cada parte e
um terceiro escolhido dentre os membros da Ordem
dos Advogados de Nova Iorque."
H

Tal qual o eminente Senador.
"3. O laudo arbitral, que será aceito incondicionalmente pelo Brasil, se fundamentará, exclusivamente, nas leis de Nova Iorque."

Também dito pelo Senador.
"4. O Banco Central aceita que, em caso de
execuçãO, a penhora recaia sobre seus bens usados
em atividades comerciais."
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Também pelo VícewLíder aqui citado.
.. A'ii críticas encampadas pelo E. Conselho Fede-

ral da Ordem dos Advogados do Brasil são

a~

se-

guintes:
I. Renúncia antecipada do Brasil à alegação de
sua soberania.
2. Renúncia antecipada do Brasil à alegabilidade de princípiOs -de Direito lnternacional Privado
que pudessem levar à aplicação de normas jurídicas
distintas das vigentes no Estado de Nova Iorque._
3. Penhorabilidade dos bens do Banco Central
do Brasil, portanto, bens públicos federais, por lei
impenhorãveis."
Isso os Srs. dois não citaram, mas ele citou lá.
..4. Renúncia da alegabilidade para fins de exclusão _da responsabilidade, da invalidade, total ou
parcial, dos contratos celebrados, até mesmo em
face das leis de Nova 1orque."
Passemos ao exame:
"A primeíra crítiCa, da garantia ser válida, independentemente da validade de qualquer disposição
contratual, não tem fUndamento jurfdico. Trata-se
de cláusula contratual l!_suaJ nesse t_ipo de contrato
de empréstimo, podendo ser aceita nos termos do
artigo 11 do Decreto_-lei n'~ 1.312, de IS de fevereiro
de 1974 ... "
O qual, se a Oposição contra ele tem algo a opor, pode
;olicitar a- sua revogação, através de um projeto.
" ... a qual tem correspondência ·no arC43 do Decreto n'~ 2.044, de_31 de dezembro de 1908 (Lei Cam~
bial)."
A segunda crítica de que o Brasil aceita o fórum jUdicial de Nova Iorque, Londres, para discussáo e julgamento do contrato, também- permita-nos- não-tem
procedência. O contrato prevê apenãs; seção 8• E a( um
parêntesis. Sr. Presidente. Fazemos um apelo à Mesa, de
que pelo menos eSses pontos mais percutidos, e principalmente essa questão de renúncia de soberania, aqui tão
discutida, de renúncia de impenhorabilidade sejam
transcritos do original no pronunciamento que vamos
fazer. Não são muitas páginas, e não é possível que o Senado seja tão pobre que não possa transcrever uin documento desse, in-clusive para os Srs. Senadores, e jâ não
estamos pedindo a transcrição de tudo, apenas desta Sessão, do Contrato I e do Contrato II, a parte em inglês, a
parte em português.
O Sr. Itamar Franco -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. V!RGILIO TÁVORA- Pois não.
O Sr. Itamar Franco- Eu espero que meu pronunciamento, que dividi na parte em p-ortuguêS e-em inglês, seja
publicado assim, porque acho importante. E se for o caso, nobre Senador Virgílio Távora, se a sua tradução não
corresponder à minha tradução, o Senado deve ter dinheiro para pagar um tradutor juramentado, para -que tiremos as dúvidas da soberania ou não invocadas por nós
outros.
O SR. VIRG(LIO TÁVORA- Não_estamos pondo
em dúvida, Ex• Acho é o seguinte: é que temos aqui um
manancial imenso de informações ao Senado, e nos foi
negado levã~lo ao conhecimento do Plenário.
O Sr. Itamar Franco - Estamos de pleno acordo com
V. Ex• Vamos publicar em iriglês e português e verificar.

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Uma das afirmativas
- é um fato- foi negada, por questões de economia, a
sua publicação. Foi ou não foi?
O Sr. Itamar Franco -

~ verdade., Ex•

VIRGlLIO TÁVORA- Sr. P~esidente, é tão
pouco o dispêndio, de maneira que- isso é um requerimento do Vice-Líder da Maioria, no exercício da Liderança da Maioria - fazemos um apelo para que seja
publicada esta documentação a fiin de que não paire esse
véu- de dúvida de que a tradução foi essa ou de que a-tradução foi aquela ... Hã o original em inglês, há a tradução do tradutor oficial...

O-sR.

O Sr.ltamar Franco- É uma tradução que V. Ex• sabe, incompleta, Senador Virgílio Távora .

O SR. VIRGlLIO TÁVORA -

Esta, agora, não.

O Sr. Itamar Franco - Então é uma outra, porque
aquela que V. Ex• me encaminhou ...

O SR. VIRG(LIO TÁVORA --Aquilo foi um i-eSu[nQ
e, se nem o resumo quiseram publicar, ...
O Sr. Itamar Franco -

Exalo, l!x•, tem inteira razão

V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Eu pediria
ao nobre-Líder que especificasse a sua proposta.
O SR. VIRG(LIO T Ã VORA - A nossa proPosta é
que Seja transcrita a Seção 12, relativa à Renuncia -de
Imunidade doCredit Guãrãntee Agreement, isto é, do
aco_rd_o chamado de Crêd_ito e Garantia (_original e tra_dução) e as Secções 8.07 a 8.10 segundo acordo, isto é,
do· acordo chamado de Crédito Depositado (original e
tradução).
O Sr. Pedro Simon- Mas por que não se traduzir e
transcrever tudo?
O SR. VIRG(LIO TÁVORA- Caro Senador, se já
nos foi negada a transcrição ... Este gaúcho chega sempre
atrasado. Passamos meia hora aqui explicando, apresentamos todos esses documentos à Casa e pedimos a transcrição anexa ao discurso de esclarecimento feito há tempo. Foi ilegado pela Mesa.
__9 Sr. Ped_ro Sinlon- Qual a razão da negação? Foi
economia?

__ O SR. VIRG(LIO TÁ VARA- Não diremos se foi
economia~ isso, o eminente Presidente que faz parte da
Mesa deve dizer, mas naturalmente por ser um volume
muitO grande. Não vamos discutir a resolução, vamos
apenas pedir ao Presidente a sua valiosa intercessão para
que esses dois pequenos documentos sejam transcritos
para conhecimento do Plenário do Senado, para conhecimento, através dos Anais, das gerações futuras.~ muito pouco o que se pede_.
Continuamos:
O contrato prevê, apenas, Seção 8.0J, que as
questões dele oriundas sejam submetidas à arbitragem, caso não sejam submetidas à jurisdição brasileira. A arbritagem é ineio -uriiversalmente aceito
para a solução de controvérsias e, no Brasil, a acei·
tação da cláusula está expressamente autorizada
pelo artigÕ 1t do Decreto-lei n\0 i.3t2; de 1974.
A terceira crítica, de que o Brasil renuncia a qualquer direito de alegar soberania na discussão do
acordo e, conseqüentemente, à imunidade jurisdicional- permitam-nos também dizer --improcede.
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O dispositivo contratual cjue motivOu a ciítica (seção
8.08 b)- está aí a razão de pedirmos que sejam transcritos-os documentos, o original e a tradução -tem a seguinte redação, traduzida livremente:
"Renúncia a imunidades- Ã medida que o fiador tiver ou vier-a ter direito a qualquer imunidade
relativa a quaisquer- procedimentos judici:iis ou de
execução de julgado no Brasil (excetuada a restrição
de alienação de bens públicos prevista no artigo 67
- -do Código Civil Brasileiro) _ou da execução local de
qualquer decisão arbitral sob fundamento de soberania ou qualquer outro motivo com respeito a
qualquer questão derivada ou referente às suas obrigações contratadas neste contrato, o fiador concorda, por este, e.concordará irrevogavelmente e incondicionalmente a_ não invocar qualquer imunidade
relativa às suas obrigações ou qualquer outra questão prevista, derivada ou relativa a este contrato."
O Brasil, como Estado, diferentemente de certos
povos de formação e direito anglo-saxônico desculpem-nos os juristas entrarmos no assunto-,
não tem imunidade ao processo judicial. A Fazenda
Pública pode e é demandada, como ré, diariamente
nos foros competentes. A renúncia, dentro do atual
sistema jurídico brasileiro, é de direito i-nexistente,
ressalvada a hipótese do artigo 67 do Código Civil.
A boa fé contratual, por outro lado, impede que o
Estado contrate e, em seguida, edite urna lei
tornando-o imune ao processo judicial e, por via de
consequência, desobrigado ao cumprimento de
mandamento judicial que o reconheça inadimplente. Ademais, fique esclarecido que a renúncia serefere, exclusivamente, à imuriidade a processo judicial no Brasil, ou seja, dentro do próprio território
nacionaL
8. A quarta crítica, de que o Brasil aceitou a
constituição de juízo arbitral que serâ composto por
um representante de cada parte e um terceiro escolhido dentre os membros da Ordem dos Advogados
de Nova Iorque, não tem procedência. Como já foi
afirmado acima, a arbitragem, como meio de solução de controvérsias para o BraSil, estâ autorizada
pelo artigo 11 do Decreto-lei n9 1.312/74. Fora desse caso, ocorreriam duas hipóteses: ou o Brasil seria
demandado perante a Justiça brasileira (o que os
bancos credores não -aceitam) ou perante a Justiça
estrangeira (o que não é aceitável para o Brasil,
como pafs soberano). O fato do terceiro árbrito ser
_escolhido dentre os membros da Ordem dos .Advogados de Nova Iorque revela a preocupação das
partes na obtenção do concurso de um jurisperito
qualificado para emitir· opinião sobre um contrato
regido pela lei de Nova Iorque.
9. A quinta crítica, de que o Brasil aceitará. o
laudo arbitral, incondicionalmente, que será obedecido pela Justiça brasileira, sem reexame de mérito,
não é procedente. As partes podem convencionar
que a decisão do tribunal arbitral seja irrecorrível
ou que haja uma outra instância arbitral. Neste caso, o contrato prevê que a decisão do tribunal seja
irrecorrível. Por outro, o laudo deverá, para ser executado, ser homologado pela Justiça brasileira. isto
é curial. O procesSo de homologação de um laudo
arbitral, devidamente homologado no eXterior, adolado no Brasil é o da delibação, ou seja, o mérito do
laudo não é examínado. Somente seus aspectos formais.
10. A sexta crftica, de que o laudo arbitral se
fundamentará, exclusivamente, nas leis de Nova
Iorque, riãci podendo ser invocado o princfpio da
eqfiidade ou qualquer outro, não procede. A lei que
rege a obrigaÇão contratada, nos termos do artigo 9'~
da Lei de Introdução ao Código Civil, é a Lei de
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Nova Iorque. Determinada esta, é conseqüência lógica que não devem ser invocados outros princípios
ou ordenações forã daquele sistema legal, vigente
em Nova Iorque.
11. A sétima crítica, de que o Banco Central
aceitou o foro estrangeiro e, -rnais, consente de forma irrevogáVel que em caso de litígiO posSa -ser citado pelo correio, no "exteriOr (pelo seu procurador o
Banco do Brasil) ou no Brasil, não procede juridica-

mente. Não há dúvida quanto à aceitação, no contrato, da possibilidade do Banco Central ser demandado no estrangeiro. Aceitar a jurEidição estrangeira em si mesma não ooilstituí" nenhum mal, nem por
si s6 ofende a ordem pública ou a soberania nacional. A imunidade de jurisdição piotege, essencial~
mente, os organisinos políticos do Estado. Não os
administrativos. Por outro lado, a cláusula contratual está ao abrigo do artigo li do Decreto-lei n"'
1.312/74, uma vez que ê uma condição usualmente
aceita nos negócfciS Tnfefriadonais, inclusive com
outros.. países- ..em_ sitUação_ _semelhante_-ª:- do.- -Brasil.
Ainda mais, a imUOidade de judsdi,ção~ a -toda evidência, é privilégio POTífiCo do Estado, que não se
transmite às autarquias. De outro ângulo, a forma
da citação é detenriiri-ada pela lei processual do lugar; a citaçãO pelo correio é-Uma das fofmãS !egai(
de citação admitfdas pela lef brasíleira (C~ arts.'
221, I, 222 e 223, Lei n'i'-6.830, de 22-6-80; art. 8"', I,
e CLT, art. 848, § 1•).
O Sr. Humberto Lucena aparte?

V. Ex• me permite um

O SR. VIRGfLIO TÁVORA --OuViremos a lição
com todo o prazer.
O Sr. Humberto Lucena - ... principal foi de que o
ac_ordo em relação ao Projeto 2, agredia, como também
em relação ao Projeto I, frontalmente a Constituição do

País e citei vários disposítivOs constitucíorla:is cóm relação à renúncia do foro e a inviolabilidade dos bens, por
~emplo. E hoje, a outra ressalva que V. Ex• fez muito a
tempo, hoje eu estou numa campanha maravilhosa, eu e
o Senador Itamar Franco, que é da Ordem dos AdvogadOs do Brasil, e está representando ao Supremo Tribunal
Federal ...
O SR. VIRGlLIO TÂVORA- Citaremos is_so.
O Sr. Humberto Lucena- ... sobrç a inconstituciona-

lidade desse acordo, e aí é onde entra a questão do
Decreto-lei._Se há um Decreto-lei em que V. Ex' se arrima para sustentar o acordo, evidentemente, que o Supremo, amanhã, no exame da matéria, vai considerar esse
DecretO-lei -inconsÜtucional. h uma boa oportluildade
que a Ordem dos Advogados está nos dando - se é, o
que acredito, que o Procurador-Geral da República, que
como disse hoje, é homem da confiança do Presidente da
República, não engavete a representação da Ordem dos
Advogados. Eu duvido muito que o Procurador-Geral
da República encaminhe essa representação ao Supremo
Tribunal Federal, e tem atê o compromisSo de V. Ex'
-nes~e-sentido- V. Ex• pode dá-lo em nome do Governo. O Procurador é da confiança do Presidente da Repúblíca.

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Deixe-nos prosseguir
um pouco, senão a Presidência corta-nos o tempo e não
conseguiremos chegar ao final.

O SR. VIRGlLIO TÁVORA - V. Ex•, justamerlte,
deseja que afirmemos que obrigaremos o Procurador, a
dizer que vai examrnar _ou não ...

O Sr. Humberto Lucena- t porque eu não quero deixar de fazer uma intervenção.

O Sr. Humberto Lucena- Não, não é obrigar. b que
o Governo recomendasse ao Procurador-Geral da República, já que é um titular de cargo de confiança do Pre-sidente; que, em se tratando de uma matéria contr-overti~
da na qual entra o Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, que ele fosse até o Supremo para que
o Supremo desse a última palavra, porque se S. Ex• engavetar a representação, fica o dito pelo não dito.

O SR. VJRGILIO TÁVORA- Finalmente,_o Código
de Processo Civil (art. 38) admite que a citação se]a feita
através de procurador especialmente constitufdo.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral. Fazendo soar a
campainha.) - Eu consultaria o Plenário, diante do encerramento do prazo da sessão, da continuidade dos nossos trabalhos, na forma regimental. (Pausa.)
A sessão estará prorrogada por mais fO minutos.
O Sr. Humberto Lucena- Ainda bem que V. Ex• no
início do seu discurso teve a preocupação de fazer duas
ressalvas: primeiro, a de que não era Jurista ...
O SR. VIRGILIO TÁYORA- Gtaças a Deus, engenharia é mínha profissão.
O Sr. Humberto Lucena - Pois é. Aliás, quando fiz
aqui~ discurso sobre o assunto, V. Ex• prometeu que a
parte jurídica seria afeta a Um advogado aí da Bancada,
possivelmente ao Líder Aloysio Chaves, mas não sei se
porque ele é um Jurista eminente, ele não quis abordar o
assunto até hoje...
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Podemos dizer a V.
Ex-' porque ficamos sozinho no plenário; é porque houve
por cOincídência uma reunião do PDS hoje ~ mesma hora.
O Sr. Humberto Lucena- Não é isso, é que acho que
um assunto dessa ordem, no seu aspecto jurídico, devia
ser tratado, realmente, por alguém que fosse mais adentrado em matéria jurídica. Sei que Direito é bom senso,
como diz V.
é lógica, mas há aspectos jurídicos que,
não sendo V. Ex• Bacharel, não pode discutir. Eu
·lembraria a V. Ex• que a nossa acusação ...

Ex•.

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Perfeito~ Eminente
Senador, permita-nos apenas ficar numa preliminar; nós,
com toda sinceridade, afirmamos que não éramos juristas, não somos advogados mas, pelo amor de Deus, não
firme nesta Casa este princ-ípio. Assim, o discurSo-tão
belo na forma, embora divirjamos bastante do eminente
Sen3dor Itamar Franco~ cOmO a maioria dÕs disCursos
fe~tos aqui, nesta CaSa, sOfreriam a mesma crítica. Ele é
~~ge~hein>, honramo~nos também deserengeqheiro,_nenhU~-de nóS-dois é economista para dar a solução finill
que ele apresentou.
O Sr.

Huf!lbe~to

Lucena -

V. Ex' me permite?
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O SR. PRESIDENTE (Milton CabraL Fazendo soar a
campainha.) - Apenas queria lembrar a V. Ex', Senador Virgnio Távora, que temOS a sessão do Congresso
Nacional marcada para as dezoito horas e trinta minutos, e já estamos avançando no horârio da sessão do
Congresso Nacional. Ãs dezoito horas e quarenta minu-tos, impreterivelmente, encerri"remos a s'essãõ~O Sr. Almir Pinto- Nobre Senador Virgílio Távora,
gostaria de esclarecer que V. Ex~ jamais poderia assumir
o compromisso perante o Senador Humberto Lucena de
que o Prcsídcntc da República mandaria que o
_Pra:curador-Geral da República encaminhasse ao STF,
mesmo porque o Procurador-Geral primeiro estudará a
representação; caso contrário, o Presidente se antecipa,:.
ria ao jUíZo do Procurador-Geral. Isso seria um açodamento inju~tificado.

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

Pois não.

O Sr. Humberto Lucena- Quando eu aparteei V. Ex•
há poucos minutos, e falei que V. Ex• fez a ressalva de
qüe não era juriSta, TOi porque no di<i do meu discurso
sobre o Projeto V. Ex• é que éolocou o problema de que
-os aspectoS jurídicos seriam aqui colocados e debatidos
por um elemento da Bancada, possivelmente o Líder
Aloysio Chaves, enfronhado em matéria- jurídica.
O SR. VIRGIUO TÁVORA - No lugar de V. Ex•,
nos senfiríamos honrado, porque ficou justamente um
cavalheiro do PDS ileste Plenário, a(iui sentado, ouvindo
o discurSo dO se.u" liâefado, e não poderia calar depois de
V. Ex• já haver falado sobre o assunto e profligado os diferentes aspectos desses acordos, contratos, projetas,
COmo queiram. Vem o seu liderado e amigo, mas parece
que não muito coincidente em idéias sobre a moratória,
tambêm aqui presente, e como V. Ex~ queria que ficássemos calado, se quem cala consente, e o tempo vai pas_sançl.o? Se estivesse aqui o eminente Senador Aloysio
Chaves, não temos a menor dúvida de que ele tomaria
com muitíssimo mais brilho, muitíssimo mais profiCiência, professor que é da matéria ...
O Sr. Itamar Franco- Não apoiado!
O SR. VIRGfLIO TÁVORA- ... tomaria a defesa
destã. parte. Porque o que eu ia discutír com o seu liderado, diSse a ele, era justamente a parte ecõi1ômica; que
seria a parte da moratória, e que, jUstamente, amanhã será feito.

e

O Sr. Itamar Franco- E vamos aguardar o debate de
V. Ex• numa próxima oportunidade.
O SR. VIRGlLio TÁVORA- Mas, nestes dois minutos, pediríamos aqui para não ser interrompido e solicitaríamos ao eminente Presidente que desse como lidas
a 8• e 9~ crítiCa-s~ S. Ex's são tão numerosos em plenário,
e vão ler a 10' e a 11' críticas.
As críticas encampadas pelo Instituto dos Advogad~s
Brasileiros, todas essas, com execção da 4•,já foram respondidas aqui por nós.
A nona crítica, que consiste no Banco Central ter aceitado que, em caso de execução, a penhora recaia sobre
seus bens usados em atividades comerciais, juridicamente_ não procede. o--Bal-tco Central aceitou tal Cláusula.

O SR. VIRGlLIO TÁVORA-- Um momento.
Diríamos: também o eminente Senador Almir Pinto
deveria adstringir aos discursos sobre a sua especialida~
de, a seguir a norma adotada por V. Ex• Em homenagem
a seu liderado e fazendo sentir o número dos seus correli~
gionários _que também estavam assistindo o pronuncia_mento e, lamentar;tdo a ausência de V. Ex• que, graças a
Deus no fim do mesmo foi surpresa, dissemos, realmen~
te, que estávamOs aqui para ouvi-lo porque nós famas
discutir era a parte puramente da moratória, mas toda a
nossa parte, realmente, que ele e nós tínhamos, assim,
mais enfronhados são ...

comp_le~<!·

O Sr. Almir Pinto- Nobre Senador, permita-me ape_nas um esclarecimento?

Finalinente,- as Críticas encampadas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, estão respondidas_ A primeira no parági'afo Sétimo, que já ralamos; a

Os bens dele, de atividades comerciais são bens absolutamente penhoráveis.
Em resumo, pediríamos que fosse colocada a crítica
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segunda no parágrafo décimo e a terceira, a que nos referimos, no parágrafo treze..
-A quarta crítica formulada pelo COnselho Federal d.l
Ordem dos AdvogadoS diz:
- - -- -4. Renúncia da alegabilidade para fins de excluM
sào da responsabilidae, da invalidades, total ou parcial, dos contratos celebrados, até mesmo em face
das leis de Nova Iorque.
Tudo isso em procedência. E cláusula contratual decorrente do princípio univerSal do Direito SegUndo o
qual não é· permitido invocar nulidade de atas juddicos
aquele que lhes tiver dado causa.
18. Finã.lmente, noticia o Jornal da Tarde de 2
do corrente que, no Congresso Nacional dos Advogados pró-constituintes, instalado na Faculdade de
Direito de São Paulo, o E. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil argüe, com base em
estudo do Conselheiro Sérgio Ferraz, ã-inc·o-nstiiu-:
cionalidade do contrato por não ter sido_ratificado'
pelo CongresSo NacioilaL O argumento não colhe
data vénia. A ratificação, pelo Congresso Nacional,ê requisito essencial para. .. resolver definitivamente
sobre os tratados, convenções e atas internacionais
celebrados pelo Presidente da República,_ "(artigo
44, I, da Constituição Federal). No caso, temos um
ato jurídico celebrado- entre o EStadO bra:sileiro e
consórcioS--de bancos particulares. Tal ato jamais
poderá ser classificado_ na categoria d~. "tratados,
convenções e atos ínternaciO-riaís":--o ftiriàamento
legal dos contratos é o Decreto-lei n9 1.312/1974,
que se acha em pleno vigor, eis que baixado na forma de acordo com a Constituição Federal vigente.
Isso, o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exf. a benevolência e convidando o eminente
Senador Itamar Franco e o não menos emineilte Líder
para, amanhã, discutirmos, então, a parte conclusiva e,
diremos assim, construtiva, porque toda idéia é constru~
tiva; a sua idéia de não moratória, qUe achamos que deve
ser aqui esmiuçada, apresentados os prós, apresentados
os contras e, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, protestar
também -protestar em termos jurídicos- na apresentação de outras provas que mostrem, em aduzindo os argumentos de S. Ex~. que moratória, no momento, é fácil
de Propor, é facil de sugerir; agora, difídlimo serâ de, napresente conjuntura, a não ser como recurso extremo
dentro dos extremos, ado tá-la e não ver este País expiador numa convulsão social.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mílton Cabral) - Srs. Senadores, esta Presidência acata- a prOposta de transcrição
dos documentos objeto do pronunciamento do nobre Senador Virgílio Távora referentes a contratos do Brasil
c_om bancos particulares.
Entretanto, devo lembrar a V. Ex' o disposto no§ 29
do art. 233 do Regimento fnterno, que serâ oportunamente examinado.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
TRADUÇÃO DA SEÇÃO 12 DO
"ACORDO DE CREDITO E GARANTIA"
RELATIVA A RENONCIA À IMUNIDADE
SEÇÃO 12
Consentimento_ quanto à Jurisdição; Nomeação de Agen~
tes para Fins
Processuais; Citação; Renúncia de Imunidade.
!2.1. Consentimento q_uanto-ã Jurisdição. O Banco
Central se submete, irrevogavelmente, à jurisdição não
exclusiva de qualquer tribunal do Estado de Nova Iorque ou tribunal federal situado na Cidade de Nova lo r-

que C ·aos tribunais da Inglaterra situados em Londres,
quanto a qualquer litígio, ação ou procedimento decOrrentes ou relativos a es-te Acordo ou a qualquer Nota. O
Banco Central irrevogavelmente renuncia, no mais amplo sentido que a lei aplicável efetivamente permite, a
qualquer objeção que possa ter ou que possa vir a ter à
configuração do foro para qualquer litfgio, ação ou procedimento instaurado em tal tribunal e qualquer recla- i-ilãçào que tal litfgio, ação ou procedimento insta:uiã:do
em tal tribunal tenha sido instaurado em foro inconveniente. O Banco Central concorda, no mais amplo sentido que a lei aplicável efetivamente permite, que um jul·gamento final em qualquer litígio, ação ou procedimento
TriStáurado _em__tal tribunal deva ser ConclUSivo e obrigatório ao Banco Central e possa ser executável nos tribunais dos Estados_ Unidos da América, no Estado de
Nova Iorque, na Inglaterra e no Brasil (ou quaisquer outros tribunais a que o Banco Central seja afeto) por litígio decorrente de tal julgamento, contanto que a dtação
-seja executada no Banco Central em uma das maneiras
especificadas abaixo ou como permitido em lei.
12.2. Designação de Agentes para Fins Processuais. O
Banco Ce;ntral, por meio deste, designa, nomeia e constitui o Banco do Brasil, 550 Fifth Avenue, Nova Iorque,
N.Y. 10036 V.S.A., e Banco do Brasil, P.O. Box 131, 15·
17 King Street, Lo_ndres EC2P 2NA, Inglaterra, coino
seus agentes autorizados para, em nome do Banco_ Central, aceitar e acusar o recebimento de todas e quaisquer
citações que possam resultar de qualquer titlgio~ ação ou
procedimento do tipo referido nesta Seção 12.1, em qualquer tribunal federal ou do Estado de Nova Iorque, si-tuado na Cidade de Nova Iorque ou em qualquer tribunal da Inglaterra situado em Londres, respectivamente.
Tal deSigmi.ção e nomeação sefá -irrovogável até que o
todo principal e juros sobre as Notas e outras quantias
pagáveis nos termos deste Acordo ou das Notas tenham
sido pagas, em inteira conconJância com as_ disposições
deste Acordo, das Notas ou da Garantia. O Banco Central pactu~ e_ conc9rdª q~e tomará toda e qualquer providêJJcia razQâvel, incluindo sem limitação o preenchimento de todos quaisquer documentos que possam ser
necessár~os, para manter a designação e a nomeação supra -referidas em pleno vigor e eficácia, e para fazer com
que tais agentes continuem a atuar nessa condição. Se
gualquer de tais agentes deixar de atuar nessa .:;ondição,
o Banco Centrai pactua e concorda, irrevogavelmente,
que designará, nomeará e constituirá sem demora outro
agente satisfatório ao Agente e que prontamente entregará ao Agente evidência escrita da aceitação, por parte
do agente substituto, de sua designaçãQ e nomeação, a
qual incluirá, se necessário, uina renúncia, por tal agen·
te, de qualquer imunidade, soberania- ou de outros direitos da espécie, que ele possa ter em relação a qualquer
processo.

12.3. atação. Por meio deste, o Banco Central consente em ser citado em qualquer litígiO, ação ou procedimento do tipo referido na Seção 12.1, seja (a) pelo envio
de uma cópia da citação por via aérea registrada, porte
pago, com aviso de recebimento para o endereço do Banco Central constante da Seção 13.1, ou para qualquer
outro endereço do qual o Banco Central tenha dado notificaçàó escrita aos Bancos ou (b) pela apresentação de
um cópia da citação ao agente designado pelo Banco
Central para fins processuais confOrme previSto na
Seção 12.2 (ainda que a designação de tal agente tenha se
tornado ineficaz, ou que tal agente tenha ou não aceitado e acusado o recebimento de tal citação), com a condição de que, tanto quanto legal e possível, uma notificação escrita de tal citação a tal agente do Banco Central
tenha sido enviada por via aérea, porte pago, com aviso
de recebimento ao Banco Central no endereço constante
da Seção 13.1 ou para qualquer outro endereço do qual o
Banco Central tenha dado_ notificação escrita aOs Bancos, e com a condição de que, em se tratando de citação
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p'rocessual a ser feita no Brasil, tal citação seja feita de
acordo com a lei brasileira. O Banco Central, irrevogavelmente e tanto quanto lhe seja vâlido dentro dos limites legais ilplicâveis, renuncia a toda alegação de erro em
razão de qualquer citação dessa natureza e concorda qw
tal citação (i) será considerada em todos os seus aspectos, como intimação válida ao Bane~ Central em qualquer litígio, açào ou procedimento, (ii), tanto quanto
legalmente permitido, será tida e considerada como sendo citação pessoal válida ao Banco Central.
12.4. Nenhuma Limitação processual ou de Ação.
Nada que conste nesta Seção 12 deverá afetar o direíto
do Agente ou dos Bancos de iniciar processo, de qualquer maneira permitindo em lei, ou limitar o direitó do
Agente ou dos Bancos Compromissados a intentar pro~edimentos cOntra o Banco Central nos tribunais de
qualquer jurisdição -ou executar, de qualquer maneira legalmente permitida, julgamento obtido em uma jurisdição, em qualquer outra jurisdição.
12.5. Renúncia a Imunidade. Na medida em que o_
Banco Central possa ser habilitado, em qualquer jurisdição na qual procedimentos jUdiciais possam a qualquer leJ"!lpO iniciar·se, com respeito a este Acordo ou às
No tas, a reclamar para si ou para sua receita, seus bens
ou suas propriedades, imunidade (no campo da sobera·
nia QU e_m out(o_ campo) de litígio, de.jurisdição de qualquer tribunal (incluindo mas não limitado a qualqueT tribunal dos Estados Unidos da América ou do Estado de
Nova Iorque ou da Inglaterra) de arresto anterior a julgamento, de arresto em garantia de execução de julgamento ou de execução de um julgamento, e na medida
em que, em tal juiiSdição, possa lhe ser atribuída tal imunidade (reclamada ou não), o Banco Central irrevogavelmente concorda em não reclamar e irrevogavelmente renuncia à mencionada imuriidade com respeito a litígio,
jurisdição de qualquer tribunal, arresto anterior a julgamento, arresto em garantia de execução de julgamento e
à execução dejulgamentó. O Baitco Central.consente, de
modo geral, com os propósitos do "Ato de Imunidade de
Estado'' ("State lmmunity Act") de 1978, do Reino Unido, quanto à prestação de qualquer reparação ou quanto
à matéria de qualquer processo. Pretende-se que a renúncia acima seja efetiva no seu máximo sentido permitído
por lei aplicâvel, agora ou no futuro, em qualquer jurisdição na qual qualquer litígio, açãO ou procedimento re·
ferente a este Acordo ou às Notas, possam ser iniciados,
mas-somente devem se tornar efetivos no que disser respeito à receita, bens ou propriedades que sejam utilizados em atividades comerciais.
12.6. Procedimento no Brasil. O Banco Central e o
Garantidor concordam que qualquer litígio, açào ou
procedimento com respeito a este Acordo, às Notas ou à
Garantia, podem ser.usados contra eles em qualquer tribunal competente no Brasil, na jurisdição à qual o Garantidor estiver afeto, de acordo com os termos da Constituição do Brasil.
12.7. Arbitragem. Se qualquer disputa, diferença ou
questão relativa ao cumprimento, à interpretação ou à
construção deste Acordo, das Notas ou da Garantia surgir em relação a uma reivindicação ou pedido de pagamento pelo Garantidor nos termos deste Acordo, de
qualquer Nota ou da Garantia (que não seja uma disputa, diferença ou questão que se constitua em matéria de
litígio, ação ou procedimento instituído contra o Garantidor em um Tribunal competente no Brasil) entre qualquer" Banco Compromissado, de um lado e o Garantidor, de outro lado, tal Banco Compromissado ou o Garantidor, conforme o caso (a "Parte de Referência"), poderá, mediante notificação esciita (a "Notificação de Re·
ferência") remetida à outra parte (a "Outra Parte"), encaminhar tal disputa, diferença ou questão a arbitragem,
sendo então a Outra Parte (ao receber a Notificação de
Referência) obrigada a erlcaminhar tal disputa, diferença
ou questão aos procedimentos de arbitragem indicados
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neste Acordo. A Notificação de Referência descrevCrâ a
natureza de tal disputa, diferença ou questão e solicitará
a formação de um tribunal de arbitragem que serã Constituído de três árbitros (cada qual fluente em língua inglesa), um designado pela Parte de Referência e um pela
Outra Parte (sendo que cada parte notificará a outra parte do nome do árbitro por ela designado, no prazo de até
dez dias a partir da data da Notificação de Referência).
No prazo de até 20 dias da data de Notificação de Referência, os árbitros assim escolhidos concordarão quanto
a um terceiro árbitro, que poderá ser (mas não precisará
ser) da mesma nacionalidade de qualquer uma das partes
da arbitragem, e que será um rile"inbro militante da Ordem dos Advogados (bar) do Estado de Nova Iorque. Se
qualquer dos árbitros não for designado no prazo estíPulado acima, tal árbitro será designado pelo Presidente do
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento ("BIRD") a pedido_ de qualquer das partes; com a
condição de que se, no prazo de 20 dias, não for feita fal
designação, tal árbitro será designado pelo Presidente ou
por qualquer Vice-Presidente, à época, do Instituto Credenciado de Ãrbitros_ (The Chartered Institute of Arbitrators), atualmente localizado a 75 Cam1on Strect, Loiidres, Inglaterra. A não_s_er que seja acordado de outra
forma entre as partes da arbitragem, todas as audiências_
serão efetuadas pelas partes no prazo de 30 dias da data
de seleção do terceiro árbitro e as decisões dos árbitros
serão tomadas dentro de IO dias da data de encerramento das audiências ou das alegações finaíS Pelas partes, o
que ocorrer por último. Salvo disposiçãO cm contrário
deste Acordo, os procedimentos ·cte arbitragem aqui previstos seràQ regidos nos termos dos artigos 41-43,45,4748 e 60-61 da Convenção_ sobre Resolução de Disputas
de Investimento entre Estados e Nacionais de outros Estados (Convention ori-the Settlement of Investiment Disputes between States and Nationals of Other States).
Tais procedimentos de arbitragem serão realizados na
Cidade de Nova Iorque, Nova Iorque, e o idioma de tais
procedimentos será o idioma inglês. Qualquer trlb_unal
de arbitragem estabelecido nos termos deste Acordo
apresentará as razões de suas decisões por escrito e taiS-decisões deverão ser tomadas inteiramente com baSe riO
direito substantivo que rege este Acordo, as Notas e a
Garantia e não com base no princfpiOix-aequo e1 bono,
ou de outra forma. A decisão -de qUalquer tribunal de arM
bitragem será final, na máxima inedida permitida por lei,
e_ o Garantidor, nos termos deste Acordo, concorda que
uma sentença de um tribunal de justiça poderá se basear
na mesma decisão._ O -Garantidor concorda que, em
qualquer procedimento de arbitragem e em qualquer
procedimento legal relativo ou subsidiá-iio, não utHizarã
qualquer defesa que não poderia utilizar se não fosse um
Estado soberano. Nenhum procedimento de arbitragem
sob os termos deste Acordo será obrigatório em relação
à, ou de qualquer modo afetará os direitos ou interesses
de, qualquer parte, que não seja a Parte de Referência e a
Outra Parte, _em relação a tal arbitragem. O Garantidor
declara e garante não possuir nenhum direifo a imunidade processual ou jurisdicional ou procedimentos jUdiciais em qualquer tribunal competente localizado" nO
Brasil (exceto quanto à limitação sobre a alienação -de
bens públicos referida no artigo 67 do Código Civil Brasileiro) ou direito a imunidade decorrente de soberania
oponível em execução judicial, no Brasil, de qualquer
sentença arbitral, ou qualquer outro privilégio Com relação a qualquer litígio", acão ou procedimento ou qualquer outra matéria decorrente de, ou relacionada c_om,
suas obrigações nos termos deste Acordo, das No_tas ou
da Garantia, e na medida em que_o Garantidor tenha ou
venha a ter direito a qualquer imunidade, ele, Garantidor, concorda, nos termos deste Acordo, e irrevogável e
incondicionalmente concordará em não pedir óu ãlegar
qualquer imunidade, com relação a suas obrigações ou a
qualquer metéri'a regida por, em conexão com ou resulM
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tante deste AcOrdo, das notas ou da Garantia~ Para fins
de recebimento de citação, de notificaçãO ou de outras
· iiffiinaçõ~ legais em conexão co-ill a obtenção de aceitação judicial de qualquer sentença arbitral e da corres- _
pendente ordem de execução nos tribunais do Estado de
Nova Iorque, Estados Unidos da América para o Distrito Sul de Nova Iorque, o Garantidor, pelo presente, concorda que qualquer processo_ dessa natureza, ou intimações judiciais possam ser intentadas contra ele, mediante entrega ao Procurador-Geral da República do
Brasil (Procurador-Geral da República) de acordo com
o artigo 42 da Lei n9 1.341, de 30_dejaneiro de 1951, e
suas alterações_, de cartas rogatórias ou mediante quaisquer óutfos _mdbs permitidos pelas leis do Estado de
Nova Iorque e do Brasil.
12.8. Recursos; Procedimentos Sumários. O Banco
Central e o Garantidor aqui concordam que este Acordo
constitui um titulo executivo extrajudicial de acordo com
o previsto nos artigos 583 e 585 (II) do Código Civil brasileiro para a cobrança do principal e dos juros decorrentes dos Empréstimos e que os Bancos Compromissados
tenham o direito exercitável a seu exclusivo critério par·a
-ln tentar procedimentos legais contra o Banco Central ou
o Garantidor para a cobrança do principal e dos juros
decorrentes dos Empréstimos através dos procedimentos
constantes nos Artigos 646 a 731 do Código Civil Brasileiro.
Traduçào livre elaborada por Maria C armem Pire:; Faria Lima e Josenilton
Israel B. Oliveira (Dep11rt3mento Juridico - RCB).
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such New York State or Federal court sitting in New
York_ City o r thc High Court of Justice in London by the
mailing or"copies of such process to the Central Bank at
its address provided for in or pursuant to _Sec_tion 8.02.
The Central Bank agrees that a final judgment in any
such action or proceeding shall be conclusive ãnd may be
enforced in other jurisdictions by suit on thejudgment or
íi1 aOy cither manner provided by law.
(B)

......... ································•

(c) Waiver of lmmunities. To the extent that the Central B_ank has or hereafter may acquire any imniuníty
from jurisdiction of any court or from any legal process
(whether through service or notice, attachment príoT to
judgmi:nt, attachment in aid of execution, execution or
otb.erwise) with respect to itself or its property, the Central Bank hereby irrevocably waives such immunity ín
respect of its obligations under this Agreement and the
Acknowledgments and, without limiting the generality
of the foregoing, consents generally for the purposes of
the State Jmmunity Act of 1978 of the United Kingdom
to the giving of any relief or the issue of any process. The
foregoing waiver is intended to be effective to the fullest
extent now or hereafter permitted by applicable law of
any jurisdiction in which any s.uit, action or proceeding
with respect to this Agreement or the Ackowledgments
may be commenced; provided, however, that such waiver·ofimmunity fromjurisdiction with respect to iL<> property shall be effe_ctive only with respect to property
which is used in commercial activities.

TRANSCRIÇÃO DAS SEÇÃO 8.07 A 8-10 DO
""DEPOSIT FACILITY AGREEMENT"
RELATIVAS A RENÚNCIA DE IMUNIDADES
"SECTION 8-07
Consent to Jurisdiction by the Central Bank:
Waiver of lmmunities by the Central Bank.

D'sputes Between the Guarantor and the Banks: Jurisdic-

(a) Consent to Jurisdiction. The Central Bank hereby
irrevocably submits to the jm::jsdiction of any Ne~ York
State or Federal court sitting in New York City and the
Hiih -Court of Justice irl London in any action orproceeding arising out of or relating to this Agreement or the
Acknowledgments, and the Central Bank hereb); irn!vocabl.Y agrees that ali ciaims in respect Or such action or proceeding may be herard and determined in such New
York State court or, to the ex.tent·permitted by law, in
such Federal court, or in the High Court of Justice in
London. The Central Bank hereby irrevocably waives, to
the fullest extent it niay effectively do so, the defense of
an -inéorivenient fol--um to -lhe maifiteflanCe of such actiOn
or proceeding. The Central Bank hereby irrevocably appoints (i)" Banco do Brasil S. A. (the "New York Process
Agent"), whith an office on the date hereof at 550 Fifth
Avenue, New York, New York 10036,_United States, as
its agent to receive on behalf ofitself a·nd its property-súvice of copies of the summons and complaint and any
other process which may be sCrved in any such action o r
proceeding brought in such New Yark State ar Federal
court sitiin.g in" New Yor-k City anci (ii) Banco cio Bra_Si!
.S.A. -(the "London Process Agent''), with an office on
the date hereof at 15-17 King Stree_t, London EC2
P2NA. England, as its agent to receive on behalf of ltself
and its property copies of the summons and complaint
which may be served in anysuch action or proceeding
brought in the High Court of Justice in London. Such
service may be made by mailing or delivering a copy of
such process to the Central Bank in care of the appropriate Process Agent at such Process Agent's above address, and the Central Bank Hereby irrevocably authorizes and directs each Process Agent to accept such service
on its behalf. As an alternative method of service, the
Central Bank also irrevocably consents to the service of
any and ali process in any such action Or proceeding in

(a) Arbitration. lf any dis_pute, differeil.ce _o r "question
relatiilg i"o tli.e- per-forma-nce, iilterpretation o r c_onstruc-tloã-Of"thís Agre"errient ar the Acknowledgments (otherwise than pursuant to legal proceedings instituted
agaiilst -ihe Guarantor in the Federal coui"tS ol .Brazil)
Sh"ãll" arise whith respect to a clãím- o r -demand ror- pay-:
ment by__the Guarantor-Under this Agreement, between,
on the one hand, one or more of the Banks andjor the
Agent (the Person or Persons having made such claim or
aemand b_elng herein collectively called the ".eay'ee:J
and, on the other hand, the Guarantor, either the Payee,
on tbe one hail.d, or the Gtiarantor, on the Other hand
(the "Re(erring Party"), may, by wrttten notice (the "Referra1 Notice") to the other party (the "Other Party''),
refer such dispute, difference or question to arbitration,
whereupon the Other Party (upon receipt of the Referral
Notice) and the Referríng Party shall be obligated to·refer such dispute, difference or question to arbitration
proceedings as set forth herein. The Referral Notíce shall
describe the nature of such dispute, difference or queS-tion and request the formation of an arbitral tr"ibunal for
the purposes of such arbitration. Such arbitral tribunal
shall consist of three arbitrators (each of whoQl shall be
fluent in Engli~h), one appointed by the Refe_c:ring Party
and one by the Other Party (the party appointing each
such arbitrator to notify the other of the riame of such
arbitrator withín ten days of the date of the Refferral
Notice). The arbitrators so selected shall within 20 days
of fhe date óf the Referraf Notice agree on a third arbitra to r, who may be_ (but need not be) of the sarne nationality aS any of the parties to the arbitration, and who
shall be a pra_ct!_cing member of the bar of the State of
New York. If any of the arbitrators shall not be appointed wlthin the time limits specified above, such arbitrator
shall be appointed by the President of the Internacional

SECT!ON 8.08

tion over the
Guarantor.
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Bank for Reconstruction and Developmcnt at the re·
quest of any party; prot~ided, however, that if the Prcsident of the lntcrnationul Bank fur Re(.;onstruction and
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TRANSCRIÇÃO DA
TRADUÇÃO DAS SEÇOES 8.07 A 8.10 DO
"ACORDO DE CREDITO DEPOSITADO"
QUE TRATAM DE RENVNCIA À IMUNIDADE

Developmcnt shall decline or fui!, whithin 20 days, to
make_such an appointment, then such arbitrator shall bc
SEÇÃO 8.07
appointed by the President ar àny Vir;e President, for the
Conscnti!"cnto do Banco Central Ql!anto
time bcing, of The Chartercd Institute of ArbitratOrs, à
Jurisdição;
presently locuted at 75 Cunnon Street, London, Engbnd.
Renúncia de Imunidades, pelo Banco Central
Unless othcrwisc agrced by the parties to the urbitration,
ali herarings shall bc hcld and all submissions shul be
mude by the p<trtics within 30 days of the date of the sePor ·este doCumento o Banco Central se submete irre·
lection of the third arbitrator and tht: dedsions of thc arvogavélmente à jurisdição de qualquer tribunal do Estabitrators shall be mude within ten days of the ia ter Ot the
do de Nova Iorque e de qualquer tribunal federal locaHdate of the closing of thc hcurings o r the date of thC final
zado no mesmo Estado e ao Tribunal Superior de Justiça
submissions by the parti(.:S. Exccpt as otherwisc providade Londres em relação a qualquer ação ou procedimento
ded hercin, and to the extent consistt:nt wilh drcumstunjudidicíal decorrente de ou relacionado com este Acordo
ces, arbitration proceedings hcrcundcr shall be governed
ou os Reconhecimentos, e por este documento o Banco
Central concorda irrevogavelmente que todas as reivinby Articles 41-43, 45, 47-4H and 60 _61 of the Convcntion
on the Settlemcnt of lnvestmcnt Disputes betwccn States
dicações em relação a tais ações ou procedimentos poand Natíonals ofOthcr Stlltcs. ln case ofconnict or indem ser ouvídas_e_determinadas em tal tribunal do Estaconsistency betwcen uny of the provisions of this Agrccdo de Nova Iorque ou, na medida permitida por lei, em
ment and said Convention, any Article thereof or any of
tal tribunal federal ou no Tribunal Superior de Justiça de
thc Rui~ rcferrcd to in Articlc 44 of said Convcntion,
Londres. Por este documento, o Banco Centra[ renuncia
the provisions of this Agrcemcnt shalt be controlling,
irreVogavelmente, na máxima· medida efetivamente
notwith:>landing any mandatory provision in said Conpossível, à defesa de um foro inconveniente à manuvention (including said Article 44) o r- saíd Rui e:; to the
tenção de tal açào ou procedimento. Por este documencontrary. Such arbitration proceedings, including the
to, ·à Banco Central deSigna irrevogavelmente (i) o Ban-rendering of the arbitral decision, shall take_ place ín New
co do Brasil S.A. (o "Agente de Processamento Judicial
York, New York and lhe Janguagc of such procecdings
de Nova Iorque"). com escritório, na data deste Acordo,
(including wríttcn submíssions by _thG partics) shall be
- loclllizado à 550 Fifth Av. New York, New York, 10036,
English. Any _arbitral tribunal cstablishcd hereu_nder
United States, como seu agente para receber em seu
shall state thc reasons for its dccisions in writing and
·nome e no dé! sua propriedade a entrega das intimações e
reivindicações --e- quaisquer outros procedimentos que
shaH make such decisions entirclv on thc basis of Lhe.
substantive law specifTCOin Seclio~ 8.10 and not on the
possam vir a ser éntregues em qualquer ação ou procedibasis of the principie of ex acquo et bono oro r otherwise.
-menta levado diimte de tàl tribunal dá Estado de Nova
The dccision of"anY such arbitnil tribunal shall be final
Iorque ou do trfbunal federal localizado na cidade de
to the fullest extent pcrmitted by law anda court judgNova _Iorque e (ii) o Banco do BrasH S.A. (o "Agente de
ment may be entered thereon. The Guarantor agrees that
Processamento Judicial de Londres"), com escritório, na
in any such arbitration it will not raise any defetlse which
data deste Acordo, localizado à 15-17 Kiii8 Street, Lon- it could not raise but for the fact that it is a sovereign stadon EC2 P2NA, England, como seu agente para receber
em seu_noine e no da sua propriedade a entrega das fn~ite, and furthc.:r agrees that application may be mude for
judiciul acceptunce ofsuch a de-ci.sion and an arder oren- -mações e reivindicações e quaisquer outros procedimentos que possam vir a ser entregues em qualquer ação ou
forcement to any court [awfully entitled to acçcpt :;;uch
decision and issue such arder, for which purposc the ----procedimento levado diante do Tribunal Superior de
Guarantor hereby waivcs ali dcfcns~ of immunlty
Justiça em Londres. Tal entrega poderá ser feit::~ pelo en(whether on the basis of ;;ovcrcignfy N other_v.:isc). No
via postal ou entrega de uma cópia de tal processo, ao
arbítration procecdings hcrcundcr_shall be binding upon
"Bancá Central, aos cuidados do Agente de Processamenor in any way_a_f(ect the rights or interes_ts of any party
to apropriado, no endereço de t::~l Agente de Processaother than the Referring Party and thc Othcr Party with
menta cittJdo acim:.l, e por e.~te documento, o Banco Centrai autoriza e ordena irrevogavelmente cada Agente de
respect to such arbitration.
Processamento a aceitar tal entrega em seu nome. Como
método alternativo de entrega, o Bllnco Central também
consente irrevogavelmente que tal entrega de todos e
(b) Wah·er of Immunities. lo thc cxtent that' the Guúquaisquer processos em qualquer açào ou prCJcedimento
rantor is or beeomes entitled to any immunity from ãrly
em tal tribunal do Estado de Nova Iorque ou em tal trijudicial proceedings or from exeCution- Õf jud!inl-ent in
'bunal federal localizado na cidade de Nova Iorque ou no
Brazil (cxcept for the limitation on alienation of public
Tribunal Superior da Justiç<l em Londres poderá se efeti;
property rcferred to in Article 67 of the Civil Cod_e of
var Pefo envio postal de cópias de tal processo ao BaÕco
Brazil) or from the enforcement therein of any arbitraCentral, no endereço fornecido na ou decorrente da
tion decision on the grounds of sovereignty or otherwise
SeçãO 8.2. O Banco Central concorda que-uma sentença
in respect of any mattcr arising out of or rela_ting to its
final, em qualquer açào ou procedimento, será conclusiobligations under this Agreement, thc GullrUntor does
va e poderá ser aplicada em outras jurisdições através de
heraby and will irrevocably und unconditionally agree
uma
ação- baseada na sellt"ença ou- em qt.Útlquer outra
not to plead o r cl:1im any such immunity with respcct to
maneira permitida por lei.
its obligations or any other mattcr undcr or arising out
of or in connection with this Agreemcnt.
(b)
SECTION 8.09. . ..•.................
(c) Renúncia de Imunidades. Na medida em que o
Banco Central j<i adquiriu ou possa vir a ildquirir qualquer imunidade de jurisdição de qtiafquer tribunal ou de
SECTION S. lO
qualquer processo legal {seja por entrega ou notificação,
embargo prévio à sentença, embargo para execução, execução ou outro meio), em relação a si e a sua propriedaGoverning Law. This Agreemcnt llnd the Acknowledgde, por este documento o B<tnco Central renuncia irrevoments shall be governcd by, and construed in uccordance
guvelmente a tal imunidade em relação às suas obriwith, the laws oftheState ofNew Yoi-k, United States ... gações sob os termos deste Acordo e dos Rec_onhecimen-
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tos e, sem restringir a generalidades do acima citado,
consente de modo geral para os efeitos do Ato de Imunidade do Estado (State Immunity Act) de 1978 do Reino
Unido à prestaçüo de qualquer alívio ou à emissão de
qualquer processo. Pretende-se que a renúncia acimaseja efetiva na rnáxim;;J medíd_!,l possível agora e no futuro
permitida pela lei aplicúvel por qualquer jurisdição em
que qualquer ação, processo ou procedimento em relação a este Acordo e aos Reconhecimentos possa vir a
ser iniciado; com a condição, entretanto, de que tal renúncia à imunidade de jurisdição em relação a sua propriedade se aplica somente à propriedade utilizada em
atividades comerciais.

SEÇAO 8.08
Disputas entre o Garantor e os Bancos;
Jurisdição sobre o Garantor.
(a) Arbitragem. Se qualquer disputa, diferença ou
questão que se diz respeito ao cumprimento, à interpretação ou à construção d;ste_ Acordo ou dos Reconhecimentos {que não seja um procedimento judiCial instituídó contra o Garantor ·nós -tribunais federais do Brasil)
surgir em relação a uma reivindicação ou pedido de pagamento por parte do Garantor nos termos deste Acordo, entre, de um lado·, um ou mais Bancos ejou o Agente
(a Pessoa ou as Pessoas llutoras de tal reivindicação ou
pedido sendo designadas aqui coletivamente o "Favorecidp~')_ e, por outro lado, o Garantor, ou o Favorecido,
de _um lado, ou o Gaiaritor (a "Parte de Referêricia"),
j::foderá encaminhar, mediante notiflcaçào escrita (a
-Notificação de Referência") ~_emetida a' outra parte (a
"Outra -P<lrte"), tal dísputa, diferença ou c[uestão à arbitragem, seildo "então a 'Outra Parte (ao receber a Notificação d"e Referência) e a Parte de Referência obrigadas a
encaminharem tal disput_a, diferença ou questã-o aos procediffientos de arbitragem indicados neste Acordo. A
Notificação de Referên_ç_ia descreverá a natureza de tal
disputa, diferença ou questão e solicitUrá formação de
um tribunal de arbitragem para os efeitos de tal arbitragem. Tal tribunal de arbitwgem será composto de três
árbitros (cada qual sendo fluente na língua inglesa), um
designado pela Pllrte de Referência e um pela Outra Parte (sendo que cada parte notificará- a outra parte do
nome do árbitro por ela designudo, no prazo de até 10
dias após a data da Notificação de Referência). No prazo de até 20 dias da data da Notificação de Referência,
os árbitros assirn escolhidos concordarão _quanto ao terceiro árbitro, que-poderá ser (mas não precisará ser) da
mesma nacionalidade de qualquer uma das partes da arbitragem, e que será um membro militante da Ordem dos
Advogados (BAR) do Estado de Nova Iorque. Se qualquer um dos árbitros n1io for designado dentro dos prazos estipulados acima, tal árbitro, a pedido de qualquer
uma das partes, será designado pelo Presidente do Banco
Internacional para Reconstruç1io e Desenvolvimento;
com a ('Ondição, entn~tanto. de que se, no p(-aio de 20
dias, o Presidente do Banco fnternacional para Reconstrução e Desenvolvimento recusar ou deixar de fazer tal
designação, tal árbífio serã"designadO provisoriamente
pelo Presidente ou por qualquer Vice-Presidente do InstitUto Credenciado de Ãrbitros (The Chartered Institute
of Arbitmtors), atualmente localizado a 75 Cannon
Stre-et, London, Engl:uid. A não ser que seja acordado de
outra forma entre as partes da urbitragem, todus as audiências e todas as apn!sen.tações serão efetuadas pelas
partes no prazo de atê 30 dias da data da seleção do terceiro árbitro e as decisões dos árbitros serão tOmadas no
prazO de até 10 dias do encerramento das audiências ou
da apresentação final pelas p:.lrtes, o que ocorrer por último. A não ser que seja determinado de outra forma neste
Acordo, e somente nUma medida consistente com as circunstâncias, os procedimentos de arbitragem sob os termos deste Acordo serãO regidos pelos termos dos Árti-
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gos 41-43,47-48 e-60.:6f-d3. "COiiVention on fhe-seme----ment of Investment Disputes between States and Nationals of Other States". No caso de conflito ou incõnsistênCía entre qualquer dos díSpositivos de Acõ-rdo e da -citada Convenção, qualquer Artigo do mesmo e qualquer
das Regras citadas no Artigo 44 da citada Convenção; os

a

dispositivos deste Acordo prevalecerão,
despeito de
qualquer dispositivo Obrigatório na citada Convenção
(incluindo o citado Artigo 44) ou de qualquer das citadas
Regras em contrário. Tais procedirrientos de arbitragem,
incluindo a apresentação da decisão _da arbitragem, serão realizados em Nova Iorque, NoVa Iorque, e o idioma
dos procedimentos (incluindo as apresentações por escrito pelas partes) será o idioma inglês. Qualquer tribunal
de arbitragem estab~lecido nos_ termos deste Acordo
apresentará os motivOs da sua decisão em forma escrita e
tomará as suas decisões com baSe ria lei substãntiva especificada na Seção 8.10 não c0m-6ase no princípio de ex
aequo et bano ou de outra forma. A decisão de qualquer
tribunal de arbitragem será fin-al, na máxima medida
permitida por lei, e uma sentença de um tribunal de justiça poderá se basear na mesma decisão. -o Garantor
concorda que, em qualquer procedimento de arbitragein,
não utilizará qualquer defesa que não poderia utilizar se
não fosse um Estado soberano, e cOncordá ademais que
uma solicitação de á.cf:itãÇão judicial de tal decisão poderá ser apres_entada e uma ordem de aplicação poderá ser
apresentada a qualquer tribunal apto legalmente a aceitar tal decisão e emitir- tal -orâerit; e para tais fins, o Garantor, por este documento, renuncia a todas_ as defesas
de imunidade (seja com base_ em sobeómia ou por outro
motivo). Nenhum procedimento de arbitragem sob os
termos deste Acordo será obrigatório em relação aos ou,
de qualquer modo, afetará os direitOs ou_ interesses de
qualquer parte, que não seja a Parte de Referência e a
Outra Parte em relação a tal arbitrãgem. -(b) Renúncia a frimnidades. Na-mediàa
que o Garantor tenha ou venha a_ter direito a qualquer imunidade
de qualquer procedimento judicial ou da execução de
uma sentença no Brasil (excetuando a restrição Quanfo à
alienação de proprieda·de pública a que se Ú:fere o Artigo
67 do Código Civil do Brasil) ou da aplicação no BraSil
de qualquer decisão de arbitragem com base na sua sobe~
rania -ou por outros motivos, em relação a qualquer assunto decorrente de ou relacionado com as suas obrigações sob os termos deste Acordo~ o Garanlor, por esfe
documento, concorda e concordará irrevogável e incondicionalmente em não procurar ou reivindicar tal imunidade em relação às suas obrigações ou a qualquer outro
assunto nos termos de ou decorrente de ou em relação
este Acordo.

e

em

SEÇÃO 8.9
SEÇÃO 8.10
Lei Regente. Este Acordo e os Reconhecimentos serão
regidos por, e interpretados de acordo com~ as leis doEstado de Nova Iorque, Estados Unidos."
Traduçiio de John Stephen Morris- Tradutor Público e Intérprete Comer•
dai, Brasflia (DF).

TRANSCRIÇÃO DA SEÇÃQI2 DO "CREDJT AiW
GVARANTY AGREEMENT' RELATIVA À
RENIJNCIA A IMUNIDADE.

SECTION 12.
Consent to Jurisdiction; Appointment of Agents for Ser~i~
ce of Process;
ServiCe of Process; Waiver of Immunity
12.1. Consent to Juds_dic_tjo_n._ The Central Bank irrevocably submits to the no-exclusive juri_Sdiçtion o{ any
.New York State or Federal_ court sitting ip the City of

in

New York and of the courts of Engtand sitting
London Over any suit, action or proceeding arising out of or
relating to this Agreemerit or any Note. The Central
Bank irrevocably waives, to ~he fullest extent it may effeCtively do 50 under ap"plícable law, any objection which
it may have or here:after have to the laying of the venue
of any _su.ch_ suiJ,_ action or proceeding brought in any
such court and any claim that any such suit, action or
proceeding brought in any such court has be:en brought
íri an inconvenient forum. The Central Bank agrees, to
the fullest extent it may effectively do so unde~ applicable law, that a final judgment in any such suit, action
or proceeaing brought in such court shall be conclusive
ahd binding upon the Central Bank and may be enforced
in the courts of the United States of America, the State
o-fNew York, England and Brazil (ar any other courts to
the jurisdiction of which the: Central Bank is ar may be
subject) by a suit upon suchjudgment, proVided that serViee of process is effected on the Central Bank in one of
th~ manners speCified below or aS-Otherwise :PCrmitted by
law.
12.2 AppointmCõt-of Agents for Service of Process.
The Central Bank h~reby irrevocably designates, appôints and empowers Banco do Brasil, 500 Fifth Avenue,
New York, N.Y. 10036 U.S.A., and Banco do Brasil,
P.O. Box 1_31, 15-17 King_ Street, London EC2P_2NA,
England as its authorized agents to accept and acknowledge on its behalf service of any and ali processes
which may be served in any suit, action o r proceeding of
the nature referred to in Section 12.1 in 3.ny NeW York
State or Federal court sitting in The City ofNew York or
any court of England sitting in London, respectively,
Said designation and appointment shall be irrevocable
until ali principal of and interest on the Notes and other
stinis pãyable under this Agreement or under the Notes
shall h~tve beeri paid in full in accordanCe With- tfiC ProviSionS hereof, of the Notes or of the Guaranty. The Central Bank covenants and agrees that it shall take any and
riU reasonable action, including without limitation the fi!ing of any a!ld ali documents, that may be necessary to
continue the -foregàing designation arid appointment iO
full force and effect and to cause such agents to continUe
to act as agerits. lf any such agent shall cease so to act,
the Central Banl<: corivenants and agreSs that it shal irrevocably designate, appoint and empower without delay
another such agerit satisfactory to the Agent and sha\l
ptomptly deliver to the Agent evidence in writíãg of such
other agent'S ã.Cceptance of SUeli appoinrment which
shall, if necessary, include a waiver by such agent of any
ímmunity sovereing or otherwise, which it may have With
respect to any service of process.
12.3 Service of Process. The Central Bank hereby
\::onsênts to pràcess bein'g Served in any suit, action or·- pro-ct:-e-diilg ofthe nature referred to in Section 12. r either
(a) by the mailing of a copy thereofby registered or certified air mail, postage prepaid, return receipt requested.
to the address of the Central Bank set forth in Section
13.1 or to any other address of which the Central bank
shall have given written notice to the Comriütting Banks
or (b)_ by serving a copy thereof upon the applicable
Ment for service of process of the Centrai Bank appointed as Provided in Section 12.2 (whether or not the ap- pointment of such agent for service shall for any reason
prove to be ineffective or such agent shall accept or acknowledge such service), provided that, to he extent lawful and p_ossible, wriiten notice of saíd service upon said
agent of the Central Bank shall be mailed-by registered
or certified mail, postage prepaid, return receipt requested, to the Central Bank at its address set forth in Section
13.1 or to ariy other ad.dress of which the Central Bank
shall have given writteri notice to the Committiiig" B<iriks
and, provided further that if service of proCess is ·made in
Brazíl, such service shall be made in accqrdaru:;e with
-Bi=aziliart law. The Central BS:nk irrevocably waives, tÇt
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the fullest extent it may effectively do so unQer applicable law, ali claim of error by reason of any SUch servíce
and agíees that such service (i) shall be deemed in every
respect effective sr;rvice pf process upon the Central
Bank in any such suit, action or proceeding and (ii) shall,
to the fullest extent permitted by law, be taken and held
to be v~lid personal servlce upon the Central Bank.

12.4. No Limitation on Service or Suit. Nothing in this
Sectíon 12 shall affect the right of the Agent o r the Committing Banks to serve process in any manner permitted
by taw or limit the right of the: Agent o r the Committing
Banks to bring proceedings against the Central Bank in
the courts of any jurisdiction or jurisdictio"'s or_to en_force in any lawful manner a judgment obtained in one ju"~sdicti?_n_ in any_o~her jurisdiction.
12.5. Waiver of lmmunity. To the extent that the Central Bank may be entitled, in any jurisdiction_in whichj_udicial proceedings may at any time be commenced with
respect to this Agreement or the Notes, to claim for itself
or its revenues, assets or properties immunity (whether
on grounds _of sQvereignty or otherwise) froin suit, from
thejurisdiction of any court (including but not limited to
any court ofthe United States of AmetiCa o r the State of
New York or of England), from attachment prior to
judgment, from attachment in aid of execution ofã.judgment or from execution of a judgment and to the extent
that in any suchjurisdiction there may be attributed such
an immunity (whether or not claimed), the Central Bank
hereby irrevocably agrees not to c\aim and hereby irrevocably. waives such immunity in respect of suít, jurisdiction of any cou.l.'t; attachment prior to judgment, attã.chment in aid of execution of judgment and execution of a
judgment. The Central Bank consents generaUy for the
purposes of the State lmmunity Act 1978 of the United
Kíngdom to the giving of any reli~f Õr th~ issue of any
process~ The foregoing waiver is intended to be effective
to the fullest extent now or hereafter permitted by applicable law in any jurisdiction iil which any ·suit, 8.ction or
proceeding with respect to this Agreement or the Notes
inay be commenced but sh.à:ll orily be effectfVC. with respect to revenues, assets or properties which are used in
commercial activities.
12.6. Proceedings in Brazil. The Central Bank and the
Guarantor each hereby agrees that any suit, action or
proceeding with respect to this Agreement, the Notes o r
the Gqaranty may be brought against it ín any Cõmpetent court in Brazil, to the jurisdiction ofwhich -the Gu-a-rantor is subject ín accordance with the terms of the
Constitution of Brazil.
12,7. Arbitration. lf any dispute, dífference o r question
relating to the perfor~ance, ihterpret~ti?n or _construCtfon of thls Agreement, the NÔtes or t~he GuarantY ShaiJ
ai'ise With respect to_ a claim or demand for payment by
t~e Guarantor under this Agreement, any NÇtte or t~~
Guaranty (other than a dispute, difference o r cluestíõri
Which is made the subjt!_ci of a -suit, action or proceedirlg
brought against the Guarantor in a competent court in
Brazil) between any Committing Bank, on the one hand,
and the GU.arantor, on tóe other hand, eíther such Com~
mitting Bank or the Guarantor, as the case may be (lhe
"Referring party") may, by written notice (the "Ref~ral
Notice") to the other party (the "Other party"), refer
such dispute, difference ar question to arbitration and
the Other party shall upon receipt of the Referral Notice
be obligat~ to refer such dispute, difference or question
·to arbitration shall upon receipt of the Referral Notice
be obligat~ to refer such dispute, difference or Question
to arbitration proceedings as set forth herein, The Referral Notice shall describe the nature ofsuch dispute, difference or question and request the (ormation of an arbitral tribunal which shall consíst ofthree arbitrators (each
ofwhom sha'll be flU-ent in English), one appointed by the
Referring party and one by the Other party (the pa"i-ty
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appointing each such arbitrator to notify the other ofthe
name of such arbitrator within ten days of the date ofthe
Referral Notice). The arbitrators so selected shall within
20 days of the date of the Referral NOiice agree on a
third arbitrator, who may be (but need not be) of the
sarne nationality as any of the parties to the arbitration,
and who shall be a practicing member of the bar of the
State of New York. If any of the arbitratorS shall not he -appointed within the time limits specified above, such arbitrator shall be appointed by the President of the International Bank for Reconstruction and Development
(.. IBRD") at the request ofany party; provided that ifthe
President ofthe IBRD shall not make such appointment
• within 20 days, then such arbitrator shall be appointed
by the President or any Vice President, for the time
being, ofThe Chartered. Institute ofArbitrators (presen~
tly located at 75 Cannon Stfeet, London, England). Un~
less ,otherwise agreed by the parties to the arbitration, ali
hearings shall be held and ali submissions shall be riúide
by the parties within 30 days of the date of the selection
ofthe third arbitrator and the decisíons of the arbitrators
shall be made within lO days of the !ater óf the date of
the closing ofthe hearings or the dil.te ofthe final subrriissions by the parties. Except as otherwise provided herein,
arbitration proceedings hereunder shall be governed by
Articles 41-43, 45, 47~48 and 60-61 of the Convention on
the Settlement of Investment Disputes between States
and Nationals of Other States. Such arbitration procee.
dings shall take phce in The City of New York, NeW
York and the language of such proceedings shall be English. Any arbiÚal tribunal established hereurlder shall
state the reasons for its decisions in writing and shall
make such decisions entirely on the basis of the substantive law gqverning this Agreement, the Notes and -the
Guaranty and not on the basis of thc principie of ex aequo et bono or othcrwise. The decisíon of any such arbitral tribunal shall be final to the fullest extent permitted
by law, and the Guarantor hereby agreees that a court
judgment may be entered thereon by any court lawfully

erltitled to enter suCh judgments. The Guarantor agrees
that in any such arbitration and in any legal proceedings
related or ancillary thereto, it will not raise afly defense
which it could not raise but for the fact that it 1s a sovereigrr state. No arbitration proceedings hereunder shall
be binding ·upon or in any way affe_ct lhe rights or- interests of any· party other than the Referríng party o r the
Other party with respect to such arbitration. The Guarantor hereby represents and warran"t.S iha( it -has no
right of immunity from the service of processo r jurisdiction or any judicial proceedings of any competent court
located in Brazil or from execution Ofjudgment in Brazil
(except for the limitation on alienation ofpublic property referred to in Article 67 ofthe Cív-il Code of Brazil) or
from lhe enfa:rce_ment therein of any arbítration decision
on the grounds of sovereignty or otherwise in _respect of
any suit, action, proceeding or any other matter arising
out of or relating to its obligations under this Agreement, the Notes or the Guaranty, and to the extent that
the Guarantor is_ orbecomes entitled to any such imrnunity, it does hereby afiO wiU irrevocably and Uncoiiditionally agree not tO plead or claim any such immunity with
respect to its obligations or any other matter under or
arising out of or in cõnnection with- this Agreement the
Notes or the Guaranty. For purposes ofreceivlllg Service
of process. or other legal summons íri connection withobtaining judicial acceptance of any arbitral award and
corresponding arder of enforcement in the courts of the
State ofNew York and ofthe United States of America
for the Southern District of New York, the Guarantor
hereby agrees that any such process or summons may be
served upon it by delivery to the Attorney General ofthe
Federative Republic of Brazil (Procurador Geral da Re- pública) pursuant to Article 42 oJ Law No. 1341 of Ja. ~
nuã·ry 30, 1951, as amended, ofletters rogatory o r by any
other means permisslble undcr the laws of the State of
New York and Brazil.
12.8. Remedies; Summary Proceedings. The Central
Bank and the Guaran!or hereby agree _that this Agree-
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ment- consti"tt.iteS an extrajudicial execution instrument ·
(titulo executivo extrajudicial) in accordance with the
provision of Artfcles 583 and 585 (II) of the Brazilian
Code of CiVil Procedure for the collection of the p'rincipal of and interest due on the Loans, and that the Committing Barlks shall have the right, exercisable at tlieir
sole d.iscr~ti~n, t~ institute legal pro~edings against the
Central Bank. o r the Guarantor for the collection of the
principal of and intereSt dlle on the Loans through the
proceedings contemplàted in Articles 646 through 73 I of
the Brazilian Code of Civil Procedure.
ATO DO PR,ESIDENTE
Nq 91, de 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri~
buíções 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 autorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de.4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n" 005840 83 O, Resolve
aposentar Jorge Parreira da Silva no cargo de Inspetor
de Segurança Legislativa, classe "Especial", Código SFAL-NS-016-, -Referência NS~I9, do Quadro Permanenie
do senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III
e 102, inciso I;" alínea "a" da ConstituiÇão da República
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 427, inciso II, 428, inciso I, 429, incisos IV e V, 437 e 415, § 49,
do_ Regulamento Administrativo do Senado Federal,
aprovado pela Resolução SF N" 58, de 1972, com proventos integrais acrescidos de 20%, bem como a gratifi·
cação Adicional por Tempo de Serviço a que tem direito,
na forma do artigo 39 da Lei n9 5.903, de 1973 e artigo lO
da Lei n~' 4.345, de 1964, e a gratificação de Nível Supe.
rior, observando-se o disposto no artigo 102, § 29 da
Constituição.
Senado Federal, 9 de agosto de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente do S~ado Federal.
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SEXTA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 1983

Ata da 121~ Sessão,
em 11 de agosto de 1983
I' Sessão Legislativa Ordinária,
da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. Henrique Santillo,
Milton Cabral, Marcelo Miranda
e Almir Pinto
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
SENADOR JOÃO CALMON
1.3- ORDEM DO DIA
l-ATA DA 121• SESSÃO,
- Proposta de emenda à ConstiEM 11 DE AGOSTO DE 1983
-Projeto de Resolução n"'
tuição que formalizará, esúlbele1.1- ABERTURA
J6Jf8J~ que autoriza o Poder Execendo a vinculação obrigatória de cutivo a alienar à Empresa Agrope1.2- EXPEDIENTE
percentuais dos orçamentos públi- cuária Industrial e Colonizadora
1.2.1 - Leitura de projetas
cos para a Educação.
-Projeto de Lei do Senado n"'
Rio Candeias Ltda., a área de
SENADOR HUMBERTO LU189/83, de autoria do Sr. SenadOr
33.000 hectares, no Território de
CENA, como Líder- Ação norteRoberto Campos, que dispõe sobre
Rondônia, para a implantação de
americana na América Centfal.
a antecipação parcelada da gratifiprojeto de bovinocultura. AprovaSENADOR ROBERTO SAcação salarial e respectiva correção
do. A Comissão i:ie RedaçãÓ.
monetária, e dá outras provi.élên-- TURN!NO, como Líder - Nota
-Projeto cje___ Resolução n"'
do Instituto dos Economistas do
cias.
Estado do Rio de Janeiro, intitula- 74f83, que autoriza o Governo do
-Projeto de Lei do Senado n"'
da ..Advertência à Nação'', ares- Estado do Pará a alienar à empresa
190/83, de autoria do Sr. Senador
Maisa-Moju Agroindustrial SJA,
peito do comportamento do Dr.
Nelson Carneiro, que manda apliuma área de terras devolutas do Escar aos representantes comerciais e Jessé Montello à frente do IBGE.
tado, com aproximadamente
viajantes, na fOrnl.ã que especifica,
1.2.4 - Comunicaçilo da Presi- JO.OOO (tr1rita mil) hectares-. Aproos benefícios fiscais concedidos aos dência
vado com emenda, após usar da pataxistas para aquisição de veículo a
-Convocação de sessão ex- lavra o Sr. Hélio Gueiros. A Coálcool.
traordinária a realizar-se hoje, às
missão de Redaçào.
1.2.2-- Requerimento
18 horas e 30 minutos, com Ordem
--:-Projeto de Resolução n"'
- N"' 740/83, de autoria do Sr. do Dia que designa.
114/82, que -autoriza o Governo do
Senador Fernando Henrique Car1.2.5 ...,..-Leitura de projeto
Estado de Goiás a realiZar opedoso-, solicitando o desarquivamen- Projeto de Lei do Senaao n~ -ii(ião de_ empréstimo eXt-erno, no
to de proposição que menciona.
valor de USJ 50,000,000.00~ -deúí191/83, de autoria do Sr. Senad-or
1.~.3- Discursos do Expediente
nada aos Programas de DesenvolSENADOR MILTON CABRAL Fernando Henrique Cardoso, que
vimento Rural Integrado, Mlne--Medidas de estimulo à microem- dá nova redação ao art. 30 da Lei
Orgãnica-do_s PartiáOs- PolíticoS.
ração_e_ Infra-estrutura EConómica,
presa.

Jorge Kalume....:. Fábio Luc~na- Raimundo Parente
- Claudionor Roriz - Gabri,el Hermes - Alexand.re
Costa -João Castelo- Helvídio Nunes- José UnsVirgílio Távora - Martins Filho- Humberto Lucena
- Milton Cabral- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira
- João Lúcio - Luiz Cavalcante- Lourivai Baptista
- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - João- Calmon
- Roberto Saturnino - Amaral Furlan - Benedito
Ferreira - Henrique _8antiHo-- Màrcelo Miranda Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Pedro Simon- OCtavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- A lista
de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão,
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
1"'-Secretãrio.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 189, DE 1983
Dispõe sob"re a antecipação parcelada da gradficaçiio salarial e respectiva correção monetária e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os empregados beneficiárioS da Lei n"' 4.090,
de 13 de julho de 1962, poderão optar pelo seu pagamento antecipado, em parcelas mensais, na forma _desta Lei.
Art. 2'1 Essa opção deverá ser manifestada aos empregadores, por escrito, individualmente ou atravês do
sindicato profissional, até 10 de dezembro de cada ano,
para aplicação a partir de I"' de janeiro do ano seguinte.
Art. _3t>_ A todos os empregados que não manifestarem essa opção continuarão sendo aplicadas, sem qualquer modificação, a legislação e as praxes contratuais vigentes.
Art. 4 9 A antecipação da gratificação salarial em favor dos optantes, obedecerá às seguintes normas:
I - Mensalmente será depositado em caderneta de
poupan-ça especial, em agente financeiro integrante do
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naquele Estado. Aprovado, após

pronunciamento do o_radQr que o

usar da palavra o Sr. Benedito Fer-

antecedeu na tribuna.

reira. A Comissão de Redação,
~Projeto de Resolução n9
86/83, que autoriza ·a Prefeitura

R/QUE CARDOSO-~ Docume_n-

SENADOR FERNANDO H EN-tõ subscrito por empresârios brasi-

Municipal de Mundo Novo_(M_S)....a _ leíros, reunid_os em São Paulo, deelevar em Cr$ 108.118.851,47, o fendendo a refor-ma da polític~ ecomontante de sua dívida consolidanômica do País.
da. Aprovado. A Comissão de Re1.5- DESIGNAÇÁO DA ORdação.
DEM DO DIA DA PROXIMA
-Projeto de Resolução n• SESSÁQ. ENCERRAMENTO.
87 f83, que autoriza ·a Prefeitura
2-=- ATA DA 122• SESSÃO,
Municipal de lguatemi (MS) a eleEM 11 DE AGOSTO DE 1983
varem Cr$ 132.7_8~.000,00, -o tnon2.1- ABERTURA
tante de' sua dívida consolidada.
2.2- EXPEDIENTE
Aprovado. A Comissão de Re2.2.1- Requerimento
dação...
_ - N~> 741/8_3, de autoria do Sr.
- Projeto de Lei do Senado n~'
Senador Marco Maciel, solicitando
280/77 (tramitando em conjunto
a convocação do Sr. Ministro da
com o Projeto de_ Lei do Senado n9
Marinha, a fim de que, perante o
233/79), de autoria do Senador JoPlenário, preste informações sobre
sé Sarney, que institui O voto distri~
o desenvolvimento de atividades
brasileiras na Antártida.
tal, e dá outras providências. Discussão adiada para o dia 15 do cor-_
2.2.2- Discursos do Expediente
SENADORES ALOYS/0 CHArente mês, nos termos do Requerimcnto n~' 718/83.
VES e PEDRO SIMON, como
-Projeto de Lei do Senado n~'
Líderes- Votos de boas vindas ao
233/79 (tramitando em conjunto
Pr~idente João Figueiredo, no
l)lOmento em que Sua Excelência
com o Projeto de Lei do_ Senado n~>
280/77), de autoria de Senador
retorna ao País.
Tarso Outra, que institui o sistema
2.3- ORDEM DO DIA
eleitoral misto, e dá outras provi-Requerimentos n'i's, 714 a 716
e 736, de 1983, de desarquivamento
déncias. Discussão adiada para o
dia I 5 do corrente mês, nos termos
das proposições que mencionam.
do Requerimento n9 718/83.
Aprovados.
I .4- DISCURSO.S APÚS A
.::-: Prqj_eto de Resolução n~> 77,
ORDEM DO DIA
de 1983, que suspende a execUÇão
SENADOR PEDRO SIMONdo art. 211 da Lei n~> 1.333, de25 de
Apreciação do acordo firmado
dezem_bro de t977, do Município
pelo País com o FMI, pelo TribudeSe:rtãozin!lo, São Paulo. Aprovado. A Comissão de Redação.
na! de Contas da União, ao ensejo
do exame da prestação de contas
2 .4 _DISCURSOS APOS A
pelo Senhor Presidente da Repúbli- _ ORD_EM DO DIA
ca relativa ao exercfcio de 82.-

SENADOR JOSE LTNS, como
Uder -

Considerações sobre: o

-sENAoCJR NELSONCARNEI- ~
RO. . como
Líder

Sistema Brasileiro de Poupança e EmpréstimO, um duodécimo do respectivo salârio -mensal.

II - O depósito de que trata o item anterior serâ feito
pelo empregador na mesma data em que se tornar exigí- vel o recolhimento das obrigações patronaiS. A inobservância desta disposição Sujeitarão-empregador àS mesmas sanções legais e regulamentares aplicãVeis p-ara a hipótese de falta ou atraso de recolhimento FGTS, devendo os valores das penalidades reverter em favor do empregado e ser depositados na mesma caderneta de_ poupança.
III -ao registrar a opção de que trata o art. 21' o empregador notificará O empregado do agente financeiro
que será o depositário-de sua conta especial, e da agênCia
na qual serão feitos os depósitos. Sendo entretanto facultado a.o empregado designar o agente financeiro de sua
preferência.
- - IV- Na· ocorrência de reajustamentoS salari_ais durante o ano, a compensação necessâria pã.ra completar o
montante equivalente à gratificaçãO salarial vigente serâ
adidõilãi:iã à última parcela mensal.
V -Sobre Qs valores depositados serão creditados
mensalmente juros e cQrreção mon.etária segundo os
. mesmos critérios e nos mesinOs -percentuais vãlidos para

Congratulando-se com o Presidente João FigueiredO pelo seu regresso ao País.
~O

SR. PRESIDENTE -

Associando-s_e às __boas _vindas ao
Pres!dente JC?ão Figueiredo, externadas Pelas Lideranças na pl-esente
sessão.

SENADOR
GASTÃO
MtJLLER --Irregularidades__ na
administração do G9vernador 9-,o_
Estado de Mato Grosso.

SENADOR ÁLVARO DIASRecuperação ou reposição de instalações e equipamentos das pequenas e mêdias empresas industriais,
de transporte e de comércio, do Estado do Paranâ, atingidas pela enchente.

SENADOR NELSON CARNEIRO - 251' aniversário de fundação
do Instituto São João Batista- ISJOB, localizado na cidade do Rio
de Janeiro.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA --Resposta do Coordenador de Assuntos Parlamentares, do
Ministério do Interior, aos apelos
forl)1ulados por S. Ex' em prol da
manutenção, em Aracaju, da 4' Di~
retoria Regional da CODEVASF,
2.5-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROX!MA
SESSÁO. ENCERRAMENTQ.
3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Aloysio Chaves,_ prof~_~<!- na S:essãQ de ro~-g3_~_

4- MESA DIRETORA
5 - LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

- as cadernetas de poupança do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.
VI- As parcelas antecipadas da gratificação salarial
gozarão das me_smas isenções e privilégios a este aplicáveis.
Art.--59 As cãdernetas de poupança especial de que
trata esta Lei serão regulamentadas pelo Banco Nacional
da Habitação.
·
Art. 61' Os depósitos ·acumUlados nas cadernetas de
poupança especial, e bem assim seus rendimentos, esta- rão disponíveis para os empregados no dia "20 de dezembro de cada ano, sem prejUfzo do beneficio institurdo
pela Lei n9 4.749, de 12 de agosto de 1265.
§- ii'- Por ocasião de suas férias, o empregado fará jus
ao recebimento dos depósitos efetuados em sua cadCrneta de poupança, acrescidos dos rendimentos até entãQ
creditados.
§ 2~> O empregador fará o-adiantamento de que trata
a Lei 4.749, de 1965, 'deduzidas as parcelas já depositadaS
nas- cadernetas de poupança, a que se refere o art. 4~> da
presente Lei.
Art. 79
cação.
Art. 89

Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.
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·Justificação
Não é; nova a idéia do pagamento antecipado de gratificação salarial ( 13~>), afim de evitar sua corrosão inflacionária e incentiVar poupanças aplicáveis no Sistema
Financeiro _de Habitação: Indicações nesse ..sentido foram apresentadas à Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo pelo Deputado Roberto Purini (1982) e Jorge
Fernandes da_Silva (12-5-83), visando a que o pagamento do 13~> salãrio (gratificação de natal) a que se refere a
Lei Complementar Estadual, de 12-5-78, fosse antecipado em duodécimos, juntamente com o depósito dos salários mensais.
O Senador Roberto Campos sugeriu, em julho de 1983
qu_e o 13~> salário fosse antecipado em d_oze parcelas e incorporado ao salário mensal. Isso teria a vantagem de
permitir aos empregados defender-se contra a inflação
aplicando os recursos em cadernetas de poupança,
ORTN, certificados de depósito etc., ou, se o preferissem, gastando o dinheiro como lhes aprouvesse, sem interferência tutelar do governo. Uma segunda vantagem
seria, pela incorporação do 139 salário, elevar a_base salarial a partir da qual se negociariam os reajustamentos
salariais e sobre o qual incidiria o cálculo dos benefícios
sociais.
SubseqiJentemente, a Deputada Bete Mendes (PT São Paulo propôs que as parcelas antecipadas fossem depositadas em conta especial no FGTS. Essa proposta foi
aceita em princípio pelo Senador Roberto Campos, mas
em análise mais profunda, apresentaria dois percalços: o
primeiro é que rende apenas metade (3%) dos juros pagos pela caderneta de poupança (6%); o segundo é que,
na sistemática do FGTS, os juros e correção monetária
são calculados, defasadamente sobre o saldo do último
dia do trimestre anterior.
O atual projeto, entretanto, representa um terceiro estágio de evolução, em dois sentidos:
t -O novo sistema de antecipação de gratificação salarial em duodécimos seria opcional e reversfvel. Em dezero bro de cada ano, os empregados declarariam se desejam ou não beneficiar-se da antecipação, ficando claro
que se não optassem continuariam em vigência as normas atuais, sem qualquer modificação.
2- Os depósitos das parcelas antecipadas seriam efetuados pelos empregadores em cadernetas de poupança
de agentes financeir_os do Sistema Financeiro de Habitação, sendo facultado aos empregados especificarem os
agentes financeiros- de sua preferência.
3 - Seria_ também opcional o saque de metade da gratificação- salarial por ocasião das férias, nos termos da
Lei -nl' 4.749, de 1965. --

VANTAGENS DO NOVQ SISTEMA
Parfl os Empregados:
Como as parcelas antecipadas venceriarri juros e cor-reção monetária, a gratificação salarial estaria protegidã
contra a inflação. Ela seria antecipada e corrigida, enquanto no sistema atual é diferida e corroída.
O carreamento de recursos para o Sistema Financeiro
de Habitação auxiliaria a atenuar a cris~ de desemprego.

Para os Empregadores:
A distril;luição _ém parcelas mensais evitaria a concentração de despesas no fim do ano e permitiria melhor
planejamento do fluxo de caixa, sem o recurso atabaihO.idõ ao crêdito bancário para cobertura dos deserilbolsÓs concentrados no fim do ano. Haveria também um
beneficio indireto resUltante do efeito multiplicadõr áa reativação- da construção.

Para o Sistema Nacional de Habitação:
O novo sistema carrearia vultosos recursos para o Sistema Nacional de Habitação de forma regular e previsível, permitindo a expansão ou melhor execução dos progrã.mas de habitação e saneamento urbano. Esses nov9s
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recursos podem ser estimados, como ordem de grandeza,
em 150 bilhões de cruzeiros mensais. Paralelamente à antecipação das parcelas mensais, o Sistema Financeiro de

Habitação se beneficiaria -taiilbém do desconto antecipado do FGTS:

Para a Economia Nacional:
Esse esquema de poupança, ativando a ind~st~ia de
c.onstiução, contribuiria para diminuir o desemprego,
com repercussão benéfica para a uma ampla faixa da
produção nacional. Haveria menor concentração de
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pressão inflacionária no último mês do ano que habitualmente provoc~ vultosa expansão monetária.
Sãla das Sessões, li df: agosto_ de 1983. Campos.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.090 -

DE 13 DE JULHO DE 1962

Institui a gratificação de Natal para os trabalhadoO Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. {9. No mês de dezembro .de cada ano, a todo
empregado será pago pelo empregador, uma gratificação
salarial, independentemente da remuneração a que fizer
jus.
§ 1'1' A gratificação corresponderá a 1/12 avos daremuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do
ano correspondente.
§ 29 A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de
trabalho será havida como mês integral para os efeitos
do parágrafo anterior.
Art. 29 As faltas legais e justificadas ao serviço não
serão deduzidas para os fins previstos no parágrafo 19,
do Art. I 9, desta lei.
Art. 311 Ocoi"iéndo rescisão, sem justa causa, do
contrato de trabalho, o empregado receberá a gratificação devida nos termos dos parágrafos }I' e 29, do art. J9
desta lei, calculada sobre a remuneração do mês da rescisão.
Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de I962; 1419 da Independência e
749 da República. João Goulart- Francisco Brochado da
Rocha - Hermes Lima.

LEI N• 4.749 -DE 12 DE AGOSTO DE 1965
Dispõe Sôbi-e Opaganiento da gratificação prevista
na Lei n9 4.090, de 13 de julho de 1962.
O Presidente da República

ourololf)

Art. 49 As contribuições devidas aos Institutos de
Aposentadoria e Pensões, que incidem sobre a gratificação salarial referida nesta Lei, ficam sujeitas ao limite
estabelecido na legislação de Previdência social.
Art. 5" Aplica-se, no corrente ano, a regra estatuída
no art. 2" desta Lei, podendo o empregado usar da faculdade estatuida no seu § 2<~ no curso dos primeios trinta
dias de vigência desta Lei .
.Art. 69 O Poder Executivo, no prazo de trinta dias,
adaptará o Regulmento aprovado pelo Decreto n9 1.881,
de 14 de dezembro de 1962 aos preceitos desta Lei.
Art. 79 Esta Lei entra ern vigor na data de sua publicação.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrãrio.
Brasília, 12 de agosto de 1965; 1449 da Independência
e 77" da República. H. Castello Branco- Arnaldo Sussekind.
(Às Comissões de-constituição e Justiça, de Legislação Social e de Economia.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 190, DE 1983.
Manda aplicar aos representantes comerciais e
viajantes, na forma que especifica, os benefícios fis-cais concedidos aos taxistas para aquisiçã.o de veículos a álcool.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Estendem-se aos representantes comerciais e
viajantes no exercício da atividade, pelo prazo de_ cento e
oitenta (180) dias a contar da publicação desta lei, os be-
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nefícios fiScais atualmente concedidos aos taxistas para a
aquisição de automóvel a: álcool.

Art. 29 A prova da condição de representante

co~

mercial ou viajante e do exercício da atividade será feita _
mediante atestado expedido pelo órgão sindical respecti:.
vo.
Art. 3"' Esta lei entrará em vigor na data de su-a
publicação.
Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Há algum tempo que os representantes comerciaiS e Osviajantes, de todo o Pafs, movimentam-se para tentar ob-

ter do Governo as mesmas facilidades concedidas aos
motoristas de táxí para a qi.tisição de veículos a álcool.
Na verdade, tanto quanto para os motoristas de táxi, o
automóvel ê instrumento de trabalho também para os representantes comerciais e os -viajantes. ·
-·
E, se a medida em boa hora adotada pelo Governo foi
vantajosa para os taxitas, quarifo para a indústria nacional de veículos e até para o Proâlcool, parece-nos que,
pelos mesmos motivos, deve ser adotada em favor dos
representantes comerciais e viajantes, tal como aqui projetado.
Sala das Sessões, li de agosto de 1983.- Nelson Carneiro.
(Às ComissõeS de Constituição e Justiça e de Economia.)

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
}'>'-Secretário~

E lido o seguite

REQUERIMENTO N• 740, DE 1983
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Requeremos, nos termos regimentais (art. 367 do Regimento Interno), o desarquivamento do projeto de Lei
do Senado n'>' 24, de 1980, que estabelece que a ordem de
preferência para a coricessão da. pensão civil será também aplicada à pensão militar, de autoria do ex-Senador
Franco Montara e-que já havia recebido pareceres favoráveis da Comissão de Constituião e Justiça e da Comissão de Legislação Social.
Sala das Sessões, II de agosto de 1983. -Fernando
Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- 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 Milton
Cabral.
O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB. ~ronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Diante das enormes dificuldades que o País atravessa,
um dos pontos mais salientados que tem merecido
atenção de parte da c!asse política, enfim do povo em geral, é exatamente a .questão do desemprego.
Todos os dias, temos notiCias do crescimento do desemprego no País, e isSo naturalmente é uma calamidade, sobretudo quando estamos num período de recessão
econômica. Nesta dura realidade, eu quero destacar alguns números que foram exibidos pelo Dr. Hélio Beltrão, Ministro da Desburocratização. Diz S. Ex• que
90% da população do Brasil é de baixa renda e salienta
ele Que 95% dos municípiO-s-eStão sem recursos para investimento, e no sistema empreSarial 80% das empresas

têm menos de 5 empregados. Há, realmente, neste universo uma esmagadora maioria de pequenas microempresa. O País apresenta o fantásticO número, qualquer
coisa em torno de lO milhões de desempregados e subempregados. Face a crise que nos sufoca, torna:se urgente a precipitação de medidas legais, que estão sendo
estudadas na área daquele Ministério, para dinamizar a
expansão do sistema empresarial com base na microempresa, que é aquela que tem maior capacidade de multiplicação e que pode, mesmo admitindo um, dois ou três
empregados, mas pelo seu elevado número, dá um multiplicador eno~e de oportunidades de emprego.
É sem dúvida, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a via
mais promissora para- criar uma opção de sobrevivência
para milhares de brasileiros.

O empresário paulista Antônio Ermírio de Moraes, na
revista Exame, de junho ültimo, inconformado com o
fato de trabalhadores em pleno vigor e no auge da experiência profissional serem obrigados a se aposentar por
força de lei, propõe ao Governo criar condições para o
surgimento de gerentes aposentados em pequenas em~
presas. Essas empresas, com apoio creditício e tratamen.to ftscal diferenciado, livres de exigências burocráticas,
. elas poderiam tornar-se agentes de um saudã.Vel processo
de recuperação, gerando empregos e funciOnando como
prestadoras de serviços a grandes empresas.
Ainda a e.sse respeito, a Federação das Indústrias do
Estado de sào Paulo promoveu estudos, concluindo que
um milhão e meio de micraS; pequenas e·m.édi3s empresas Cxísientes no País, absorvem mais de 45% da mão-deobra empregada. Veja que este é um dado muito interessante, como é muito intere-ssante a constatação pela
FIESP; de que as empresas- de até 200 empregados obti~
vçram melhor desempenho no período de março de 82 a
màrço de_ 83. O indicador do nivel de atividades dessas
empresas cresceu de 6% contra menos de 0,9% registradOs pelas empresas que empregam de mil a· três ·mn furi~
cionârios e 5,9% parece que possuem mais de 7 mil funcionários. o fato é que as miCréis' e pequeilas empresas
são considerad~s. neste País, no mesmo nível das grandes empresas, quanto ao tratamento de exigências fiscais.
O Ministro Hélio Beltrão, ao que sei, preteride apresentar três alterações profundas através de medidas legislativas: uma lei complementar, uma lei ordinária e uma
emenda constitucional. Por este caminho será possível
obter a isenção dos impostos federaiS, estaduais e municipais. O estudo que está sendo feito na área daquele ministériO preve a eliminação de numerosas obrigações, inclusive, a de apresentação de contabilidade. Para essas
microempresas, consideradas aquelas cujo faturamento
não excede de quatro mil ORTN, evidentemente, outras
medidas se farão necessárias a exemplo das facilidades
creditícias, para que elas possam, mesmo no nascedouro,
terem -condições de prosperar. Não é apenas um apoio
á.tfàVés de isenções fiscais, mas também apoio com programas de assistências técriica, de orientação, até mesmo
na seleção de áreas de trabalho e apoio creditício.
O Ministério da Desburocratização, no estudo que fez
a respeito deste assunto, estima a possibilidade de
criação de 1 milhão de microempresas, que vale dizer, se
pelo menos uma dessas microempresas admitisse um empregado, significaria a criação de 1 milhão de novos empregos.
Custa. crer, Sr. Presidente ~ Srs.- sen-adores, que até
agora nós não tívéssemos <i.iilda adotado estas medidas.
Elas são por demais evidentes. Os países mais adiantados, como é-o caso do Japão, os pais~ iildustriaiS da Europa, os Estados Unidos todos eles têm uma política especial para as microempresas. No Brasil, até agora nós
airida não saímos das declarações.~ A razãO deste meu
pronunciamento, é apelar para que essas medidas venham mais depressa e até em carâter de urgência.
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~ nesse sentido que o Governo da Paraíba está se engajando. O Governador Wilson Braga enviou mensagem
recentemente à Assembléia Legislativa, institUindo um
Fup.do de Apoio às microempresas, com a criação de
uma taxa de 2% incidente sobre 80% do valor do-s Pagamentos efetuados pelo Estado, nos contratos objeto de
licitação pública. Então, será criado, na Paraíba, este
mecanisino que me parece muito prático, e com receita
assegurada com estes 2% sobre 80% do valor dos pagamentos efetuados naqueles contratos que resultam de
concorrências públicas. Na justificativa dessa medida o
Governador Wilson Braga lembra que a microempresa é
um empreendimento que vive quase às margens dos incentiVOs pÜbliCOs, embora contribua com significativa
parcela para o crescimento da economia. A indústria artesanãl, a indústria de fundo de quintal, dos peqUenos
negócios uni familiares, continuam sem contar com o ostensivo apoio do poder público.
A aprovação desse projeto de lei pela Assembléia do
Estado da Paraíba vai gerar uma arrecadação razoável
que será destinada à criação de mecanismos de apoio que
se constituirá, sem dúvida nenhuma, num decisivo passo
para que o GoVerno do Estado realmente preste efetiva
assistência na minimização de tão angustiante problema
_que cresce cada vez mais de importância na atual conjuntura, marcada pela extensão do desemprego. Ainda na
sua justificatiVa, o Governo do_Estado reclama um tratamento _urgente para aprovação de sua mensagem.
Aproveito a oportunidade para, daqui desta tribuna,
endereçar ao Sr. Governador Wilson Braga os meus paràbéns pela sua iniciativa, aliás, pela sua antecipação,
porque ele está dando passos à frente, enquanto as medidas do Governo Federal ainda estã.o a caminho do CongresSO N adoriil.
E, mais uina vez, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
lembrando as palavras do Sr. Ministro Hélio Beltrão,
quando ele diz que:

- '-'Sem prOvidências urgentes nessa direção, restará ao microempresário dois caminhos igualmente
melancólicos: ou cancelar suas legítimas esperanças
de progresso, fechando as portas do estabelecimento ou tta_n_sferir-se para a ilegalidade, para a clandestinidade, engrossando a legião dos componentes da
"economia i11visível" e agravando a anomalia das
vendas sem nota fiscal e doS-serviços prestados sem
comprovação."
Estou convencid.o, Srs. Senadores, de que este novo
direcionamento para favorecer as pequenas e microempresas poderá representar, sem dúvida, uma esperança a
ma:is para milhares e milhares de brasileiros que, tendo
aptidão para iniciarem um novo negócio, mesmo· eni escala mínima, tal empenho significa a conquiSta de um
meio de sobrevivência, não só pessoal, do empreendedor, mas, também abrirá oportunidades de mais empregos. Mesmo serido~uma microempresa, haverã sempre a
oportunidade para alguém mais.
Espero que o Ministro da Desburocratização se apres·
se em inandar ao COrigressó Nacional as suas merisagens, e aqui estaremos p<ira apoiá-lo e dar a contribuição
da nossa experiência.
Muito· obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Con.c.edo a palavra ao nobre Senador João Calmon.

O SR. JOilO CALMON PRONUNCIA DISCURSO QDE. ENTREGUE ii REVISÀO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Srs. Senadores, deverfamos, ·agora, entrar na Ordem do Dia, mas,
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na forma regimental, solicitou a palavra o nobre Sena~
dor Humberto Lucena como Líder do PMDB.
Tem a palavra S. Ex• o Sr._Senador Humberto Luce~

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

Vivemos de tal forma -absOrvidos - coriio~ aliâs, não
poderia deixar de ser- pelo agravamento dramátiCo do
impasse econômico-financeiTo que enfrentamos e por
seus possíveis desdobramentos poHticos e sociais, que
não nos sobra o necessário tempõ-parã. a-nalisar friamente o que ocorre à nossa volta. Refiro-me aos acontecimentos dessas últimas semanas na América: Latina, na
América Central em particular e, mais especifiCamente,
ao que vem ocorrendo em relação à Nicarágua.
Estou convencido -e falo como líder da bancada do
PMDB- que, apes-ar de nossas enormes dificuldades internas, não nos é lícito omitir e nos calãT-diante da intervenção clara e inequívoca que é praticada pelos Estados
Unid_os da AmériCã do Norte nos assuntos internos de
países do nosso continente. ~ por isso que falo hoje
sobre temas aparentemente afastados de nossa realidade
imediata. Digo aparentemente porque quem nos garantenão seremos nós, brasileiros, a enfrentai- situações sem.e~
lhantes no futuro?
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vamos começar pelo que ocorre no Uruguai e no Chile.

No dia 27 de junho último ocupei esta tribuna pararegistrar a passagem dos 10 anos de golpe militar no U ruguai e a situação do anormalidade em que vive o país. Os.
jornais da semana passada -noticiam, Para ilossa tristeza,
o "endurecimento" do regime naquele país vizinho. O
governo militar, suspendeu, por tempo indeterminado,
todas as atividades politicas, 3.lém de decretar uma severa censura aos meios de comunicação, configurando-se
agora novo retrocesso político-institucional.
Por outro lado, no Chile, como primeiro resultado
visíVel de urna série de manifestações públicaS qlu::-causa;
ram aos chilenos um sem número de prisões e, até mesmo, algumas mortes, o regime militar - cujos 10 anOs
transcorrem no próximo mês- de seteii16rO--::...:.. dâ; finalmente, sinais de que não maiS consegue mantef o contra~
le total e aboluto do país. O General Pinochet admitiu 8.
existência de estudos para reabilitar a atividade dos pãr:.·
tidos políticos ••não-marxistas", a partir de 1989, isto é,
daqui a seis anos ... Enquanto isso nOvas manifestaçõés
públicas são anunciadas e novas prisões são-·efetuadas.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, enquanto acompanhamos o desenrolar dos acontecimentos no Chile e
no Uruguai, o que mais nos preocupa no momento por suas implicações, inclusive, em relação à paz mundial - é a grave situação na Arriéríca Ceriírã.l. ---Acabamos de saber de mais um golpe militar na Guatemala. Hâ fundadas suspeitas de que o novo general presidente contou com o usina! verde" dos Estados Unidos para perpetrar seu golpe. Pelo menos é o que indicam os despachos das agências noticiosas internacionaiS
e revelam as primeiras declarações do nova governo. El
Salvador é palco de acirrada, violenta e fatricida guerra
civil, jã há mais de 3 anos. Honduras, onde o governo de
Reagan declara oficialmente pretender criar bases militares permanentes, serve de pretexto para as maiores manobras militares conjuntasjâ realizadas pela maior potência do mundo: os Estados Unidos da América. Tais manobras envolverão ~- por um perfodo que poderá
extender-se até a nove meses - um efetivo militar de
mais de 10 mil homens do Exército. Marinha e- Força
Aérea de ambos os países e somente um porta aviões que
participa dos exercícios - o Ranger - possui pÕder de
fogo superior ao de qualquer um dos sete países da re-
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Sião. E a Nicarágua, -ao comemorar o 49 aniversârio da
Revolução _Sandinista, enfrenta pressões políticas e econôrriiCãs e o _chamado ..bloqueio tático" dos Estados
Unidos.
Por que tudo -isso, Sr. presidente,_ Srs. Senadores?
. A Nicarâ,gua_ ê um pequeno país de apenas 130.000
km 1 e uinã populaÇão não Superior a 2.200.000 habitantes_ Depois de uma longa luta de libertação que mobilizou e uniu todas suaS forÇas- vivas, os sandinistas canse·
guiram livi'ar-se da dinastia 'dos SomozaS que contrOlava
ditatorialmente o pequeno país por várias décadas.
O grupo de 21 parlamentares brasileiros que recentemene visitou aquele país - infelizmente sem a partici- pação do PDS - depois de estabelecer contatos diretos
c-om diferentes representantes da sociedade civil e do Governo nicaraguense, declarou em Nota distribuída à imprensa:
..Estamos convencidos de que se processa na Nicarágua um gove-rno pluralísta e democrático, não
alinhado e em luta contra o Imperialismo. Pelas inúmúas manifestações populares que assistimos, as
ISO mil pessoas que saudaram ruidosamente· o IV
Aniversârio, eril Leon; as festas populares e folclóri~
cas em Manágua; as brigadas que levaram mais de
l 00 mil jovens a combater o analfabetismo e a Nicarágua hOje- tem uln índice de 88% de alfabetizados;
as brigadas pela saúde, os grupos de vigilância noturila, constituem prova eloqUente da ampla sustentaçãO pO{fular ao governo sandinista.
Os notáveis êxitos nos campos de saúde, com a
dirilinuição significativa da mortalidade infantil; da
educação, com o aumento de matrículas de 500 mil
pãra I milhão, nõs c.]Uiiro anos de revolu9ão; a e~e-
tiva reforma agrária; a búSca de modelo econômico
alternatiVo que p9ssa livrar da secylar servidão as
economias dos paises pobres, dão ao governo sandinista legitimidade, apoio interno e respeito internaciOnal.
Os nicaraguenses estão dispostos a realizar
eleições em l985 este projeto somente- podérá ser
alterado diante da guerra preparada pelos Estados
Unidos."

e

Mas por que estariam então ()S Estados Unidos da
América do Norte, a maior potência capatilista do mun~
do ..preparando" - como afirmaq~. os parlamentares
brasileiros - uma guerra contra a pobre Nicarâgua?
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadqres, a América C_entral
e seus etername~te explorados pequenos pafses é região
estratégica para onáe se desloca falsamente agora um
dos focos da disputa Leste vs. Oeste pela hegemonia do
poder mundial. A administraçãO de Roflald Reagan res~
suscita a velha e superada .. teoria do dominó" e ao com~
bater o_governo sandinista da Nicarágua afirma estar defendendo a -.'liberdade" contra o "perigo comunista".
Onde_ está a respeito aos princípios de autodeterminação
e não-intervenção?
Não pode haver mais dúvidas com relação à intervenção dos Estados Unidos na região, Sr. Preside-nte,
Srs. senadores. Depondo recentemente no Senado americano-sobre a política de seu país na_ América Central, o
S~ci-etârio de Estado George Shultz, foi ii'onicamente interpelado pelo Senador Democfa~a Paul Tsongas que lhe
pediu para dar nome e endereço de quem não sabia que
os EUA intervêm na Nicarágua. A útlica resposta foi o
silêncio!
E o que acontece e que, ao praticarem contra a Nicarágua, hoje, um bloqueio naval de fato- a exemplo da~
quele efetuado contra Cuba no principio da década de 60
- os Estados Unidos estão na realidade obrigando, por
ausência total de alternativa, o regime sandinista a abandonar seu ideal de .. não-alinhamento" e o consolidar-se
COm o aPoio e sustentação da União Soviética. E. exata-
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mente ãi, inclusive, que se coloca em risco a própria paz
mundial.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
É praticamente unânime a condenação à política belicista adotada pelos EUA na América Central. Pesq,uisa
de opinião, realizada em conjunto pelo jornal Washing*
ton Poste pela rede de televisão ABC. revela que uma esmagadora maioria de 62 por cento é contrâria a _que os
EUA participem de tent~tivas de derrubada do governo
sandinista da Nicarágua e 54 por cento acredita que a
atual politica pode levar os EUA a uma nova guerra.
O Congresso americano tem feitO O}JOssívef para con~
ter as ações de Reagan. Um grupo de senadores e depu~
tados democratas chegou mesmo a apresentar projeto de
lei que proíbe qualquer mobilização de tropas norte-americanas para a América Central, inclusive para as
manobras já inicíadas em Honduras.
Militares americanos tainbém se manifestam con#
trârios a política de Reagan . .E: significativa, neste contexto, a declaração do general Edward C. Meyer, imediatamente antes de deixar o cargo de chefe do EstadoMaior do Exército americario, semanãs- atrás. Disse ele
que os militares americanos não têm medo da luta mas
..o que não queremos ê ser mandados para uma guerra
no exterior com o Congresso e o povo do país protestando".
E como se tudo isso não _bastasse, o prestigioso jornal
The New York Times, em recente editorial, classificou
como ..a tos de guerra" a ação dos EU A na América
·Central e afirmou que os norte-americanos estão sendo
levados a uma guerra contra o desejo do Congresso.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na sua viagem ao México, Cm abril último, o Presidente Figueiredo declai'ou teXtualffiente a jornalistas que
"se os Estados Onidos acham que a situação da Nicarágua representa um risco para sua· seguiança, isto é
problema deles._ Se decidirem intervir na Nicarágua, farão sem o apoio do Brasil".
Na declaração conjunta que assinaram os dois presidentes, ao término da visita, a posição de México e Brasil
fiei tanibém bãsúmte-clilrã. vale a peria ler o trecho da
Declaração~

"Expressaram sua profunda preocupação pelo
agravamento da situação na América Central e o
risco, cada vez maior, de que se produzam conflitos
bélicos que se estendam por toda a área. Em conseqüência, consideraram urgente a celebração de ne~
gõciações efetivas entre as Partes envolvidas na crise.
Os dois Presidentes exortaram as partes a não
realizar ações que contribuam a deteriorar ainda
mais a situação. Estiveram de acordo em que a crise
centro·americana tem_ sua origem nas estruturas
económicas e sociais que pievalecem. na região, e,
portantO, às esforços para resolvê-la devem ser encaminhados no sentido de evitar a tendência para
configurá-la como um capitulo da c_onfrontação
Leste-Oeste. Da mesma forma, reconheceram que
uma solução permanente só será possível sem ingerências _estrangeiras e mediante o diálog.o e a nego~
ciação.
Nesse sentido, sublinharam a vigência dos princípios enunciados na declaração dos Ministros de Relações Exteriores da Colômbia, México, Panamá e
Venezuela na Ilha de Contadora, dia 9 de janeiro de

1983.

Os dois Presidentes expressaram sua satisfação
pelas recentes gestões de paz na Amêrica Central
pelo Grupo de Contadora e pelos acordos alcançados, em 21 de abril, na cidade de Panamá, a fim de
manter o processo da consulta entre os países da região.
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A esse respeito, o Presidente do Brasil expressou
seu apoio às ações empreendidas pelo México e os
outros países do Grupo de Contadora e seus votos
por que tais esforços tenham pleno êxito. Manifestou tambêm que o Brasil continuarã disposto a
manter consultas com esses paises, dentro do espírito de colaboração na busca de soluções que beneficiem a paz e o bem-estar dos países centroamericanos.
Os dois Presidentes manifestaram sua esperança:
de que por essa via se possa avançar na busca de soluções que restabeleçam a conviv~n~ia pacífica entre

os países

centro~americanos
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e promovam ajustiça

social, a liberda:de e o bem-estar dos povos.

O Governo brasileiro, através do Itama_~aty, tem
publicamente ratificado sua posição de apoio ao Grupo
de Contadora, Todavia, tendo em vist~ o agravamento

mj'

da crise na A. rica Central em. conseqU.ência. da pol.ítica.
norte-america , espera-se de nosso Governo uma posição mais ela e positiva. Isso inclui uma condenação
explícita da po ítica dos EUA na área, o que até ~gora
não foi feito. I~clui ~ambém_ ~--d-esignação de um Em~aiM
xador em Manágua e um apoio mais decisivo ao-gõverno
sandinista, como por exemplo, a abertura efetiva de linhas de crédito para compra de produtos brasileiros.
Sr. Presidente, Srs._ Senadores:
O compromisso do PMDB é com os princípiOS de autodeterminação e não-intervenção e, acima de tudo, com
uma verdadeira paz, fundada na justiÇa: É por isso que,
desta tribuna, fazemos nosso veemente apelo ao Governo brasileiro para que, seguindo uma tradição histórica,
façamos valer nossa posição em favor da verdadeira paz
mundial e de condenação à política belicista do Governo
Ronald Reagan na América Central.
Era o -que linha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Tem a palavra, corno Líder do PDT, o -Sr. Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. ~re
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Eu quero ler, para que conste dos Anais da Casa, uma
nota emitida no-dia 26 de julho último, pelo Instituto dos
Economistas do Estado do Rio de Janeiro, intitulada
..Advertência à Nação". Diz a nota, Sr. Presidente:
INSTITUTO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
ADVERTENCIA Â NAÇÃO
A Nação vem sendo lograda n_o seu indeclinável
direito a informações estafísticas abrangentes, corretas e isentas sobre todas as principais dimensões
de sua realidade económica, soCial e demográfica. A
causa desta situação é a gestãO inepta- e incompetente do Sr. Jessé Montello à frente do IBGE.
- no-campo das estatísticas demográficas, os resultados do Centro Demogrâfico de 1980 estão sob
a forte suspeição por técnicos e especialistas de erros
no dimencionamento da população, da natalidade,
fecundidade e mort(!:lídade.
- no campo das estatísticas econômicas, Os resultados da reformulação da Pesquisa Industrial
Mensal, retroatívos a 1981,-até hoje não divulgados,
embora jâ estejam prontos. E isto porque o Sr.
Montello não quer assumir publicamente que ma.nipulou o câlculo do PIB em 1981, estimando a queda
da produção industrial em 6,8%, quando na verdade
ela foi superior a 10%.
-no campo das estatísticas sociais, a Pesquisa
Mensal de Emprego não se sustenta diante das críti-

cas de inconsistência metodológica e de conceituação das variãveis. Os dados divulgados pelo Sr.
Montello deformam e distorcem, intencionalmente,
a dimensão absoluta e relativa do desemprego e subemprego no Brasil.
É contra este estado de coisas e, em especial, contra a abcessão do Sr. Montello çm alt~rar os res_!!lta~
dos do INPC, que o IERJ tem vindo reiteradas vezes _a público aiertar a Nação sobre a irreponsabili~
dade com que vem sendo dirigida uma Instituição,
cuja equipe técnica moldou uma imagem de integridade e credibilidade,. agoi-ã ameaçada.

O Sr. Jessé Montello em represália às posições
públicas do IERJ, incapaz de rebater nossos argumentos técnicos que desmistificaram sua Posição na
quesiãO dõ expur&o do INPC, denlitiu dois direiOres do IERJ - Carmem de J. Garcia e Arthur C. Tinelli, ambos do Departamento de Estu.dos Econômicos do_IBGE e o_economista Clóvis G. M. Costa,
da equipe do INPC, sócio do IERJ.
Estes atas arbitrários, prepotentes e autofitãi-ios
objetivam ii'l.t1riiidar uma entidade da s_ociedade civil
e cercear o direito à livre manifestái;ão do pensamento. ~ inótil a violência que o IERJ sofre. Continuaremos defendendo intransigentemente o direito
de toda a sociedade de ser informada corretamente
sobre todos os prismas de sua realidade, E para que
esse direito seja assegurado à Nação, consideramos
necessário, neste momento, que as seguintes providências sejam adotadas:

l. Imediato afastainento do Sr. Jessé__,M_ontello
da presidência do IBGE e sua substituição por um
cidadão brasileiro à altura das responsabilidades
desta função pública, competente, idôneo e merece-dor da confiança da sociedade.
2. --Constituição pelo Congresso Nacional de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito que pro~
mova o mais completo levantamento e auditagern
de todas as pesquisas concluídas e em cursos no IBGE, na gestão do Sr. Monteiio, convocando os téCnicos do IBGE para deporem em seus campos-de especialidade.
3. Formação de uma Comissão Tripartite, iritegrada por representantes dos trabalhadores, dos
-empresários e da comunidade científica, para fiscalizar toda a produção de informações do IBG E, em
especial, da Pesquisa de Emprego, pesquisa de
preços ao consumidor (INPC) e ao produtor (I PP) e
pesquisa industrial mensal.
4. -Readmissã~ de todos os funcionârios- d~miti~
dos.
Rio de Janeiro, 26 de_julho de 1983.
Sr. Presidente, esta é a nota de 26 de julho úldmo, mas
outras advertências jâ haviam sido feitas pelo mesmo
Instituto. Por exemplo, no dia I'~ de juJI'to uma outra
nota intitulada "Presidente do IBGE falseia reafídade'*
jã havia sido emitida, pedindo eu à Presidência que in~
clua por inteiro no meu pronunciamento de hoje esta ou~
tra nota, que finaliza com o seguinte parágrafo:
Compete aoJBGE produzir os resultados de suas
pesquisas, segundo metodologia conhecida. Não lhe
compete adulterar estes resultados ao sabor das cir~
cunstâncias e conveniências dos Ministros_ do mo·
mento.
Sr. Presidente, pederia ainda que constasse por inteiro,
do meu pronunciamento de h_oje, a carta dirigida ao Pre~
sidente do IBGE, Sr. Jessé Montello, pela economista
Carniefil de J. Garcia, recentemente demitida ein razão
de suas discordâncias com as manipulações que vêm sen·

do praticadas naquela instituição. Esta carta, Sr. Presidente, finaliza com o seguinte parágrafo:
Senhor Jessé, incontáveis são as demissões que o
senhor terá que efetuar ... São os técnicos do IBGE,
em última instância, os responsáveis pela continuidade e credibilidade das pesquisas, estudos e projetas que integram o referido Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas, o qual se contrapõe, com a nossa tradição e com força de lei, a sua
política de terra arrasada para as Estatísticas Nacionais.
Indignada com suas arbitrariedades, preocupada
com os destinos da Instituição, despeço~me protes-tando contra a sua permanência na Presidência do

--IBGE.
O Sr. José Lins- V. Ex• me permite um aparte?
.O SR. ROBERTO SATURNINO tenção, ·o- nobre Líder.

Ouço, com a-

O Sr. José Lins- Nobre Senador Roberto Saturnino,
eu pat:ticularm~~te t~nhÕ- o _máíor respeito e considerãção
o Dr. Jessé MO-ntello e pela maneira como ele
Viffi CõridUZ1tido no fBGE. É claro que seria diffcil
para mim, e até Tnoportuno, ·conteStar a posição desses
técnicos, que aliâs são muitos, mas, me pareée" que o erf.:.
tendimento e que a responsabilidade do Dr. Jessé Montello é muito grande como Diretor daquela repartição, e
deveria ser reconhecido a ele o direito de dirigi-la de acordo com um entendimento, naturalmente sadio e étiCo.
Mas eu S:"osiariã- de trazer algumas informações a V. Ex•
ou ao Senado, a respeito dessa questão que me parecerelevante não só porque tem sido ventilada, mas atê por
respeito a V. Ex•

per

se-

O SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senador,
eü agradeço o aparte de V, Ex• e quero deixar bem claro
que eu também tinha u_m grande respeito pela figura do
Professor Jessé Montei! o, a quem conheço pessoalmente,
com quem privei ao tempo em que ele foi funcionãrio do
:SNDE~ e cuja comPitêrlcia técnica éu não duvid-o e aCliO
que ninguém duvida, no País. Entretanto, o procedimento do Sr. Jessé Montetlo à frente do IBGE não s6 contra~
ríando os pontos de vista dos técnicos m::t.is r~peitáveis
que aquela instituição tem, como procedendo arbitrariamente a demissõ~s em razão dessas di_scordâncias mani~
festadas publicamente, me fazem, nobre Líder, rever este
conceito que tinha do Professor Jessé Montello.
Sou obrigado, (amentando o que dígo, sou obrigado a
di~ queti_nha.um.g~an respeito pelo Professor. Hoje eu
espero um esclarecimento de S. S•, espero que ele faça o
que até agora não conseguiu fazer, que é exatamente demoR$trã.i à opinião pública, e particularmente à opinião
da comunidade científica, que ele efetivamente não s6
tem razão em seus argumentos de natureza técnica,
como qUe ele teria tido_ motivos éticoS para efetuar, em grande número, as demissões que vem efetuando e que
certamente c_ontinuará a efetuar, porque a reação desses
técnicos, atingidos assim na medula de sua consciência,
hã de continuar ocorrendo e com as repetidas arbitrariedades _e represãlias por parte do Sr. Jessé Montello.
O Sr. J osê Lins - Quer dizer, é claro, pelo que V. Ex•
diz, que reconhece a capacidade técnica do Professor Jessé Montello.
O SR. ROBERTO SATURNINO -Reconheço; Reconheço a sua capacidade técnica, assim c-omo eu nunca
deixei de reconhecer a capacidade técnica do Ministro
Delfim Netto, nunca deixei de reconhecer, acho que S.
Ex• também tem _uma grande capacidade técnica.
-Agora, esta capacidade técnica, a meu juízo; lamenta~
velmente, está sendo muito mal usada, quer ~dizer, usada
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exatamente para encobrir a realidade, falsi::ar dados, manipular estatísticas, atingindo, mas ·atiOgindo fUildamen-

te a seriedade, o conceito de seriedade, de credibilidade
que tem essa grande instituição que é o 1BG E.
O Sr. José Lins- Aí é que eu discordo de V. Ex•, por~
que nada leva a crer que tenha sido demonstrada essa
posição do Professor Jessé Montello. Isto é, nada de~
monstra que S. S• esteja realmente manipulando dados
para desinformar a opinião pública braSileira Ou até pára

surrupiar valores de índices que têffi profundas influên: cias até nos vencirrientos das classes assalariadas. Então, ·
vê V. Ex• com o que eu discordo é de um pré-julgamento.

Por isso, pe.diria a V. Ex' que agu3.rdasse alguns dados
que eu traria com a maio-r--honestidade.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Pois muito bem,
eu aguardo, e ouvirei com toda a atCrição e -todo o respeito que me merece V. Ex• Entretanto, quando V. Ex• diz:
que nada leva a crer, eu contraponho a minha opiniãO de
que, ao contrãrio, o Instituto dos Economistas do Estado do Rio de Janeiro é uma entidade séria, nobre Senador, é uma entidade de conceito, assim como o é o Sindicato dos Economistas dci Ríó--de Janeiro.
Tenho aqui, Sr. Presidente, taffibém, uffi memoriafde
vários s-indicatos, não só dos economistas, como "tãmbém
dos engenheiros, de uma série de categorias de profissionais, técnicos de resporisabilidade, que são entidades que
gozam de grande conceito e que estão a afirmar, juntamente _com o Instituto dos Economisúis, que está havendo manipulação.
V. Ex• diz nada leva crer, eu digo o contrário: _tudo
leva a crer.
Fico aguardando os esclarecimentos de V. Ex•, atê,
vou-lhe confessar, pedindo a V. Ex• que me convença,
intimamente, dada à relaÇão que tenho com o Professor
Jessé, dado, enfim, em memória "à sUa passagem pelo
BNDE, da convivência que tivemos e do resPeito que adquiri por ele, mas, que, lallientavelmente, agofa está atingido.
O Sr. José Li11s- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muito prazer, nobre Senador José Lins.

O Sr. JOSé LiOs:__ Não éO- féSPeifo só a de, ao ProfeSsor Jessé~ a pessoa do técnicõ reconht!Cidaii:iente competente, mas também da instituição, noOre Senador.
O SR. ROBERTO SATURNINO '- Nobre Senador,
a instituição, hoje, está praticamente toda contra o Professor Jessé~ Isto eu posso também afiimar a V. Exf, pC:lo
conhecimento que tenho. O Professor Je"ssé ê um honiem
isolado, usando da força e do arbítrio para fãzer valer a
sua opinião, contra praticamente a unanímidade do corpo técnico.
-

O sr~ "JoSé LIDS :..__ Eu acho que nesse ponto, V. Ex•
não tem razão. Não é a unanimidade, só alguns técnicos,
talvez uma pequena minoria. E- alguns deles pediram demissão, nenhum deles foi posto para -fofa, pelO Ctue eu
saiba.
O SR. ROBERTO SATIJRNINO -'Não, os que pediram demissão foram os anterioreS, o Professor Marco
Antônio, o Professor Antôriio Castra·, esseS pe&rani tre-..
missão para não compactuar com o que eles viam que estava sendo feito.
Essas três demissões a que -eu lfte referi C àS-quâís a
nota se refere foram demissões mesmo, a tos do Professor
Jessé Montello.
O Sr. José Lins- São opíriiões de um técnico cõntra a
de um diretor de reconhecida competência. De qualqer
modo, eu acredito que um crêdito, uma oportunidade,
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Pª-ra çs escl~_re.cimentos des$as questões que envolvem a
dignidade não só de um homem, mas de m:na!> das maiores instituições deste Pais, é fundamental. _Ê o que peço a
V. Ex•
-0 Sr. Virgíli() Távora - -Permite, nobre Senador?

9 SR. ROBERTO SATIJRNINO- Eu espero que V.
Ex• nos traga esses esclarecimentos.
Ouço o nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virg.ílio" Távora -:- Eminente Senador, vamos
por um poUco de calma aí nesta discussão. Estamos faZendo um-convite-a v.·Ex~ Um homem b acusado, e V.
Exf sabe d<:J.S ligações de amizade qu~ nos ligam ao Professor Montello. S. St é acusado justamente de falseamento de dados contra a grande parte, como· _diz V. Ext,
da comunidade do IBGE. Vamos à prática? Tragã.-nosom exemplo desse falseamento de dados.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito bem, Senador. Eu trouxe hoje a nota do lnstituto dos Economistas, achei que o assunto mereCe a atenção da Casa, Oassunto merece ficar no·s AnaiS, e, it~tu!álmetlte_. nãÓ quis
entrai nos detalhes têcnicOs, dos ãigU.mentos e contraargumentos a respeito dos processos, das alterações de
métodos estatísticos~ enfim, das ':'erific.ações eStatísticas
por diferentes campos, mas, diante da demanda do Senador Virgílío Távora, claro que me disponho a trazer à
consideração da Casa e ao exame dos Srs. Senadores, esses detalhes.
Assím é, Sr. Presidente, que encerro o meu pronuncia_mento, solicitando a transcrição nos Anais desses três
documentos a que me referi e deixando aqui também o
·-meuveementê prOtesto em razão-da forma pela qual o
Presidente do IBGE vem procedendo com a demissão
desses funcionáriOs-e lainentando o abalo que todos esses acontecimentos vêm produzindo sobre a imagem e o
co·n-celto de seriedade e de competência dessa grande instituiç~o brasileir-a. (Muito bem!)

- ·oOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ROBERTO SATURN!NO EM SEU
DISCURSO
INSTITUTO DE ECONOMISTAS DO IlSTADO DO
RIO DE JANEIRO
'"PRESIDENTE DO IBGE FALSEIA A REALIDADE"
Considerando as declarações à "imprensa do Presidente
dO IBGE sobre estudos que determinaram a q_uantificáção do expurgo do INPC, em 1-7-83, as entidades de
eCOnomistas do Rio de Janeiro- IERJ e Sindicato dos
EconOmistas- vem a público alertar à sociedade sobre
a irresponsabilidade dessas _declarações, pois tais estudos
c~recem de ba_se técnica, pelo us_o de dados desatualizados ou inexisten~es e conceitos desprovidos de qualquer
sentido económico.
Não é possível a quantificação precisa do impacto
sobre o INPC decorrente da retirada dos subsídios ao
pe"tr6100 e ao trigO, a partir da matriz de insumoprodutC?, pela defasagem em relação ao ano de referência
da mesma (f970), pela impossibilidade_ de avaliação precisa do montante de su9sídios ao trigo e pela constatação
da inexistência de S!Jbsídios aos derivados do petróleo,
Esta é a conclusão de estudo realizado por economistas
dó----oepartamento de Estudos Económicos do IBGE, so"f1cit3.é:fo, peta Presidêficia, a oPinar sobre o as~unto.
Quanto a relação entre subsídios e folha de salários,
citada pelo presidente do IBGE, não existem dados recentes sabre o montante da folha salarial do País. Além
disso, o uso dessa relação para a quantificação do exPUrgo supõe que somente os assalariados consomem os produtos subsidiados, associando a folha de salários ao con-
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sumo total, o que por si só torna a relação estudada sem
sentido.
Quanto a eliminação as acidentalidades, o método
proposto considera qu~lquer aumento acima da média
de preços como acidental. Numa situação de inflação
crescente tal tratamento pode vir a reproduzir a conhecida fórmula do arrocho salarial que corrigia os salàiios
pela inflação média: dos últimos 24 meses.
A presente nota visa desmisti_ficar as recentes declarações s.obre os números obtidos para o expurgo, feitas
pelo presidente do IBGE, qUe não possuem embasamento técnico, serido sim, resultad_o do arbítrio dos responsáveiS pela política económica dO Páfs.
É no.ssa o_piniào que_, a instituii;ã~_pública responsável
pelo Sistema Estatístico Nacional ~em que estar à margem da formulação de números e.anãlises _cujos resultado sejam pré-determinados pela Secretaria de Planejamenta.
Comp-eie ao IBGE produzir os resultados de suas pesquisas, segundo metodologia conhecida. Não lhe compete adulterar estes resultados ao sabor das circunstâncias
e conveniências dos Ministros do momento.
Rio de Janeiro, 1 de julho de 1983.
IERJ - Instituto dos Economistas do Rio de Janeiro
Sindicãto dos Economistas do Rio de Janeiro
ADVERTENCIA A NAÇAO
A Nação vem sendo logradá no seu indeclinável direito ·a infOrmações estatístiCas abrangentes, corretas e isentas sobre todas as principais dimensões de sua realidade
econôm:ica, Sçóial ~ demográfica. A causa desta situação
é a gestão inepta e incompeterite do Sr. Jessé Montello à
frente do IBGE;
-no campo das estatísticas demográficas, os resultados do Censo Demográfico de 1980estão sob a forte suspeição por técriicos e especialistas de erros no dimensionamento da população, da natalidade, fecundidade e
mortalidade.
-- no campo das estatísticas econômicas, os resultados
da reformulação da Pesquisa Industrial Mensal, retroativos a 1981, atê hoje não divulgados, embora já estejam
prontos. E isto po"rQue o Sr. Montello não quer assumir
publicameitte que manipulou o cálculo do PIB em 1981,
estimando a queda da produção industrial em -6,8%,
quando na verdade ela foi superior ·a -10%.
- no campo das estatísticas sociais, a Pesquisa Mensal de Emprego não se sustenta diante das críticas de inco_ns_istência metodológica e de conceituação das variáveis. Os dados divulgados pelo Sr. Montello deformam e
distorcem, intencionalmente, a dimensão absoluta e relativa do desemprego e subemprego no Brasil.
É contra este estado de coisas e, em especial, contra a
obceSsão do Sr. Monteuo em alterar os resultados do
INPC, que o lERJ tem vindo reiteradas vezes a público
alertar a Nação sobre a irresponsabilidade com que vem
sendo dirigida urria Instituição, cuja equipe técnica moldou uma imagem de integridade e credibilidade, agora
ameaçada,

O Sr. Jessé Montello em represátia às posições públicas do IERJ, incapaz de rebater nossos argumentos técnicos que desmistificàram sua posição na questão do expurgo do INPC, demitiu dois diretores do IERJ - Carmen de J. Garcia e Arthur C. Tinelli, ambos do Departamento de Estudos Económicos do IBGE e o economista
ÇlóvisO. M. Costa, da equipe do INPC, sócio do IERJ.
Estes atos arbitráríos: prepotentes e autoritários objetivam intimidar uma entidade da sociedade civil e cercear. o direii o à livre manifestação do pensamento. E inútil a violência que o IERJ sofre. Continuaremos defendiÚtdo intransigentemente o direito de toda a sociedade
de ser informada corretamente sobre todos os prismas de
sua realidade. E para que esse direito seja assegurado à
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Nação, consideramos necessário, neste momento, que as
seguintes providências sejam adotadas:
I. Imediato afastamento do Sr. Jessé Montello da
presidência do IBGE e sua substituição-por um Cidadão
brasile:iro à altura das responsabilidades desta função
pública, competente, idôneo e merec_ed_or da confiança
da sociedade.
2. Constituição pelo Congresso Nacional de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito que promova o mais
completo levantamento e auditagem de todas as pesquisas concluídas e em cursos no IBGE, na gestão do Sr.
Montello, convocando os técnicos do IBGE para deporem em seus campos de especialidade.
3. Formação de uma Comissão Tripartite, integrada
por representantes dos trabalhadores, dos empresários e
da comunidade científiCa, para fisCalizar toda a produção de informações-do IBGE, em especial, da Pesquisa de Emprego, pesquisa de preços ao consumidor
(lN PC) e ao produtor (IPP) e pesquisa industrial mensal.
4, Readmissão de todos os funcionários demitidos.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1983.
A Diretoria
Ao Presidente do IBGE
Sr. Jessê Montetlo.
Prezado Senhor,
Compareço hoje ao IBGE para tomar ciência da r~ci
são de meu contrato de trabalho, definida arbitrariamente por V, S•, semjusti(icatiVa, à rel{elia da Diretoria Técnica e de minhas cheftªs imediatas. Coerente com a honestidade pessoal e integridade profissional que marcaram meus 10 anos de trabalho nesta Instituição, não posso deixar de lhe dirigir, neste momento, algumas palavras que, através desta carta, tambêm endereço aos Poderes Públicos, ao Congresso Nacional e à imprensa.
E tradição do IBG E o respeito à verdade, a idoneidadeno trato dos números, a isenção têcnica" frentê aoSób}err..:vos da política econômicà. A preservação desta tradição
é vítal para que possamos honrar a Lei n9 5.878, de 11-573, que definiu, em seu artigo 2\ os objetiVos do IBGE e,
em seu artigo 39, sua área de competêrida; pOSteriormente detalhada pelo Decreto n9 74.084, de 20-5-74, que
aprovou o Plano Geral de Informações Estatísticas e
Geográficas.
Formados nesta tradição e respeitando as instâncias
que definiram nosso campo de atuação, os técnicos do
IBG E têrri- Coilsciên-eia d-a impoffânCia-social das funções
que desempenham, respeitam o salário que a sociedade
lhes paga e o investimento realizado em sua formação
profissiOnal. Sabedores que detêm uma experiência profisSioáal específica, acreditam trabalhar anonimamente
para uma causa pública.
Com base nestes princípios, não aceito seu descaso pelas atribuições do IBGE, tampouco seus pronunciamentos públicos cheios de erros e inverdades.
Saberá o Senhor responder quais as implicações sobre
a qualidade de um Censo Demográfico, da estreiteza de
seus prazos de coleta e de apuração? E sobre a coleta do
INPC, as -irilplicações de seus reiterados pronunciamentos a favor de expurgas, redutores e eliminação de acj~
dentalidades?
Saberá o senhor responder o que significa iniciar O_u_so_
de métodos de amostragem probaHstica nas estatísticas
industriais, sem que-- sejam efetuados investimentos na
criação e manutenção de cadastros atualízados?
Conseguirá o senhor prestar contas sobre o custo da
realização de pesquisas interrompidas, como a Pesquisa
Especial da Indústria-1981, que teve sua apuração suspensa, apesar de divulgados _seus resultados? E sobre o
custo da Pesquisa Mensal de Emprego que tem apenas
cerca de 10% de seus resultados conhecidos?
Sei que o senhor saberá responder o que significa a divulgação dos verdadeiros resultados da produção industrial de 1981, em suas mãos há al~umas semanas.

Sr. Jessê, a: Sociedade brasileira saberá avaliar o que
significa para os trabalhos do lBGE a obrigação de se
produzir sucessivas contra-argumentações técnicas às
suas reiteradas. "fórmulas alternativas" para as pesquisas
em curso, todas construídas a partir de números prefixados. Saberá avaliar, -i-nclusive, O que significa para a
saúde do corpo técnico trabalhar sob ameaça de extinÇão
de s.eus Departamentos porque os resultados das pesquisas contrariam ·as suas expectativas.
-Saio do IBGE triste, sem dúvida, mas com a consciência tranqüila. Não fui contrataila para justificar absurdos técnicos. _O documento que ajudei a produzir. "Efeitos s_obi"e o INP.C da retirada dos Subsí_dio.s do Pc;:trólço e
do Trigo" é eminentemente técnico e não sou ~espÕ-nsá
vel pela sua falta de ética profissional em anunciar à imprensa qu-e o expurgo do INPC se baseou nele, quando
suas conclusões apontavam em direção contrâría-.O IERJ -Instituto dos Economistas do Rio de Janeiro - entidade da sociedade civil, a cüja Diretoria pertenço, refutou suas declarações e não obteve, de sua parte, resposta técnica. E o fez não com base em documentos internos do IBGE, mas tão-somente apoiado _na incompetência de sua argumentação e_~nômic_a.
Aos técnicos -do IBGE competirá sempre zelar pela
credibilidade de nossa Instituição. "A mim, atê ·e-ntão
membro deste corpo técnico_ como economista do Departamento de Estudos Económicos, competiu hoje, infelizmente, reiterar de público, os princípios que orientam nossa atividade profissional, já que os mesmoS começam a s_e tornar inconciliáveis COJ!l a forma irrespOnsável e poucQ séria com que o senhor tenta conduzir ostrabalhos desta Casa. Não subestimo, não subestimamos, o
significado de minha demissão, pois com ela _o senhor intensifica uma nova etapa de confronto conosco, derrotado que foi em todos os embates estritamer1te técnicos que
travamos. Esta nova etapa o senhor inaugurou há duas
semanas com as demissões, sem justificativa, à revelia da
ãrea técnica, à revelia dos chefes imediatos, dos econo-_
mistas Arthur Carlos Tinelli, do Departamento de Estudos Económicos (também Di~etor do IERJ), e Clóvis
Gentil de Magalhães Costa, do Departamento do INPC,
ambos há seis_ meses conosco.
Senhor Jessé, incontáveis são as demissões que ó senhor terá que efetuar ... São os técnicos do IBGE, em última instância, os responsáveis pela continuidade e credibilidade das pesquisas, estudos e- projetas que integram o
referido Plano Geral de Informações Estatísticas e Geo·
grâficas, o qual se cOntrapõe, com a nossa tr!ldição e
com força de lei, a sua política de terra arrasada para as
Estatísticas Nacionais.
Indignada com suas arbitrariedades, preocupada com
os destinos da Instituição, despeço-me protestando contra a sua permanência na Presidência do IBGE.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 1983.- Carmen de J.
Garciâ.

COMPARECEM MAIS OS"SRS. SENADORES"
Altevir Leal - Aloysio Chaves - Hélio Gileirõs--..:.....
Alberto Silva - João Lobo - Almir Pinto_- Aderbal
Jurema - Marco Maciel - Luiz Viana- José Ignácio
-Nelson Carneiro- Itamar Franco- Fernando Henrique Cardoso - Mauro Borges - Gastão Müller Affonso Camargo.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
dezoito horas e trinta minutos, destinada à apreciação
das seguintes matérias:
-Requerimentos n9s 714 a 716 e 736, de 1983; e
-Projeto de Resolução n9 77, de 1983.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Sobre a me~
sa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. !<~-Secretário.
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lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 191, DE 1983

Dá nova redilção ao ·art. 30 da Lei Orgânica dos
Partidos Políticos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. \!' O art, 30 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei nq 5.682, de_ 21 de julho de 1971) passa a vigorar com a seguinte redaç_ão:
"Art. 30. Somente poderão participar das
Convenções municipais os eleitores filiados ao partido até seis (6) meses antes de sua realização."
Art. 2!' Esta lei ent.rará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q_ São revogadas as disposições em contrário.
Justificação
O a~L 30 da Lei Orgânica doS partidos políticos já sofreu várias alterações. Vamos mencioná-Ias pela sua ordem cronológica.
_ -Q _teXto p_rimitivO da Lei n9 5.682/71 fiXav~ o p_razo de
três-:-meses.
·· · --- ·• - ·
Pouco tempo depois, era promulgada a Lei nY 5.6fJ7,
de 27 de agos~.o de 1971, que, em sua ementa, dizia dar
nova -redação aos artigos que niencionava, todos da Lei
Orgânica. Mas, ao dispor sobre o art. 30, ineKplicavelmente, mantinha a mesmíssima redação ant~rior, ipsis
litteris.
Em segui~_a, foi promulgada a Lei n9 6.196, de 19 de
dezembro de 1974, cujo art. 3Y assim dispôs:
.... Art. 39 O prazo de filiação partidária referido
no art. 30 da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 1971,
com a redação que lhe deu a Lei n9 5.697, de 27 de
agosto de 1971, é de quarenta e cinco (45) dias."
-Em 23 de novembro de 1981, foi publicada a Lei nY
6.957, cujo art. 19 determinou:
"Art. 19 Nas convenções para a eleição de diretórios municipais, delegados e suplentes, poderão
concorrer os eleitores filiados ao partido até quinze
(ts) dias ante~ da data da convenção~·Essas iTiOdifiC<ições, evidentemente, têm sido feitas ao
sabor das conveniências do momento.
Contra isto, entretanto, se insurge o Sr. Arnaldo V,
Fe~reira, político atuarite·nõ munfdpio de Sanfa Rita do
Passa Quãtro, no Estado de São Paulo.
Alega ele, com justa razão, que o fato vem tirando a
legitiinidade ideológica dos partidos. Realmente, se um
eleitor com apenas quinze dias de filiação em determinado partido já tem o direito de influir na convenção municipal, dela participando, não só como eleitor, mas até,
inclusive, como candidato a cargo partidário, os cristãosnovos do- partido, sem nenhuma tradição, sem ne~hum
serviço e sem nenhuma convicção partidária pdderão
sobrePujcii'-á.qiieles mais antigos Que formaram a agre:.
miação local, emprestando-lhe sua colaboração, seu trabalho e suas lutas por anos a fio.
Sim, porque o disposto no art. IY da Lei n9 6.957/81
não diz que os novos filiados com quinze dias podem
apenas particip---ªr, das conve!lçàes, isto é, vot~r. Esse ~is
positivo legal diz muito mais: os novos inscritos poderão
concorrer, isto- é, terão o direito de disputar cargos.
Este fato é profundamente nocivo ao fortãlecimento
das agremiações e as debilita, porque desestimula o trabalho, o _esfoço e a luta dos mais antigos._
Daí entendermos que a orientação do legislador deve
ser justamente a oposta, visando o fortalecimento dos
partidoS. Por isso, estamos propondo a alteração do art.
30 da Lei OrgâniCã. a fim de que só sejam admitidos a
partiCipar das convenções municipais aqueles filiados já
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há seis meses, que é prazo suficiente -para mostrar que a
filiação não foi um simPles ato cfe OportuniSffio de m-omento, mas um ato pensado e refletido, que demonstre e
signifique realmente uma tomada de posição, uma atitude em face da política nacional.
E com essa intenção que submetemos esta proposição
ao estudo e à deliberação do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, li de agosto de 1983._-_Fernando
Henrique Cardoso.

LEGISLAÇiiO CITADA
LEI N• 5.682, DE
21 DE JULHO DE 1971
Art. 30. Somente poderão particípar das COnvenções partídárías os eleitores filiados ao Partido até 30

(trinta) dias antes de sua realízação.
_

LEI N' 6.957, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1981
D~spõe sobre Convenções Municipais para a escolha de Diretórios Municipais, e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. !I' Nas Convenções para a eleição de Diretórios
Municipais; Delegados e suplentes, poderão concorrer
os eleitores filiadõs ao Partido até15-(quinze) dias antes
da data da Convenção.
Art. 21' Nas Convenções a que se fefere o artigo "ariterior, as deliberações serão tomadas se votarem-:- {)eh
menos, 20% (vinte por cento) do número mínimo de filiados ao Partido, exigido pela legislação vigente.
Art. 3"' Cada grupo de pelo menos 10% (dez por cento) dos eleitores filiados com direito a votar na Convenção requererá, por escrito, à Comissão Executiva
Municipal, até 10 (dez) dias antes da Convenção, o registro de chapa completa de candidatos ao Diretório, acrescida de candidatos a suplente,
Art. 4~> O Tribunal Regional Eleitoral deferirá, de
plano, o pedido de registro dos Diretórios Municipais
quando _se originem de chapa única e quando da decisão
convencional não tenha havido impugnação,
Art. 51' As disposições da presente Lei aplicam-se
somente às Convenções MunicipaiS- para eleiçãO de órgãos partidários.

LEI N• 6.196, DE
19 DE DEZEMBRO DE 1974
Art. 39 O prazo de filiação partidária referido no
art. 30 da Lei n~' 5.682, de 21 de julho de 197_1, com_ a rç-_
dação que lhe deu a Lei n9 5.697, do mesmo ano, é de 45
(quarenta ~cinco) dias. __
·~
I

; ....... '~--· ~~.,~. .. ·~ ..
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LEI N' 5.697, DE

27 DE AGOSTO DE 1971
D~

nova redaçào aos artigos que menciona da Lei
n"' 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica dos
Partidos Políticos.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. }I' Os arts. 89, 30,44, 59, 122, 123 e 124 dã Lei
n~' 5.682, de 21 de julho de 1971- Lei Qrgâníca dos Par-

tidos Políticos - passam a vigorar com a seguinte redação:
,;Art. 89 Os fundadores do Partido, em núme~o nunca inferior a lO I (cento e um), deSerão uma comissão
provisória de 7 (sete) Ou mais membroS, que promoverá
a publicação, na imprensa oficial, e, assim também, três
vezes, pelo menos, em jornal de grande circulacão no
País e em cada um dos Estados, do manifesto de lançamento, acompanhado do programa e do estatuto, e se
encarregará, após, das providências necessárias à obtenção do registro na Justiça Eleitoral.
- § )9 O manifesto indicarii o_ nome, a naturalidade, o
número do título e da zona eleitoral, a profissão e a residência dos fundadores e, bem assim, a constituiçào da
comissão provisória, e· será enciina-do pelO nome- do Partido e respectiva sigla.
§ 29 Não se dará denominação a Partido utilizand_o
nome de pessoa ou suaS de~ivações, nerri de modo- que
possa induzir o eleitor a engano ou confusão com a denominação ou sigla de outro já existente, bem Como de
entidade pública.

§ 39 . E: vedado ao novo Partido adotar programa
igual ao que outro registrado anteriormente.
§ 41' Não poderão ser usados para designação de
pa-rtídos-polítfcos existentes ou- que se venham a organizar, nem utilizados para fins de propaganda de qualquer
natureza, nomes, siglas, legendas e símbolos de agremiações partidárias extintas.
§ 5"' Não se poderá utilizar designação ou denominação partidária, nem se fará arregimentaçào de adeptos
ou filiados, com base em credos religiosos ou sentimentos de raça ou classe."
"Art. 30. Somente poderão participar das Convenções partidárias os eleitores filiados ao Partido até 3
(três) meses antes de sua realização."
{ Ã Comissão de Constituição e Jwtiça.}

. O SR. PRESIDENTE (Mi!ton Cabral)- O projeto
hdo será publicado e remetid~ à comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Está finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 161, de 198I (apresentado pela Comíssão
de Legislação Social como conclusão de seu Parecer
n9 993, de 1981, com voto vencido, em separado, do
Senador Franco Montoro, e voto vencido d~ Senador Humberto Lucena), que autoriza o Poder Executivo a alienar à En1presa Agropecuária Industrial
e Colonizado('a Rio Candeias Ltda., a área de
33.000 hectares, no Território de Rondônia, para a
implantação de projeto de bovinocultura, tendo
PARECERES, sob fll's 994 e 995, de 1981, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Agricultura, favorável, com voto vencido do
Senador Leite Cha v.cs.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta-dos (Pausa.)
Aprovado,
A matéria vai .à Comissão de Redação.
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É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' J6J, DE 1981
Autoriza o Poder Executivo a alienar à empresa
Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias
Ltda., a área de 33.000 hectares, no Território de
Rondônia, para a implantação de projeto de bovinocultura.
O Se:õ.ado Federal resolve:
Art. 1~" É o Poder Executivo autorizado a alienar à
empresa Agrupecuária Industrial e Colonizadora Rio
Candeias Ltda., área de 33.000 hectares, para irilplantação de projeto de bovinocultura aprovado pelo IN-

CRA.
Art. 29 A área referida no artigo anterior será 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-financeíro da excução do projeto.
Parágrafo único. A cláusula resolutiva poderá ocorrer, ainda, se a empresa não iniciar 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 atividades 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. 3~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

a

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -

Item 2:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 74, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Legislação_ Social como conclusão de seu Parecer n9
561, de 1983), que autoriza o Governo do Estado do
Pará a alienar ii: empresa Maisa-Moju Agroindustrial S.A,, uma área de terras devolutas do Estado
com aproximadamente 30.000 ha (trinta mil hecta~
res), teJ!do
PARECERES, sob n9s 562 e 563, de 1983, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com emenda que apresenta de
n9 1-CCJ; e
-de Agricultura, favoráveL
Em votação o projeto, em turno único.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.

O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para encaminhar a votação. Sem reVisãO do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, vejo-me na contingência de encaminhar a votação desse projeto, porque, na reunião de
ontem, o eminente e zeloso Senador José Fragelli fez
críticas severas e duras ao projeto anterior, que é parecido com este que agora iremos votar. Como sou eu o autor do parecer na Comissão de Constituição e- Justiça,
cosiderando válida e legitima essa transação, é que peço
a palavra para mostrar que o caso referente ao Pará não
é igual ao caso de Rondónia. Rondónia, naquela altura,
eni um Território Federal e, portanto, a legislação era federaL Dessa maneira, não tem nada a ver com o problema do Pará o Decreto-lei n"' 200, que é uma lei federal.
Por mais abalada que esteja a Federação, é evidente que
uma lei federal não poderá ser imposta ao Governo do
Estado do Pará, no que se refere ao patrimônío -dele.
No caso dessa terra que está sendo alienada pelo Estado do Pará, trata-se de um património do Estado do Pará-que, sendO o dono, tem o direito de estabelecer as condições e cláusuras pelas qüais se deve nortear a venda de
suas terras.
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E preciso notar que no Pará hã uma lei -eSPeCífica
sobre venda de terras, a lei que criou· o Instituto de Ter
ras do Pará, e esta lei preVê duas hipóteses de venda; uma
venda por licitação e uma venda por requeri~ento.
Ontem, o nobre Senador José Fragem; resPondendo
R

rapidamente ao Senador Aloysio Chaves, disse que se
tratava de uma alienação pura e símples. No caso, essa
pecha não atinge o- Pará. Não se trata de 'venda pura e
simples. Trata-se da venda de uma área de terra destinada à colonização. O pretendente obriga~s'e não apenaS ã.
pagar o preço estabelecido pela terra, mas a executar um
pr-ograma que durante quase dois anos- foi apreciado e
examinado pelos órgãos competentes do _Go~e_mo_._ __
Trata-se, portanto, de uma venda especial, em que este
pretendente á aquisição obriga-se a cumprir um prOjeto
de iriteresse da economia e do desenvolvimento do Estado. Ele não val ter o- direito de adquirir essa terra para
simples especulação - se fosSe uma venda pura e simples, ele comprava a terra e esperava até que: ela se valorizasse para, então, vendê-la. No caso do Parã, isso não
vai acontecei'. A empresa está se obrigãrido a implantar
um projeto que foi cOnsiderado de: _alto interesse para o
Governo do Estado.
É preciso notar, Sr. Presidente e Srs. senadores, que
há necessidade de um Estado conceder certas fadlidades
a esse tipo de venda, para que possa obter, em compensação, a execução dess_es_ projetOs de i~teresse do seu desenvolvimento econômico.
Foi isso ·o que o Governo do Pará fez.
Quero dizer que não se trata de uma venda.entabulada
pelo atual Governo .do Estado do Pará, ao qual eu estou
ligado partidariamente. Trata-se de uma venda feifa por-Governos anteriores, mas Como eu Sei que, riO decorrer
também do atual Goverrio, projetaS semelhantes haverão de chegar a esta Casa, eu, desde jã, estou alertando
aos meus Pares de que há uma legislaçãp específiCa no
caso de vendas do Estado do Pará. O _Estado dp Pará .
3inda tem uma certa parcela do seu patrimônio. Eu digo
uma certa parcela porque, com as reformas agrárias e os
decretos confiscando terras ao longo das rodovias fede_rais, nós perdemos já 72% do no.!;so patrimônio territorial. Isso sigriifica, Srs. Senadores, que quando o governo
do Parâ aliena uma parte dos seus_ re.Stantes 28%; ele o
·faz com o máximo cuidado e o máximo zelo, Vou citar
um exemplo: a empresa J ari, há mais de 8 anos pretendia
apropriar-se de um património de 3 milhões de hectares
no Estado do Pará. Só possuía títulos referentes a pouco
mais de 200 inil hectares. Durante 8 anos, ela tentou,
usando influências que não lhe_foram favoráveis aqui de
Brasília, tentar coagir e imprensar o governo d_o Pará,
para que ele desse, de mão beijada, esses quase 2 milhões
de hectares que ela queria se- apropriar. Note-se que não
foi só um gOverno estadual que reagiu. Desde o tempo
do governo do Se_nador _Aloysio Chaves, ele reagiu; o
Governador Alacid Nunes também reagiu e, hoje, é o
Governador Jader Barbalho. A empresa Jari, embora
aparentemente tenha passado de mãos de estrangeiros
para brasileiros, ainda não conseguiu a legalização-dessa
ãrea de terra que ela se julga dona. Ela só tem títulos de
200 e tantos mil hectare~e__quer se apropriar de 3 milhões
de hectares. Dou esse exemplo para mostrar que não é
fácil, não é tão simples o goVerno do Estado do Pará
alienar terras. Quando ele as aliena, seja o gov~rno de
agora, COD?-O os governos que antecederam ao Governador Jader Barbalho, esses contratos de venda passam por
um crivo severo, e somente depois disso é que vêm para o
Senado. E aí está a tese do meu parecer, a de que ao Senado compete apenas aprovar ou desaprovar a venda. Se
o Senado inventar noyas__condiçõe(i e_clãusulas para serem impostas, será uma usurpação que o Senado estará
fazendo~ porque, afinal de contas, o pretendente, durante dois ou três anos, f~ tudo para cumprir e executar todas as obrigações da legislação. estadual. Ele passa três
anos cumprindo _essa penosa via crucis, e não tem graça,

depois de ter passado por tudo isso, ainda chegue aqui
ao Senado, e este, por auto-recreação invente novas condições e novas clãusulas a serem Cumpridas pelo preten-dente:
Nessas cOndições, Sr. Presidente, ratifico a minha posição nci parecer exarado favorável à venda. QuerÕ ~ii!,!r
aos eminentes e zelosos Senadores que podem votar com
tranqUilidade, com absoluta consciência de que não estão pratiCando nenhuma irregularidade ou ilegalidade~
pOrqüe-o -governo do Parã fez cumprir todas as exigências legais no caso. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Em votação
o projeto, sem prejuízo da emenda a ele oferecida.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
-Aprovado.
E o .seguime o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 74, DE !983
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
·3o.ooo·ha (trinta mil hectares).
O_Senado Federal res_olve::__
Art. {9 E o Governo do Estado do Pará a:uto'rU:ado
a alienar terras de sua propriedade, localizadas no Município de Moju, à empresa Maisa-Moju Agroindustrial
S.A.; até o limite de 30.000 ha (trinta mil hectares), para
implantação de projeto Agroindustrial, considerado de
grande interesse sócio-econômico para a região, aprovado pelo Instituto de Terras do Pará- ITERPA.
Art. 29 A área referida no artigo anterior será alienada mediante escritura de promessa de compra e venda,
com clâusula resolutiva condicionada ao fiel cumprimento do cronograma tisico-financeiro da execução do
projeto.
Parágrafo único. A cláusula resolutiva poderã, ainda, se a empresa não iniciar ·a implantação do projeto
dentro do prazo de um ano, a pãrtir dii datã da laVratura
da escritura de prome-ssa de compra e vii:ti.da oU se houver paralisação nas atividades de execução do projeto, ficando o Governo do Estado do Parã com o diieito de ser
reintegrado na posse da área, e com livre disposição da
mesma.
Art. J9 Implantado o projeto, é autorizada a lavratora da Escritura de Compra e Venda definitiva.
Art. 49 Esta ResoLução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Em votação
a emenda.Os -Srs. Senidores que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à ComisSão de Redação.
E a seguinte a emenda aprovada
EMENDA No 1-CC'I
Exclua-se do Projeto de Resolução apresentado pela
Comissão de Legisla.ção Social os seguintes·dispositivos:
"'o art. 29- e seu pa-rágrafo único; e, o art. 39;
renumerando-se para art. 29 o seu art. 49".
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -

Item 3:

Votação, em, tUrno único, do Projeto de Resolução n9 114, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Finanças como conclusão de seu Parecer nt 565,
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de 1982), que autoriza o Governo do Estado _de
GOiâS ·a reã.Iizar operação de empréstimo- cxtcrrió;
no valor de USS 50,000,000.00 (cinqiie'i'lüi. milhões
de dólares), destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mineração e infraestr\J.tura Econômica, naquele Estado, tendo
PARECER, sob n9 566, de 1982, da Comissão
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridíciQ._ade.
Em ·votação o projeto, em turno úniéo.
Tetn a palavra o nobre Senador Benedito Ferreirá.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - ÓO. Para
encaminhar. a votação.- Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Sem inovar nada do meu pronunciarriento, seja no Plenãrío ou nas Comissões, tenho insistido junto- aos Srs.
Senadores sobre a neci:&-sidade de fortalecermos as unidades, de modo particular os Municípios e tanto quanto
possível os Estados, com recursos para que possam essas
unidades, de modo especial as interioranaS, promover
seu desenvolvimento, ocupa os espaços vazios, -enfirii,
contribuir de maneira mais efi!tiva para o desenvolvimento do todo nacional.
Sempre justificando, sempre postulando a compreensão para que se atenda aos empréstimos, temos alegado
o fato da centralização. Centralização de recursos na
mão do POder Central, do-Übverno Federtil, a níveis tais
que hoje, felizmente, na área do próprio Executivõ Federal, j"ã é ãceito pacificamente a necessidade de uma reforma tributária para uma melhor e mais eqGitativa distribuição de receitas.
No caso do empréstimo em tela, Sr. Presidente, que já
se arrasta nesta Casa há bastante tempO, o meu Estado
vem reclamando esses recursos, reclamando_ para as
obras contidas na sua própria justificativa. O Senado Federal, ao votar favoravelmente es~a matéria; pOde e tem
presente - eu sei - que o Estado de Goiás é, talvez,
dentre as unidades federadas, atualmente, aquele que
melhor vem dando respostas aos investimentos "ali praticados. Tanto é verdade, Sr. Presidente, que o nosso índiw
cede arrecadação de ICM, o nosso índice de crescimento
é o maior atualmente no Brasil. Para que v_. Ex~ tenha
uma idéia, _exatamente há 5 anos, arrecadávamos, com
ICM, menos de 350 milhões de cruzeiros por mês a valo-res correntes, no Estado de Grii~, e atualmentejã atingimos a cifra d_e 17- a 18 bilhões mensais.
=- ·
Alegou-se aqui, à época em que esse projeto esteve na
iminêriCía- de ser votado, que haveria um endividament_o
muito acentuado__ n_o Estado. Para a tranqüilidade da
Casa e alegria nossa, dos goianos, verifico aqui e indico
ao Senado, através de números, o desempenho que atingiu nossa economia, mesmo em face dessa crise, que não
~nacional, pois sabemos ser mundial. Goiãs atingiu, no
período de tramitação desse processo, níveis taiS de crescimento de receita que quase se tornava desnecessária
essa manifestação do Senado, ou seja, a autorização para
o aumento do seu endividamento, visto que o excedente
atual do endividamento do Estado, face às exigências da
Resolução nt 62, ascende a 332 milhões e_858 inil e 800
cruzeiros.
Vejam V. Ex's que, com meio di_a de arrecadação do
_Es_tado, se chegássemos a 30 de maio, que é a data desse
levantamento, Goiás teria uma dívida global de Cr$
-72.025.096.900,00. Com 70% do limite permitido de endividamento, conforme a Resolução n9 62, em relação à
arreca_dação, esses nos dariam 70% C_rS
71.692.128.100,00. Vale dizer que, por questão de Cr$332.858,00, Goiás poderia ter dispensad-o essa autori.:.
zação do Senado. De fato, quando se solicitou essa autorização -do Senado, o quadro era bem diferente.
Por estas razões, Sr. Presidente, eu disse que, ufanosamente, nós goianOs esperamos a aprovação dos Srs. Se-

Agosto de 1983

DIÃRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

nadares para este projeto, visto que ele vai atender a
mais de mil quitõmetros de rodovias que se encontram
em fase de implantação e asfaltamento e uma série de outras obras de infra-estrutura, cuja resposta, em termos de
desempenho da economia, em termos de contribuição
para o desenolvimento nacional, nos anima a dizer aos
Srs. Senadores que GóíáS, reã.lmente, toma emprestado
para aplicar no· seu desenvolvimento. As respostas, feliz~
mente, até aqui, têm sidO as mais alvissareiras, como
acabo de demonstrar só·com esse ootejo, entre endividamento, entre as nossas responsabilidades e aquilo que vimos arrecadando.
Daí por que Sr. Presidente, eu espero e confio na tramitaçã-o tranqUila desfã feita, i V. Ex•s sabem que estou
muito à vontade, pois sendo uni Senador do PDS, tenCfõ
a responsabilidade de presldir a seção do nosso Partido,
no meu Estado, no· caso do PDS, peço aos nossos pares
um apoiamento para essa matéria, quando temos em
nosso Estado um governante adverso, um governante do
PMDB.

Mas o que importa, Sr. Presidente, é que os goianos
não podem e não devem ser penalizados. Os 4 milhões de_
goianoS de todos os recantos do Brasil ... não podem ser
penalizados por questões menores, por questiúnculas
poHticãs.
Por assim entender, eu rogo aos meus pares seu apoiamenta para minha gente, para meu Estado que cstã, deveras, trabalhando e contribuindo para o desenvolvimento do todo nacional.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabr:;t_l)_- _Em votação
o projeto.
Os Srs-. Senadores que o aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.)
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 114, DE 1982
Autoriza o Goverrio-do Estado de Goiás, a realizar
opera~;;ão de empréstimo externo, no valor de USS
50.000,000.00 {cinqüenta milhões de dôlares), destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mineração e Infra-estrutura Económica, naquele Estado.
O Senado Federal resolve:

Art. 19 ~o Governo do Estado de Goiãs autorizado
a realizar, com a garantiã- da União, uma operação de
empréstimo externo no Valor de USS 50,000,000.0U (cin~
qüenta milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo fi~
nanciador a ser indicado sob a orientação do Ministério
da Fazenda e do Banco Central do Brasil, para ser aplicado nos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mineração e Infra-estrutura Econômica do Estado.
Art._ 29 A operação realizar~se-ã nos termos aprovados pelo Poder Exe_c_utívo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação c-om o Banco Central
do Brasil, nos termos do art. }9, item II, do Decreto n9
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as_demais eXigênciã.s_dos órgãos encarregados da execução da política
económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n~> 8.772, de 15 de janeirO de
1981, autorizadora da operação,
Art. 39 Esta resolução entra em vigOr na- data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Item 4:
DiscussãO,- em turno único, do Projeto de Resolução n9 86, de 1983 (apresentado pela Comissão de

Economia como conclusão de seu Parecer n~> 668, de
- 1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mundo Novo (MS) a_elevar em Cr$ 108.118.851,47 (Cento e oito milhões, ~nto e dezoito mil, oitocentos e
cinqUenta e um cruzeiros e quarenta e sete centavos)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 669 e 670, de 1983, das Comissõ_es:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali--dade e juri_dicidade; e
-de Municípios, fa~orável.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
. E~ votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
como se acham. (Pausa.)
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Em discussão o projeto,_ em turno único. (Pausa.}

Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Em VotaÇão.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redaçào.

t

o .seguintl! o-prOjeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 87, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de lguat~~i
(MS), a elevar em CrO 132.784.000,00 (ce-nto'e- trinta
e dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:

Aprovado.
_
A matéri"3. vai à Comissão de Redação.

t

9 s_eguinte o pr?)eto aprova_âo

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 86, DE 1983
- Autoriza a Pre-feitura Municipal de Mundo Novo
(MS) a elevar e-m CrS 108.118.851,47 (cento e- oito
milhões, cento e dez_oito mil, oitocentos e cinqüenta e
_um cruzeiros e quarenta e sete ce-ntavos) o montante
de sua dívida consolidada interna.
O -Semido Federal resolve:
-Art. 1~> h a Prefeitura Municipal de Mundo Novo,
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 o montante de sua dívida
consolidada interna em Cr$ 108.118.851,47 (cento e oito
milhões, cento e dezoito mil, oitocentos e cinqUenta e um
cruzeiros _e quarenta e sete centavos), correspondente 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 de
1982, a fim de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor junto à Caixa Económica Federal, na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de sargetas e meios-fieis, naquele Município, obedecida as con~
djções admitidas peJo Barico Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Item 5:
Discussão, em turno único, do Pr-ojeto de Reso~
1ução n~> 87, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Economia coino conclusão de seu Parecer n9 671, de
1983_, com voto vencido do Senador AffoOso -Camargo, e voto vencido, em separado, do Senador
JQsê Fragelli), que autoriza a Prefeitura Municipal
de lguatemi (MS) -a elevar em Cr$ 132.784.000,00
(cento e trinta e dois milhões, setecentOs e oitenta e
quatro m11 cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 672 e 673, de 1983, das ComisSões:
-De Constituição e Justiça, pela constítucionalidade e juridicidade; e
-de MunicíPios, favorãvel.

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Iguatemi Estad_o
de Mato Grosso do Sul;- nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede·
ral, autorizada a elevar em Cr$ 132.784.000,00 (cento e
trinta e dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna,
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 Social - FAS, destinada à implantação de
galerias pluviais, guias e sargetas, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo proCesso.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data dt:
sUa- publicação.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -

Item 6:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 280, DE 1977
(tramitando em conjunto com
o Projeto de Lei do Senado n9 233/79)
Discussão, em primei-ro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 280, de 1977, de autoria do Senador
José Sarney, que institui ci voto distrital e dá outras
providências, tendo
PARECER, sob n9 182, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, quanto ao mérito, favorãvel,
nos termos de susbstitutivo que oferece, com voto
dos S_enadores Pedro Simon, José lgnãcio e Alfredo
Campos.
(Dependendo da votação do Requerimento n9
718, de 1983 do Senador Humberto Lucena, de adiamento da disc_ussão, nos termos do art. 3l0, alínea "c", do Regimento Interno.)
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aProvam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria sai da Ordem do Dia para a ela retornar na
sessão do próximo dia 15, juntaffiente com o item seguínte, em virtude de tramitação conjunta.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritOs.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
- O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
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Muito se tem falado sobre a ida do Brasil ao Fupdo
Monetário Internacional. O Senf!,dor )tamar

Fr~m::o

a-

nalizou amplamente deste plenário alguns tópico-s importantes da matéria, jâ enferiórmente focalizados pelo
nosso Líder, Senador Humberto Lucena. O que trago
aqui para pedir a transcrição nos Anais da Casa, não é
uma análise feita por parlamentares da Oposição.-Trago,
aqui, para ser discutido nesta Casa, nesta tarde, nada
mais e nada menos do que o parecer sobre a matéria, do
Tribunal de Contas da União. Parece-me que a decisão e
que a análise feita por ess_e Tribunal, exatamente no título "Fundo MonetáriO Internacional", merece ser debatido e ser, se possível, contestada, por parte dos companheiros representantes do PDS. 1:. o Diário Ofiçial Qo dia _
15 de julho, é a Ata n9 41 do Tribunal de Contas _da gnião, é o parecer, api"'6vado por unanimidade, de autoria
do Ministro João Nogueira de Resende, MiniStro que
tem a isenção de alguém que ocupa um cargo de relevo
no Egrégio Tribunal; e não se -pode esquecer que, antes
de lã chegar, ele passou pelo Congresso Nacional como
Deputado da extinta ARENA._ Logo, parece insuspeito o
seu parecer, de resto, repito, aprovado por unanimidade
pelo Tribunal de Contas da Uniã_o_._
No item Apreciação das Contas do Senhor Presidente
referente ao ano passado, ele houve por b_em abrir um
item específicO sObre o Fupdo Monetário Internacional.
E, lá pelas tantas, diz o parecer:
O Fundo Monetário Internacional, desde a sua
criação, tem sido um instrumento apático nas relações econômicas, ou seja, não um organismo _encarregado de normalizar o_u normatizar oS problemas económicos dos seus afiliados, mas sim, responsável por uma politica ecoilótnica ditatorial. Em _
decorrência deste tipo de política, todos os organismos oriundos da Conferência de Bretton Woods.
perderam sua razão de ser. O pretecionismo económico se espalha dia a dia, acarretando um caos
econômico-finan_ceiro, com reflexos acentuad_os nos
países em desenvolviinento ou subdesenvolvidos.
~

o Tribunal de Contas que está falando.

Esta é uma parte do pensamento do Tribunal de Contas da União sobre o Fundo _Monetário lnternacion;1l,
ao qual o Brasil vai busca~ socorro, encontrando nele so~ução para as nossas mazelas.
Diz o Tribunal de Contas que aQueles que se submetem aos ditames ditatoriais do Fupdo Monetário _Int~
nacionai são levados ao caos econômico e ao caos social.
Acho, Sr. Presidente, que esta Casa tem a obrigação
de fazer anãlise sobre essa matéria. Uma análise desapai- ·
xonada, não porque o cidadão é do PDS e tem a obrigação de defender as decisões do Ministro da área econômica; e não porque o cidadão é do PMDB, e tem a
obrigação de criticar os atas do Sr. Delfim e dos demais
Ministros da área económica. Essa anãlise é feita num
tribunal frio, num tribunal onde não chegam senão os reflexos da realidade e da prestação de contas do Governo
e a realidade do País. nesse Tribunal que, por unanimidade, acatando o parecer de um dos seus Ministros, traz
esta conclusão: "O Fupdo Monetário Internacional não
é um órgão que discute, que debate, que analisa, mas ftxa
a polftica- ditatorial e leva o caos social e econômico aos
países em desenvolvimento, subdesenvolvidos.'~_Mas, vai
além o parecer de S. Ex': "O Brasil, como Pafs soberano
e, -sobretudo, por suas peculiaridades, não. pode
submeter-se inteiramente à política ortodoxa do Fupdo
Monetário Internacional." Não é o PMDB. Quero que
os senhores entendam e a Taquigr"afia deixe muito claro
que não é um improviso de um Seriador do PMDB; nem
é o pedido de transcrição de um jornalista progressista li-

gado às Oposições; nem é o pensamento" de um Ministro.
f a decisão unânime do Tribunal de Contas da Un~ão:
"O Brasil, como país soberano e sobretudo por
suas peculiaridades não pode submeter-se inteiramente à política ortodoxa do Fundo Monetário ln_·
tenacional e, sim, adotar e manter uma posição pró·
pria."
Mas reparem o que vem adiante: Nas discUssões do
PMDB e da Oposição, com relação a se deve ou não o
Congresso Nacional participar desta discussão, faiou um
Senador de Goiás, defendendo um pedido de empréstimo para o seu Estado. Na Ordem do Dia, votamos per-mãnefitemente o pedido de empréstimo. Para eles contraírem esses -empréstrm·os, ênecessário Que esta Casa aprove.
No entanto, está lã o Dr. Delfim Netto, ã.ssinando textos e mais textos, compromissos e mais compromissos
que esta Casa não conhece. E, quando um Senador d_a Oposição pede à Mesa que faça a tradução e a transcrição
.nos Anais do documento, a resposta é que, por questão
de economia, isso não é possíveL
Então, o Vice-uder do Governo; numa atitude elogiãvel, atendendo à sugestão da Mesa, solicita a transcrição
apenas de alguns tópicos. E o Senado fez a economia; e o
Senado fez a econ.omia !_e o _Congresso ~ a N ªção continuam sem ter a tradução e sem ter o texto do conjunto
do que foi decidido.
Fala a Oposição que esse acordO fere a soberania na-cional, respondem os Ministros e respondem os Senadores do Governo que é pilhéria da oposição, .que, absolutamente, não hâ como, nem-porque se argíl.ir que esse acordo fere a soberania nacional. Pois reparem o que diz
o Tribunal de Contas da União:
..... As exigências impoStas pelo referido órgão
não deixam de molestar a soberania nacional..."
~o Tribunal de Contas da União, analisando essa matéria; cj_UeVein--dizer que as exigências impostas- o termo empregado pelo Tribunal não é "acordadas", porque
o termo normal, a palavra normal que o Tribunal usaria,
se o acordo fosse normal, seria: as condições acordadas
pelas partes, mas ele diz: ·as condições iffipoStas ...

O Sr. José Lins- Permite V. Ex"?
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como corividad-Os nossos, para analisar essa matéria- e
para_ esclarecer por que eles acham que as decisões im:.
_ f!Osias pêro FMI àtingirá.nl a soberania nacional.
Tenho certeza de que o nobre Líder do meu Partido
haVerá de aceitar essa idéia, e que o PMÔB faça a sugestão, para que, na Comissão de Finanças da Casa, se convidem os integrarites do Tribunal de Contas, para qUe-essa matéria seja analisada. Mas vai além essa decisão:
"O pressuposto de que a obediência às normas ditãdas pelo FMI abre portas à obtenção de crédito
outros organismos não é de todo verdadeiro. E,
pelo conÚário, é uma formã. de manter' os países desenvolvidos ou em desenvolvimento no mesmo estágio,"
e~

O certificado de_bom comportamento, que é o_ que nós
estamos buscando do FMI, com o Decreto-lei n~ 2.045,
com as normas -e os pacotes baixados, o atestado de bom
comportameto Já rião se enquadra na atualidade.

"A submissão às rígidas normas impostas pelo
organism,o significa um fetroi::esó em- relação ao es·
tãgio de desenvolvimento alcançado pelo nosso
País".
Olhem, Srs. Senadores, para o Tribunal de Contas fazer uma análise com esse conteúdo e nesta forma, me parece que ele dCVe t.er pesado, medido, analisado linha por
iinha, palavra poi- palavra, e deve ter entendido ser da
responsabilidade dele, Tribunal, fazer isto, que, na mi·
nha opín1ão,-é um chamamento à consciência da Nação
e~ de Um rriodo especial, do Congresso Nacional, especialíssúnO do Senado da República.
É o Tribunal que diz que ser bem comportado, que obedecer-, que cumprir norma por norma aquilo que eles
estão ·ífupondo, não só não- significa que o Brasil vai se
desenvolver, não só significa que o Brasil estacionará,
mas significa um retrocesso, que o Brasil retroagirá no
seu progressó e no seu desenvolvimento.
q_,.Sr. Luiz}:',avalcan~e- v_. Ex• me permite um_ aparte?
O SR. PEDRO SIMON --Já lhe dareí o aparte, apenas um minuto.
·E vejam essa frase, onde, de certa forma, o Tribunal a·-van.ça;-razendo_algo que não-me parece ser tradiciOnal,
moas para o Tribunal avançar na sua afirmativa, ele deve
ter encontrado motivo_s_ sériQs para assi!Jl a-gir.

O SR. PEDRO SIMON - ... "as condições impostas
pelo referido órgão não deixam de molestar a soberania
nacional".
Senador Jos~ Lins, darei o aparte logo mais, com a
maior satiSfação. Permita-me, apenas, que anuncie os
prinCípiOS essenciaiS apreSentados pelo Tribunal.

"A submissão às rígidas normas impostas pelo
organismO sígnificam um retrocesso em relaçlí9 ao
estágio do desenvolvimento alcançado pelo nosso
País, e ê desprimoroso para os nossos tecnocratas
da área financeiro-econômica."

Sr. Presidente, é o Tribunal de Contas, que deveria
funcionar como um órgão de assessoramento desta Casa, porque, na verdade, o Tribunal de Contas deve fazer
a análise prévia das contas que, posteriormente, esta
Casa decide. Pois o Tribunal se posicionoU Sobre Csta
matéria; o Tribunal tomou a sua posição e a sua decisão;
o Tribunal está em paz com a sua consciência. Um órgão
que não é~politico, embora hoje, pfaticamente, todos os
Ministros que lã estão, devem ter sido indicã.dos, a esta
altura, pelos Governos da Revolução. Apesar disso, eles
não se sentiram na obrigação de, por gfatidão, ou seja lá
o que for, deixar de dar um voto de acordo com a sua
consciência, com 6 seu pensamento, com a sua idéia e
com a sua doutrina. E eles dizem, dizem, com todas as letras: "As exigências impostas pelo referido órgão não
deixam de molestar a soberania nacional". Será que só
esse item não nos obrigaria a nos reunir para debater,
para analisar essa decisão do Tribunal sobre a validade
dessas decisões? Será? E eu deixo, na Mesa; a sugestão de
que-; na Comis!;ão de Fiz;1anças, S("jam convidado• Para
depor o Relator e o Presidente do Tribunal de CQntas,

"E é desprimoroso aoS tecnocratas da nossa área
econômico-fiiiiriCeira". Os homens que são apresentados como salvadores da Pátria, neste plenârio, recebem,
eu pelo menos rec-eberia assim como um puxão de orelha
-.do Tribunal de Contas da União, com relação ao seu
co]llportamento._ "h um comportamento desprimoroso,
para os nossos tecnocratas da área financeiro·
económica".
Para o Tribunal fazer essa afirmativa, para o Tribunal
botar o dedo na ferida, para o Tribunal, traduzindo isso,
dizer: não estão agindo bem, estão agindo mal, quem é
desprimoroso é porque não merece atenção, é porque
não merece o respeito, porque não está se comportando
como devia. Para o Tribunal fazer esta afirmativa, que·
parece de uma clareza tão meridiana, é um chamamento
à atenção de todos nós, para que voltemos a analisar, e
me parece que, a partir da publicidade desse relatório, te-mos a obrigação de voltar a analisar ~sa matéria; não no
sentido do Senador Hu_mberto Lucena, Líder do PMDB,
falar, e, por ser Líder d_o PMD_B, o Líder do PDS responder mais alto. Esta Casa, em uníssono, como brasileiroS
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representantes do povo, deve analisar com isenção esse
parecer que discute e debate o Fundo Monetário Inter~
nacional e o acordo com ele firmado. Mas, vai além, vai
além do parecer.

fato.\i ~stão ocorrendo em 1983. Mas a que tftu!o? Mas
por que o Tribunal está analisando fatos que estão ocorrendo em 1983,junto com a prestação de contas de 1982?
E o Tribunal responde nas últimaS Ihihas:
-

O Sr.-LUiZ Cavalcante- Então, em vista disso, eu pergunto ..

..A economia o'rtodoxa adotada pelo Fundo Mo~
netário InternaciOnal não sofreu, no ·decorrer dos
tempos, uma modificação acentuada. Talvez, sim,
os seus técnicos sejam mais liberais; no entanto, seguem rigidamente' a cartilha monetária que estatui
os princfpios económicos do organismo. A atuação
de fiscal econômiCQ--:financeTfó- mãlltém preso apreceitos ultrapassados e não enxergam o novo mundo

"Embora este capítulo seja assunto para as contas de 1983. não podemos omiti-lo, porque traz conseqüências dos exercícios anteriores."

O SR. PEDRO SIMON - Só, nobre Senador, esse
Ministro apresentou o parecer e foi aprovado pela unanimidade do Tríbunal._ Ele é o pensamento do Tribunal.

econômico, "imbuídos de protecionismos e acontecimentos surpreendentes e imprevisíveis".
A economia brasileira passou a ser fiscalizada
desde a negociação com o FMI, de acordo com a
carta de intenções divulgada em seis de janeiro de
1983, na qual o Governo brasileiro estabelece metas
que guiarão a polÍtica económico-social nos próximos três anos, e t~mbém cumprindo as exigências
do organismo para a obtenção de um crédito de 4,8
bilhões a ser liberado em parcelas trimestrais. ImpUcito no ato, encontra-se o pedido de aval ao organismo no sentido de que o País continue obtendo crédito no sistema financeiro internacional. Com a adoção de tal política restritiva, reCeitada pelo FMI...
Reparem, não é um discurso do Senador Humberto
Lucena, do Senador Itamar Franco Ou do Senador Pe-dro Simon, nem da Oposição, é o Tribunal de Contas da
União, Um ilustre Ministro, ex-Deputado da ARENA,
estudo dele, parecer aprovado por unanimidade.
..Com a adoção de- tal políticã restritiva·; re<:eit.:ida pelo Fundo Monetário, a sociedade brasileira terã que sofrer todo o inipacto das medidas impõstas,
consubstanciadas nos aumentos dos preços dos de-rivados de petróleo, trigo e seus subprodutos, açúcar, aço, tarifa de luz, gãs e telefone, transporte, elevação dos impostos nos bens supérfluos, diminuição
de nível de emprego na área governamental, inclusive suas empresas, redução no nível de atividade econômiCa, com o conseqüen-te ãurriento dõ desemPrego, achatamento dos salários em-todos os níveis, afetando em maior escala as classes média e pobre da
população brasileira".
É o Tribunal de Contas que diz que o setor económico, que o setor financeiro, que o' setor empresarial, que
os trabalhadores, que os ricos, que a classe média, que a
classe pobre, serão atingidos por essa política de retrocesso, conseqüência do acordo feito coin o Fundo Monetário Internacional.
E o ma"is importante:

..A dívida está sendci paga com novas dívidas".
A dívída está sendo paga com novas dívidas, e como

pagã-la em definitivo? 1:: a grande incógnita.
Reparem como a preocupação nossa é a preocupação
do Tribunal. Tudo isso que _estâ sendo feito para rolar a
dívida, na verdade, estamos pagando os juros dela.
Mas, como pagar a dívida? O Tribuna! responde que
não tem resposta:
"A política de dinamização do setor exportador
não tem surtido os efeitos esperados."
Esse é o parecer. Mas o que tem de mais importante,
de mais sério, o que tem de mais grave nesse parecer, que
já nos chamou a atenção quando nós fomos vê--lo, ao a~
nalisar as contas, e ver o item Fundo Monetário Interna~
cional, ê que analisa um acordo que começou a ser feito
em janeiro deste ano. E à medida em que eu ia lendo, à
medida em que eu ia analisando eu ia me perguntando:
mas esta é a análise da prestação_de contas de 1982. Esses

Embora ~eja cois·a-para ser analisadã o ano-que vem,_ o
Tribunal achou_que deveriaan~lisar agora. E analisou agora.
Sr. Presidente, o que vai fazer esta Casa? A prestação
de contas estâ aí-par·a que o Congresso as apiecie. A verdade dolorosa ê que a tradição é que as contas passem
com algumas críticas da Oposição,- mas com a garantia
do, não digo aplauso, mas o voto tranqüito dos homens
do Governo. Mas será que nessa matéria nós vamos deixar que as coisas passem assim? Que o Tribunal de Contas dã. União, ~om um ano de antecedência, faz em junho
deste ano o -que deveria fazer, por obrigaÇão iriStÍtucional, em junho do ano vem? E nós, que estamos vendo os
fatos acontecerem,- que temos no Tribunal de COntaS uin
órgão de assessoramento para nos prestar as informações, ein cima das quais nós deveremos agir, qual o
nosso comportamento? Será que o pessimismo, o derrotismo, será que o espírito de oposição proliferou no Tribunal de Contas? Ou será que, diante desta tiOi-a tão grave, tão séria, desse posicionamento tão difícil, eles entenderam que era Importante eles se manifestarem?
Mas aqui está a posição deles, apoiada pela unanimi- ·
dade. E a nossa qual será? Deixar que essas coisas fiquem, e aprovar as contas de !982, o paiecer do Tribunal de Contas, e mandar para o limbo? Ou apanhar essa
matéria:; e·em címã dela buscarmos um debate? A mim
parece que, a esta altura, hâ um fato novo nesse debate,
com as Oposições achando que o acordo é lesivo à nossa
So_berania e, mais do que à nossa soberania, aos nossos
interesses.
O Líder Senador Humberto Lucena, na outra semana,
veio a esta tribuna para comunicar que a Ordem dos Advogados do Brasil houvera por bem entrar em jufzo, interpelando os Ministros da área econômica com relação
_ à assinatura desse acordo. O Uder do PDS, na oportunidade, afirm-ou que a posição da OAB teria sido uma posição apaixonada. Mas e o Tribunal de Contas? Será que
--eSSa-e--Uma poSiçãO ·apaixonadã? Será i:tue essa é uma posição fiívõla? Será que o Tribuna[ de Contas sairia da
sua rotina para entrar nessa análise, da forma que entrou, não poupando crítica, inclusive, aos homens da
área económica, se o assunto não merecesse esse posicionamento? E o nobre Senador João Calmon falou, há
poucos instantes, pedindo clemência e anistia para o
Congresso Nacional, para que ele tivesse restabelecidas
as suas condições de agi~. legislar, fiscalizar. Será que
eStã Casa vai ficar na posição -côffioda da Oposição crificar, e o PDS, mais uma vez, defender por defender? Ou
será que não ê uma matéria em cima da qual deveremos
buscar _um debate frio, desapaixonado, a partidário de análise real e concr~ta dos fatos que estão sendo expostos?
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte'?

b

sr. José Lins- v.

Ex' me concede_ um aparte?

O SR. PEDRO SIMON- Eu lhe darei o aparte, mas
primeiro ouvirei o Senador Luiz Cavalcante que já o-tinha requerido antes; logo após ouvirei o Líder do PDS e,
a seguir, V. Ex•
_ O Sr. Luiz Cavalcante- Eminente Senador Pedro Simon, bem guardei as palavras de V. Ex' Um membro do
Tribunal de Conta da União suscita, acha que certas exigências do Fundo Monetário Internacional molestam a
soberania nacional...

O SR. PEDRO SIMON -

Correto.

O Sr. Luiz Cavalcante- Então não é o_ Ministr9, é o
Tribuna! que assevera que as exigências molestam a soberania nacional. Então_, melhor ainda. Sf. que esses
préstiÍnos, ·
delegados brasileiros, que assinaram esses
em Países estranieiros, e con-cordaram que' s difei-ei:tças
futuras, as divergências futuras, entre as.p~rtes, seriam
dirimidas no foro internacional do país emprestador? Será que esses delegados também não incidiram na sOberania nacional? Será que eles não esqueceram a soberania
nacional? Eles poderiam fazê-lo, neste caso, sem a anuência expressa no Poder Legislativo? Creio que não.
Mas fica a minha dúvida para V. Ex•e outros dirimirem.
Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON - Muito importante a pergunta de V. Ex• Será que eles não sabiam? Será que a
vasta assessoria de que eles dispõem não sabe? Que não
só afetam a soberania nacional, mas são contrárias ao interesse do desenvolvimento brasileiro? Será que o que
Tribunal diz, de que atingirá o nosso desenvolvimento,
não apenas a nfvel, e que não teremos crescimento, mas
_sequer ficaremos estáticos, mas, pelo contrário, teremos
retrocesso? Será que eles não sabem? Mas será que a
constatação não está aí? E a inflação aumentando, o desemprego aumentando, o custo de vida aumentando, o
desemprego aumentando? Será que eles não sabem? Ou
será que são pessoas que, a esta altura, fechadas nos seus
gabinetes, não têm a mfnima realidade do País diante
dos seus olhos ; E pelo contrário, são homens que longe,
distantes do sofrimento do povo, colocam alguns números, alguns cifrões e-algumas conclusões que interessam a
eles e aos poderosos? Nós tivemos um exemplo muito
simples: o Conselho de Segurança Nacional se reuniu e
tomou duas decisões: _o Decreto n9 21.045, achatando os
salários e uma resolução tabelando os juros. Os trabalhadores fizeram greve: cassetetes, prisões, intervenção
nos sindicatos; os banqueiros fizeram greve, não deram
dinheiro para ninguém, ninguém conseguiu dinheiro; os
banqueiros vieram a Brasília, falaram com os Ministros
e conseguiram as taxas que eles desejavam: suspenderam
a greve, os empréstimos existem. O argumento é que com
aquelas taxas impostas de juros, os bancos não conseguiriam oferecer.os empréstimos, porque as letras do Tesouro Nacional, o Governo as colocava oferecendo juros
tão compensatórios que, Para compensá-las, os bancos
tinham que oferecer iãxas superiores. O argumento é
válido.
O Sr. Luiz Cavalcante - Nobre Senador Pedro
mon, eu desejava obter a opinião de V. Ex•
O SR. PEDRO SIMON -

Si~

Sobre?

O Sr. Luiz Cavalcante- Esses Ministros que assinaram
esses emprêstimos concordando em que as diferenças futuras fossem dirimidã.s por uma foro estrangeiro, eles podiam fazê-lo sem a delegação expressa do Congresso Nacional?

O SR. PEDRO SIMON- Eles não só assinaram esse
compromisso, que na minha opoinião não poderiam fazer, ...
O Sr. Luiz Cavalcante- Ah! Então, muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON - ... Corpo foram a.léin, eles
se comprometeram- e na minha opinião, não tem valor
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esse compromisso - , a que O Brasil, por exemplo, não
assinará a moratória. O Brasil não _assinará_ moratória!
Mas, quem é o Sr: Delfim Netto, quem lhe deu autorização para decidir em nome do povo brasileiro, do Governo brasileiro, da Nação brasileira, se amanhã ou depois, por essa ou aquela razão, o Brasil terâ que decretar

a moratória? No entanto, eles aasinaram. Eles não só assinaram o acordo, como foram além: renunciãram- à
perspectiva de que o Brasil possa a vir a decretar a moratória.

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador?
O SR. PEDRO SIMON -

Pois não.

O Sr. Humberto Lucena -- Aliâs, os acordos com os
bancos, dos quais decorreram os projetas 1, 2, 3 e 4, não
foram sequer assinados pelo Ministro do Planejamento,

mas pelo Presidente do Banco Central, que é uma símples autarquia, o que ainda piora as coisas.
Cumprimentando-o pela oportunidade de seu pronunciamento, quando V. Ex• faz com muita propriedade um
comentário ao parecer aprovado pelo Tribunal de Contas da União, sobre as contas do Se"nhor Presidente da
República, de 1982, gõstafia-de dizer que a mim me parece que quando o Tribunal resolveu se pronunciar a respeito das negociações do Brasil com o FMI, embora
como diz V. Ex~. elas só tenham vindo a lume em janeiro
deste ano, com a primeira Carta de Intençõ~;s, o fato é
que- o Tribunal sabe, como nós sabemos, pois descobrimos depois das eleições que desde setembro do ano passado que o Brasil recorreu ao Fundo Monetário Internacional, no maior segredo, porque era a poucos meses das
eleições e não se queria que à povo foSse ínrormado, antes de comparecer às urnas, dos compromissos Que o Governo assumiria com aquele organismo internacional. E
justamente, nobre Senador, para não atender a exigências tão descabidas, tão intoleráveis, como essa que o
Fundo Monetário" Interiiacional impõe às nações que a
ele se submetem, uma políticã -sempre de caráter monetarista e recessiva, foi que o grande Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira, no·s-eu Govetno",-suspendeu negociações semelhantes com aquele organismo internacional que, na época, exigia de Sua Excelência a suspensão
dos subsídios aos derivados do petróleo e do trigo. O exPresidente Juscelino Kubitschek mandou fazer um exame da repercussão dessas medidas no campo social, verificou que-elas seriam por demais danosas ao povo e resolveu se afastar de qualquer cantata com o Fundo Monetário Internacional, sem denunciar sequer o acordo
com o FMI que vem de há muito tempo, com a aprovação dos estatutos pelo Congresso. Mas o fato é que
não admitiu maiS as negociações e, não obstante isso,
construiu Brasília, cOnstruiu FURNAS, construiu Três
Marias e instalou a indústría automobilística. Foi, como
V. Ex• sabe, o Governo que mais desenvolveu o Brasilcomo se diz no refrão popular: 50 anos em 5 anos. Agora, nós estamos diante dessa situação a que V. Ex' serefere. As exigências do Fundo Monetário Internacional
estão ai a cada dia, e a cad.a dia, mais auinentam. Como
bem salientou, em recente entrevista, o economista Celso
Furtado, para que o atendimento de todas essas exigências? Para conseguirmos um empréstimo com o FMI
que, ao que parece, não_ chega a 2 bilhões de dólar_es_._
Não sei se o Senador Virgílio Távora poderá me retificar, mas a primeira parcela liberada foi de 400 milhões, a
segunda ainda não liberada desde o primeiro trimestre,
porque as metas não foram cumpridas, era também de
400 milhões, e creio que tem mais uma ou duas de 400
milhões; não chega, talvez, a 2 bilhões de dólares. ~ insignifiCante, por conseguinte, a contribuição financeira
do Fundo Monetário para que nós possamos rolar nossa
dívida e, no entanto, temos que nos submeter a essas exigências. Mas o que eu quero, antes de terminar esta in-

tervenção, é.denunciar à Casa um fato muito mais grave:
eu li hoje, estarrecido, nos jornais deste Pais - não me
lembro bem qual deles- em manchete, que o Sr. Ministro do Planejamento, Delfim Netto, assegurou a um representante que está aqui no Brasil, do Fundo Monetário Internacional, que ficasse tranQüilo porque o Congresso N8cion81 aprovaria o Decreto-lei n9 2.045 por decurso de prazo. Veja V. Ex' a gravidade dessa noticia: o
Ministro do Planejamento ter o topete de falar em nome
dO Congresso, quando o próprio PDS se reúne, como se
viu nos jornais, através da Bancada do Senado e ~solve,
ao que se diz, manifestar pelo menos de certo modo, o
seu inconformismo com a situação que aí está, decorrente das_ negociações com o Fup.do, inclusive e sobretudo
com o Decreto-lei n9 2.045. Então, nobre Senador, V.
Ex• tem toda a razão em trazer o assunto. Não hã dúvida
nenhuma de que o que o Brasil tem que fazer neste instante é encerrar as negociações com o Fu.ndo, denunciando as cartas de intenções e os aden_dos que foram assinados até agora, e marchar para o reconhecimento da
moral.Qria. Como disse o ex-Ministro e Senador-Roberto
Campos, em entrevista hoje concedida à -imprensa, no
Bom Dia Brasil, desde dezembro de 1982 o Brasil decretou a moratória, ao diZer que em 1983 só pagaria os juros. Por conseguin-te, vamos fazer o jogo da verdade e acabar com essa história de querer sacrificar aillda mais a
grande massa assãlarhida do povo brasileirO.
O SR. PEDRO SlMON -

Realmente ...

O Sr. Virgílio Távora- Uma vez citado, permita-nos
só uma tréplica ao ilustre Líder da Oposição, para um esclarecimento. Primeiro, quanto ao silêncio: estamos ouvindo V. Ex• em silêncio, já que o Líder hoje em exercício, o Senador José Uns, nos disse que vai falar após.
Não queremos atrapalhã-lo. O SR.. PEDRO SIMON- V. Ex' já afirmou à Casa
que para os assuntos de ordem económica o Vice-Líder é
.V· Ex•
O Sr. Virgílio Távora- Não. Nunca afirmamos. Afirmamos sempre que estamos encarregados desta missão,
mas nunca excluindo o Senador José Lins, que fala também como Líder.
O SR. PEDRO SIMON- Que é um Senador eclético
e atira por todas as áreas.
O Sr. Virgílio Távora- Então se V. Ex• diz que é eclético e atira em todas as áreas haveria de atirar também
na parte económica. MaS inicialmente, queremos dizer a
V. Ex~ que estivemos em situação semelhante quando relatamos as contas de Sua Excelência o Senhor Presidente
Emílio Garrastazu Médici; não estamos bem lembrados,
já faz tanto tempo, mas creriiOS que foi em 72 ou 73 em
_9ue questio_namos ...
O SR.· PEDRO SIMON - Essa revolução já está se
perdendo na história, que a gente até se esquece.
O Sr. Virgílio Távora -

É.

O SR. PEDRO SIMON - O início foi 64.
O Sr. Virgílio Távora- Como'?
O SR. PEDRO SlMON '"'"'"":O ioíçio foi em 64.

b

Sr~

Virgílio Távora- Mas V. Ex• tainbém está Se
esquecendo, cuidado com a cabeça! Está precisa-ndo tomar uns fosfatos, porque Médici não é dessa época. O
Governo de Médici foi de 1969 e rião de 1964. Mas,
como estávamos dizendo a V. Ex•; como relator mostramos justamente isso, o Tribunal de Contas naquele tempo apreciou a política econôniica da época e tivemos o
mesino debate que V. Ex' aqui tanto apregoa, e ã"quele
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Plenário plácido, tranqiiilo do Senado de então, teve
seus dias mais agitados, de maneira que acorreremos ao
pregão de V. Ex• quando viermos apreciar ...
O SR. PEDRO SIMON - Por gentileza, o que dizia
o Tribunal de Contas sobre as contas do General Médici'?
O Sr._ Virgílio Távora - O Tribunal, depois de apreciar as contas do General Médici, Presidente da República de então, fazia apreciações sobre todo o sistema da
política económico-financeira do Governo da época e tivemos aqui uma discussão imensa. Não foi como Y. Ex•
citou há pouco que temia que sucedesse simplesmente o
Sim ou Não e no caso nesta Casa, à época, era bastante
majoritário o Partido do Governo. Então, número 1:
ninguém se recusa a discutir esse assunto, e, embora não
sendo jurista, com- a permissão do eminente Senador
Humberto Lucena, que anteontem tanto reclamou de
termos entrado nessa seara. Tínhamos porém que fazêlo, porque, novamente era percutido o aspecto da impropriedade de posições assumidas pelo Brasil neste mesmo
ac_ordo, nestas Cartas de Intenções. Apesar de tudo isso,
prometemos que continuaríamos a examinar o problema. Hoje, não _o fazemos, pois estamos aqui pelo compromisso assumido com o subordinado do Líder Humberto Lucena, justamente o Senador Itamar FriJ,nco que
nos disse que iria se ausentar do Plenário e não apresentamos _r~posta se_m que aquele que tenha acionado a matéria neste plenário esteja presente. Esta é uma norma
que seguimos seffipre. Aliás, aproveitamos a ocasíão
para co-nVOi::àr ·o ilustre Líder" do PMDB, do PDT, Itamar Franco, e V. Ex•, para terça-feira, quando o terceiro
estiver presente, para continuarmos aquela defesa que fizeriios aa posição do Governo, talvez nãO tão colorida,
tão eloqUente quanto o ataque de V. Ex• Agora, quanto
à afirmativã feita há pouco, que era uma pergunta e, ao
mesmo tempo, quase venenosa resposta, em que o emi~
nente Senador pela Paraíba afirma que tudo isto para
obter um empréstimo de dois bilhões de dólares vamos
colocar a questão sem paixão. O que nos inter~_s_a._ do
FMI não é ümto esses dois bilhões de dólar_es, porque
isSo-não representa hada dentro do nosso contexto; é o
aval que temos para razer, como procuraremos provar
na sessão que vênl, as negociações necessárias. Ao contrário -dõ que diz a nobre Oposição, o Governo brasileiro, pondo em dia, colocando em ordem as Contas de 83,
vai partir para uma renegociação, não temos a menor
dúvida. Mas, partir irresponsavelmente para uma moratória, soberana dizem uns, unilateral, afirmam outros,
istO ê que o Governo não _fará. Isto podemos afirmar-a
V. Ex•, inclusive porque, aí sim, teríamos uma i'ecessã.o
sem limites.
O SR. PEDRO SIMON_- Em primeiro lugar, tenho
o maior respeito por V. Ex~...

Q_ Sr. -Virgílio Távora - O respeito é mútuo!
O SR. PEDRO SIMON - Eu sei que sim. Mas, por
enquanto, só aceito convocação do Presidente do Congresso, ou do meu Líder. De V. Ex• eu aceito um convite
para, na t~rça-~eira, estar presente para o debate.
O Sr-. Virgílio Távora- Isto é uma semântica, sabe V.
Ex' que não }ríamos )~e dar ordens.
O SR. PEDRO SIMON- Em segundo lugar eu quero -dizer a V. Ex• que, talvez, realmente éramos poucos aqui, éra-mos 7 Senadores do PMDB, contra o ''maior
pâttido do Ocidente". O debate não deve ter sid_o __tão
longo, porque o massacre realmente era imenso, mas,
naquela oportunidade, ao analisar as contas do General
Médici, estes 7 Senadores do PMDB, tenho a convicção
absoluta, porque a nossa linguagem era uma só, era a época do milagre, era a época em que o Brasil crescia mais
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do que o Japão e a Alemanha, era a época em que se dizia que o Sr. Delfim Netto era o novo guru das finanças
internacionais; era a época em que se falava qut:: talvez
ele devesse ir aos Estados Unid_o_s_orientar os homens do

Tesouro Americano, sobre como sair da crise americana.
Pois naquela época o MDB usava esta linguagem, a linguagem de que o modelo econômico era um modelo falso, era um modelo equívoco, era um modelo errôneo, era
um modelo absurdo,- era um modelo que arrastaria o
Brasil por uma crise de conseqüências imprevisfveis. E
hoje, foi o Senador João Calmon. Por amor de Deus, hâ
alguma dúvida com relação ao Senador João Calmon?
Ele disse que se for aprovado o Decreto n'i' 2.045, que levará mais fome e nüiis miséiia aos trabalhadores, esse
Pais entrará em convulsão social. O Senador João Calmoa disse isto nesta sessão, não disse em mesa de cafê, e
nem em notícia, ele o disse da Tribuna do Senado Federal. E o que é o De_creto n~ 2.045, senão uma exigência do
Fundo Monetário Internacional? E na mesma_~_ntrevista
que salientau o Líder do meu Partido, do Senador Roberto Campos, quando S. Ex' respondendo ao_ que V.
Ex• disse, afirma que o Brasil já está em moratória desde
o momento em que deve 2 bilhões de dólares e não paga,
desde o momento em que ele disse que pagamos o juro e
não o principal. Original decisão esta! O principal continua parado e nós pagamos apenas os juro_s.
O Senador Roberto Campos, perguntado, respondeu:

"E se não passar o 2.045? Não tem ünpárlância,
eles aceitam a livre negociação."
Vejam V. Ex~s nós estamos aqui discutindo o futuro
da nossa gente, que passa fome, e temos de decidir sobre
o que eles aceitam. O que eles aceitam!
Eu acho, nobre Senador, que a afirmativa feita por V.
Ex• no sentido de que, em 1970,já no Governo Médici, o
debate já era árduo nesta: casá, e realmente o era,
parece-me que deveria fazer com que V." Ex• e nós todos
parássemos para pensar: vai terminar como? A díVida
externa está em cem bilhões de dólares; campeão do
mundo. Endividamento -tenho os dados aqui -de janeiro a jUlho de 1983, inflação 'de -89;6%; na aliinentação,
de janeiro a julho de 1983, que é o que iiltefesSa, o pão, oarroz, o feijãO, a batata, é aquilo que o trabalhador precisa para comer, para viver, inflação de 103,8%. E deram
um aumento de 44%, em agosto para o salário mínimo,
para os reajUstes â serem feitos agora.
Não é porque o Senador João Calmon C:stá namorando o PMDB, não é porque tem ·algulna mágoa do PDS
que S. Ex' vem a esta Casa e afirma teXtUalmente que se
for aprovado o Decreto-lei n~ 2.045, a convulsão social
está aí. f: porque o Senador João Calmon também repre-senta o povo-.
A Imprensa não publica, e até entendo que não publique, os saques que têm sido verificados constantemente,
e V. Ex• Sr. Presidente sabe disso, na região de V. Ex•,
nas cidades do interior onde os famintos estão invadindo
os mercados para tirar o alimento necessário para continuar sobrevivendo. Esta realidade, que temos olhos para
ver, mas que os homens do PDS também têm, é qUe levou o Senador João Calmon a fazer a afirmativa de que
se o Decreto-lei n~' 2~045 for aprovado, o País estará à
beira da convulsão social.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Informo que o
tempo de V. Ex~ já está esgotado.
O SR. PEDRO SIMON- Eu sei, Sr. Presidente, esgota o meu tempo e esgota a capacidade do povo de re-sistir a tudo isso. Mas, será que um dia não esgotará a
nossa capacidade de acomodação a "esta realidade que aí
está7 Será que um dia não acilbarã a nossa capacidade de
aceitar insensivelmente de debater neste ambiente luxuoso, bonito, do Senado da República, a discutir, achando,
de certa forma, e charei eu, que cumpri minha parte em

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoil)

trazendo ao _debate esta _matéria tão importante? E as
coisas ficam e continuam- como e5tão, para talvez daqUi
a-alguns meses, como afirma o Sr. Delfim Netto, como
aliás se compromete o Sr. Delfim Netto, o Congresso
Nacional, por decurso de prazo, deixe passar o Decretolei 2.045..

Quero dizer, Sr. -Presidente, antes de encerrar, que o
PMDB vem cumprindo sua parte, não só usando as tribunas dos Legislativos do País, não só denunciando, mas
apresentando objetivamente medidas concretas a Cada
dia e a cada hora. Lá está o Projeto Esperança e Mudança
do PMDB, apresentado como um plano alternativo do
nosso Partido, que só recebeu do Sr. Delfim Netto ironia
e deboche. Aí está o Senador Teotônio Vilela percorrendo o Brasil, de Norte a Sul, com o seu projeto Emergência, que tem o respaldo da opinião pública e o deboche
dos homens do Governo. Aí está a Nação inteira a buscar, a apelar no sentido de que encontremos soluções objetivas para a hora em que estamos vivendo. E o Governo? O Governo cada vez mais fechado, cada vez mais senhor de si, cada vez mais autoritário, cada vez levando
mais este país para uma situação de difícil saída.
As propostas, nós a apresentamos à Nação. E dentro
da Nação, incluímos o PDS. Como serl:i normal, como
seria lógico que o PMDB, PDT, PT, PTB e que PDS, por
suas Lideranças, se reunissem aqui no Senado, se reunissem na Cârriara :F'Cderaf e discutissem ffiatérias dessa envergadura. Mas discutir com quem? Debater com quem?
O PDS argumenta que ele é o porta-voz que deve dar
sustentação ao Governo: Um partido que iem um programa que ninguém leu ou quem o leu, não o cumpriu. É
ütii-partido que_dá cobertura aos maiores absurdos, apesar de saber que eles são contfários aos interesses da- Pátria. Falar com quem do PDS? Ainda há pouco, o Líder
_efetivo do PDS, Seqador Aloysio Çhave§, respondia ao
Sr. Senador João Calmon, dizendo que, como Parlamentar, como Senador, dava solidariedade integral ao seu liderado na emenda que aumenta para 13% a dotação-destinada à Educação no Orçamento da República, mas
que, como Líder do Governo, estava aqui para cumprir
as determinações do Governo.
Acho lógico, acho no~mal, acho compreensível que a
Bancada do Governo tenha como razão de ser dar sustentação para o Governo. E claro Que sim. ComO- tióS-desejamos que a Bancada do PMDB, nos Estados onde_ te.
mos Go_yernadores, dêem sustentação para os nossos
Governadores. Mas essa sustentação me parece que tem
limite, tem uma tolerância, que é o bem Comum, é o programa do Partido, é o interesse da socil!dade e da Nação.
Alguém tem dúvida de que, se fosse feito um plebiscito
neste País, "sai ou fica", O Sr. Delfim Netto 6ra ca.paz de
não ter os votos neni da família? Nem da família! Só dos
banqueiros.
A Inglaterra,' dtJrante longo tempo, não quis entrar no
Mercado Comum Europeu, achou que era uma avento·
ra, não quis entrar. Em determinado momento, a Inglaterra viu que o Mercado Comum Europeu era uma realidade e que, dentro dessa realidade, os pa"íses que o compunham iam desenvolvendo-se, de modo especial a Ale-manha e a França. E a Inglaterra começou a buscar gestões para entrar no Mercado Comum Europeu.
Mas a Inglaterra foi fazer um plebiscito. O assunto era
considerado importante, mexia nas normas internas tradicionais da Inglaterra e o Governo inglês foi faZer -um
plebiscito, para buscar na vontade popular a decisão: se
o-povó-iil&lês desejava o-u não que a Inglaterra entrasse
no Mercado Comum Europeu.
Aqui no Brasil, pelo amor de Deus, quem sou eu para
pedir um plebiscito sobre a entrada do Brasil no Fundo
Monetário Internacional? Quem sou eu para pedir um
plebiscito sobre o Brasil solicitar ou não a moratória?
Quem sou eu para pedir um pebisdto" Para o povo diZer
se·quer ou não a eleição díreta? Mas o debate, pelo menos no Congresso Nacional, a discussão do Congresso
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Nacional, parece-me que seria um assunto que merecia a
nossa· decisão.
A imprens~ brasileira, semana retrasada, publicou em
manchete, surpreendente manchete_ de uma página, uma
longa matéria, do New York Time, onde os seus responsáveis pela parte econômica salientavam a importância
de o Governo americano entender que o Brasil não era
um pafzinho qualquer, mas que tinha um significado internacional pelo seu posicionamento, pela sua potência,
pelo seu significado, e diziam da responsabilidade de o
Governo Americano olhar, cuidar, colaborar e incentivar o Brasil para que ele saísse da crise em que se encontra.
Esse mesmo debate foi tratado no Congresso Americano, quando o _Presidente Reagan pediu ao Congresso
Americano mais verbas para aumentar a participação
dos Estados Unidos no Fundo Monetário Internacional.
Houve um longo debate. E aqueles que votaram contra o
aumento da participação americana no Fundo tinham
um objetivo. O que eles disseram? Os bancos usaram de
agiotagem e levaram os juros acima do normal;
aproveitaram-se das deficiência_s e dQs equívocos desses
Governos para emprestar dinheiro onde não era possível
e de onde não devia. Se eles fizeram isso, arquem com as
coD.seqüêriciaS, eles, os Bancos, e não o Governo Americano.
No Congresso Americano, eles acham que a responsabilidade deve recair sobre os bancos. Nós temos que ser
os homens que paguemos até o último centavo. Está aqui
Sr. Presidente, e peço apenas a gentileza da tolerância,
manifestação publiéada no Jornal do Brasil, de hoje dia
11~-ao-sr: Miriistfo- Hêlio Beltrão, sobre o Decreto n'i'
2.025.

Leio, Sr.- Pn!sidente:
- Jol-nal do Brasil 11-8-83
DECLARAÇOES DO MINISTRO HELIO BELTRÃO
DISCUSSÃO SOBRE O DECRETO-LEI 2.045

. _(LEI SALARIAL)__
Beltrão pediu a· palavra na reunião ministerial,
prévia à reunião do Conselho de Segurança Nacio~
nal, e disse - segundo fontes - que não assinaria
coisa alguma, por três motivos: 1) a decisão não ti~
vera audiência prévia dos que deveriam assiná-la logo
depois; 2) era inoportuna politicamente; 3) e teria
reflexos graves na receita da previdência, que é alimentada basicamente por descontos percentuais nos
salários.
Delfim explicou que já havia calculado um rom. bo de CrS 50 'bilhões na receita da Previdência até
dezembro/82, e que se comprometia a compensá-lo
-- com recursos da União.
Beltrão, segundo_ um Ministro presente à reunião, replicou que não estava disposto a aceitar a promessa, pois sabia que, como nas vezes anteriores, teria que mendigar isses recursos do segundo "e atê do
terceiro esralão '' dQ Ministério do Planejamento.
No dia Seguinte, Beltrão estava na Base Aérea de
Brasília para se despedir" de Figueiredo, que erribarcava para Cleveland, e foi abraçado por um outro
Ministro· que elogiou sua atitude na reunião da véspera. E não só este Ministro- que não foi identifiCado pelas fontes- mais dois outros, Délio Jardim
de Mattos~ d3 AeronáUtica, e Walter Pires; do Exército, têm derllonstrado insatisfação com a política econômica.
Atrase a Previdência. Dê um rombo na Previdência.
Arroc&e o salário. Vá a fálência, sim. Mas o Dr. Delfim
Netto pagará oS seus compromissos internacionais, nãQ
admite discutir a moratória::.
:É surpreendente Sr. Presidente. Mas tenho que repetir
o que havia dito no meu pronunciamento anterior. O
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normal era estarmos aqui, nós da Oposição, com um
projeto de lei pedindo a moratória por parte do Dr. Delfim Netto e, flós, dizendo não. Vocês criaram a cris!!, vocês a resolvam. Pois, está aqui o PMDB a defender a moratóda-·e-6 Dr. Delfim Netto, no alto da sua pirâmide, a

dizer que pagará até o último centavo aos bancos internacionais, ainda que morram de fome milhões de brasileiros, aínda que a insurreição, como afirmou à Senador
do PDS, possa acontecer neste País.
Eu encerro, Sr. Presidente, solicitando, mais uma vez,
através do meu Líder e de V. Ex•, que este parecer do
Tribunal de Contas -que teve a minha transcrição pedida aos Anais da Casa, neste momento, e que terá, sem
dúvida alguma, por parte do Senador José Lins uma justificativa, a mais brilhante e a mais inteligente- não tenha a sua _discussão encerrada nesta sessão, como noutras que se sucederem, num debatt:c "acusa aqui, defende
ali". Parece-me que nós devemos convidar os ilustres
Ministros do Tiibunal de Contas da União para que nos
tragam os esclaredmentos, a fim de que possamos, baseados neles, aprofundarmo-nos sobre esta matéria~
Muito obrigado a V. Ex~ (Muito bem! O orador ê
cumprimentado.)
DOCUMENTO A QUE SEJIEFERE O SR. SENADOR PEDRO SIMON:

A Presidência declarou aberta a Sessão Especial, às
quinze horas.
Registrou a presença dos Srs. Ministros Luiz üctâvio
Gallotti, Ewald Pinheiro, Luciano Brandão Alves de
Sousa, Vidal da Fontoura, João Nogueira de Rezende,
Fernando Gonçalves, João Batista Miranda e Alberto
Hoffmann, e do Procurador-Geral, Dr. Ivan Luz; dos
Srs. Auditores oU Ministros-Substitutos Bento José Bugarin, José Antonio Macedo e Lincoln Magalhães da·
Rocha; e, ainda·, dos Srs. Subprocuradores-Gerais, Drs.
Francisco de Sales Mourão Branco e Laerte José Marinho.
Assinalou e agradeceu, também, a presença das seguintes personalidades, que tinham vindo assistir à Sessão Especial, a convite da Presidência do Tribunal:
-dos Srs. Deputados Humberto Souto e Irajá Rodrigues, Presidentes, respectivamente, da ComiSSão de Fi_s- _
calização Financeira e-Tomada de Contas e da Comissão
de Finanças da Câmara dos Deputados, havendo-os
convidado a integrarem a Mesa;
-do Dr. Fernando de Oliveira, Secretário Central de
Controle Intefno, e do_ Dr. _Ft:_e_d_e.ri® Augusto Bastos,
Secretârio de Orçamento e Fínªnças, da Secretaria de
Planejamento, e, ainda, dos demais Secretários de Con~
trole Interno e outras autoridades ou seus dignos representantes, assim como dos Inspetores Gerais de Controle
Externo e dos Inspetores Regionais nos Estados do Para~
nã, Rio Grande do Norte e Goiás.
E comunicou que a Sessão Especial do Tribunal de
Contas da União fora convo-cada em 26 de maio último,
para a apresentação do Relatório__do Exercício Fin_a:,O.ceiro de 1982 e a emissão do Parecer sobre as Contas do
Governo, atinentes àquele período, nos termos das disposições constitucionais, legais e regimentais- (Constituição, artigos 29 caput, 44 item VIII, 70 §§ I~' e 2~', e 81
item XX; Decreto-lei n~' 199, de 25 de fevereiro de 1967,
artigos 28 e 29; Decreto-lei n"' 200, de 25 de fevereiro d_e
1967, artigo 68; Lei n~' 6.223, de 14 de julho de 1975, artigo 211 item I; Lei n~' 4.320, de 17 de março de 1964, artigo
82 § 1"';' Regimento Interno deste Tribunal, artigos 411
itens I e II, 5'1 item I, aHnea a, 7~', 11 item II, 13, 15, 42
item III, alínea ã, 44 item I e 82 a 92).
Em seguida, o Sr. Presidente, Ministro Mário Pacini,
concedeu a 'palavra ao Sr. Ministro João Nogueira de
Rezende, para a apresentação do Relatório e do Projeto
de Parecer sobre as Contas do Governo~ atinentes ao
exercício de 1982 (v. Resumo -lido em Plenário- no
Anexo I desta Ata).
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Terminado o Relatório e apresentado o Projeto de Parecer, a Presidência -do Tribunal submeteu-os à apreciação dos Srs. Ministros, quando todos, ao se manifestarem, congratularam-se com o Relator, Ministro João
Nogueira de Rezende, pelo trabalho desenvolvido.
O Sr. Presidente, Ministro Mário Pacini, após ter colhido os votos, proclamou - de acordo -com o disposto
nos artigos 37 item I, 42 item III, alínea a, e 44 item I, do
Regimento Interno - a Deliberação do Plenário, em
forma de Parecer, .sobre as Contas do Governo, relativas
ao exerdcio de 1982 (v. Anexo II desta Ata).
Apresentaram as declarações correspondentes aos
seus votos, colhidos pela Presidência do Tribunal (Regimento Interno, artigo, 32), os SiS: Ministros Luiz Octavio Gallotti, Ewald Pinheiro, Luciano Brandão Alves de
Souza, Vida! da Fontoura, Fernando Gonçalves e Alberto Hoffmann, cujos textos foram inseridos, respectivamente, nos Anexos IIL IV, V, VI, VII, e VIII desta Ata
(artigos 17 item V, alínea; e, e 38 do RegimentO Interno.
O Sr. Pi'isidente, Ministro Mario Pacini, ria oportunidade da votação, comunicou em Plenário que Q Sr. Ministro João Baptista Miranda se ausentara com urgência
do Tribunal, durante o Relatório do Sr. Ministro- João
Nogueira de Rezende, para assistir, numa situação de
einergência, pessOa da-sua -famíliã., cujo istãâo de saúde
insPirava cuidados imediatos, mas que, conforme requeiro verbalmente, a Presidência recomendara fosse, tambêm, inclu(da, na presente Ata, a Declaração de Voto
que S. Ex• havia elaborado para ser apresentada- Regimento Interno, artigos, 21 item I, 38 e 90 (v._ein Anexo
IX a esta Ata).
Antes de a Presidência proclamar a Deliberação do
Tribunal, sob a forma de Parecer, pronunciaram-se, de
im-proviso, novamente, o Sr. Ministro Ewald Pinheiro e
o Sr; Presidente, Ministro Mario Pacirii, em referência
aos Fundos de Participação, previstos no artigo 25 da
Constituição e menCionados pelo Sr. Ministro Luciano
Brandão Alves de Souza, ao proferir o seu voto, tendo
este agradecido aos seus pares, por haverem ressaltado o
seu ponto de vista sobre a matêria (v. em Anexo X a esta
Ata, os textos correspondentes a esses pronunciamentos).
Ressaltou, ainda, a Presidência que seriam remetidos
ao ·congresso Nacional e amplamente divulgados (Regimento Interno, artigo 92; e Resolução Administrativa n'~
07, .de 3 de maio de 1977, artigo 7q § 2~'): o inteir9 teor do
Relatório elaborado pelo Sr. Ministro João Nogueira de
Rezende e cujo Resumo, constante do Anexo I desta
Ata, foi lido em Plenârio; o Parecer emitido pelo Tribunal de Contas (v. Anexo II), os textos correspondentes às
Declarãções de Voto apresentadas e aos demais pronunciamentos feitos em Plenário.
Pelo Ministério Público junto ao Tribunal, assim se
expressou o Procurador-Geral, Dr. Ivan Luz (v. Anexo
XI desta Ata).
Ao lhe ser concedida a palavra pela Presidência, o Relator, Sr. Ministro João Nogueira de Rezende, agradeceu, sensibilizado: I - aos órgãos públicos e privados,
entre os quais à Secretaria Central de Controle Interno,
sob a direção do Dr. Fernando de Oliveira, pela valiosa
colaboração recebida e, inclusive, pela magnitude do trabalho realizado e presteza no atendimento dos pedidos
de informações; II -aos servidores integrantes da equipe da Casa, pela sua colaboração, com eficiência, dedicação e presteza, havendo transmitido à Presidência do
Tribunal a relação dos nomes, para serem feitas as devidas anotações nas respectivas fichas de assentamentos
funcionais (v. final do Anexo I desta Ata); III- aos seus
pares e ao representante do Ministério Público; pelas referências elogiosas, feitas em Plenário, em virtude do trabalho quC apresentara.
Antes de dar por encerrados os trabalhos, o Sr, Presidente, Ministro Mario Pacini, exprimiu-se nestes termos
(v. em Anexo XII a esta Ata), tendo recomendado que se
anexasse ao final a Relação - organizada pelo Serviço
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de Relações. Públicas da Casa- das autoridades que haviam honrado o T r!bunal com a sua presença.
Encerramento
E dCu p-or- encerrada a Sessão Especial, às dezenove
horas e quarenta minutos·:
Para constar, lavrou-se esta Ata, que, depois de aprovada pelo Tribunal será assinada pela sua Presidência,
na forma regimental. Eu,
Raul Freire, Secretârio
das Sessões, a subscrevi.

Aprovada em 30 de junho de 1983
MÁRIO PACINI
Ministro-Relator
Cumpre este Tiíbunal sua mais importante função_ oferecendo Parecer Prévio sobre as contas apresentadas
pelo Senhor Presidente da República, para o julgamento
do Congresso Naci9nal.
Coube-nos esta ingente tarefa no limiar de extraordinária crise eclodida em principio deste ano, o que-nos
obriga a um minucioso exame do comportamento do
Governo diante da surpresa de fatoreS tãO- ad-versOS~
Permita D"eus que possamos, nos estreitos limites do
Pr.izO"Que Ilás "é conCedidO; conseguir uina visão do con-juntO e -descer aos detalhes dos itens mais importantes,
com a serenidade necessária, a fim de apresentar um estudo justo, sintético e objetivo.
A COMPETENCIA DESTE TRIBUNAL
O mandanlento constituCional nos impõe o dever -de
álfXília-r o Congresso Nacional, na fiscalização financeira
e orçamentária da União, por meio de controle externo.

A Constituição Federal manda apreciar as contas do
Sr. Presidente da RePública, quer dizer, do Governo Fe;deral, o desempenho das funções de auditoria financeira
e orçamentária, bem como julgar as contas dos adminis·
tradoreS e derii3.is-reSponsâveis por bens e valores públicos.
Pela sistemática de nossa Lei maior, ao Controle ln_terno incumbe o exame da comprovação dos gastos
públicos, sua adequação às dotações orçamentárias e as
determinações contidas na Lei ordinária.
Ao Tribunal de Contas cabe, além de outras atri•buições, efetuar a auditoria financeira e orçamentária
sobre as contas das unidades administrativas dos três Poderes da União e realizar as inspeções necessárias.
Descendo a detalhes, a norma constitucional estabelece que o "julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis será baseado em levantamentos contábeis, certificados de auditoria e pro:
nunciamento das autoridad~ administrativa$, sem prejuízo das inspeções menciOnads no parágrafo anterior".
A Lei Orgânica deste Tribuna~ ao repetir as determinações constitu_cionais, esclarece que o "Tribunal deverá
apresenter minuncioso relatório conclusivo sobre os resultados do exercício financeiro".
O Regimento Interno do TCU exige, ainda, que o relatório contenha informações que auxiliem o Congresso
Nacional na apreciação dos reflexos da administração financeira e orçamentária federal sobre o desenvolvimento
económico e social do País.
A conveniência e oportunidade da adequação dos planos de administração e sua execução são da competência
do Executivo e do Legislativo através da elaboração
orçamentária.
t obvio que deixaremos de examinar o fenômeno,
quase uniVersal - pela eclosão dos governos fortes- do
enfraqUeCimento do Poder Legislativo como fator de elaboração orçamentária, nós, que bem conhecemos o
problema pela militância, de 1954 a 1981, durante oito
mandatos consecutivos, nos trabalhos da Câmara dos
Deputados. Deixamos aquele setor constitucional que
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devia, em harmonia com o Executivo, imaginar e plane-.
jar. Viemos para o setor auxiliar onde somente nos cabe
examinar os resultados do exercício firiâQCeiro encerra:.:
do, através de mínucioso relatório. t=: um exame ''a posterioti".

A) O CONTROl-E INTERNO
Assinala o Relatório em exame que o Governo não
pôde, ainda, no exercício de 1982, concluir a obra do _
novo sistema de controle interno desejado pela Constituição Federal em s~_u artigo 71, mas espera fazê-lo no
ano de 1983, referindo-se especialmente aos programas
de acompanhamento fisico-finimCeiró-e de_aU,.di_todã de
resultados.
,-..
"O ano de 1982 assina_loll, na área de controle interno,
a efetiva transformção das Inspetorias-Gerais de Fiananças em Secretarias de_ Controle Inter.no, mer.çê_ dqs
atas do Poder ExecutivQ_c_onspb~tanciadore:s do ele:nçQ
de cargos e funções de direção, assessaramento e chefia.
Aliados aos RegimentoS !i'ltCrnós d_e cada uma, esses insturmentos vieram coroar a implementação da estrutqra
administrativa,..,.

APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
As contas do Governo nos vêm em três volumes,
numa redução apreciável quando comparado aos oito
anteriores.

PRIMEIRO VOLUME
Neste volume, dividido em duas partes, relacionam-se
as Atividades Administrativas e a Ex~üção do Orçamento e a Situação da Administração Financeira Federal, conforme a exigência da Lei Orgânica desteliibunaL

SEGUNDO VOLUM_E
Em sua parte inicial trata dos Balanços e Demonstrações Contãbeis da Administração Direta e, na parte
final, dos referentes às Autarquias, Empresas Públicas e
Fundações.

TERCEIRO VOLUME
Ness-e volume cuida-se especificameOie dos números
relativos à Receita e Despesa Púbfica, demonstrando os
resultados da Receita Otçátneótãria (Prevista e Realizada}: e da Despesa Orçamentária (Autoríiãda e Realizada).

B) O CONTROLE EXTERNO
Por sua vez, o Tribunal d_eC_onlas da União ampliou a
sua atividade e procurou obter o fortalecirn_en_t_o de suas
decisões cumprindo acentuar o grande esforço e incansável trabalho do Presidente Luciano Brandão Alves de
Souza.
A edição do Decreto-lei n9 _1_.928, de 18 de fevereiro de
1982- que atribui a este Tribunal a competência para
declarar a inabilitação tempOrária dos responsáveis pelo
atras_o no pagamento prioritário de débitos decorrentes
de compromissos em mo~da__estrangeira, para o exe-rcício
do cargo em comissão ou função_ d_e_ çonfiança nos ór~
gãos da administração direta ou indireta e nas fundações
sob supervisão ministerial - veio ao encont~o desse
novo propósito do Tribunal.
É pena que as providências reclamada_s ao Executivo
ainda não tenham chegado ao exame desta Corte nesse
lapso de mais de um ano, desde o Decreto-lei n~ 1.928,
para as providências cabíveis.
Tendo em vista_ o disposto no Decreto-lei n9 1.974, de
9 de dezembro de 1982, o Ti'ibunal aprovou a Resolução
Administrativa n9 51/82, que--instiTuiU, côiliõ--Uri"ldades

integrantes da estrutura básica de sua Secretaria Geral, a
9• Inspetoria-Geral de Controle Externo e a Inspetoria
Regional d~- Controle Externo no Estado de Rondônia.
Deu-se prosseguimento às inspeçõeS strriUitâneas implantadas no exercício anterior, permitindo uma visão global
do órgão inspecionado em todo o território naclonal,
pois é feita nos órgãos e entidades com repartições oureprese_ntações nos vâri<;~s Estados da Federação.

A POLITICA ORÇAMENTÁRIA
Ê visível a preocupação do Governo em exercer efeti-

vo controle sobre a arrecadação e os gastos públicos.
-A tentativa de se conseguir esse objetivo vem refletida
em ·pelo menos três instrumentos básicos, ou seja, o
Orçamento da União, o Ol:çamento Monetário e o Orçam-ento das Empresas Estatais.
Em que pesa a existência desses meios legais, que não
evidenciam, de pronto, o quanto se arrecada e se gasta, o
Governo tem controle aproximadamente satisfatório_
apenas em relação ao orçamento da União, porquanto a
arrecadação e os gastos das Empresas Estatais nunca se
restringem às cifras previamente estipuladas. A dinâmica
implementada por essas entidades, no decorrer do
exercício,- obriga-as a lançar mão de estratégias incompatíveis co!Jl os desejos de_ controle traçados pelo Governo. Como exemplo disso, pode-se citar a contratação de
empréstimos extern_os que, por fugir ao pla:nejãiilento
cuidadoso, em época própria e com obediência a parâmetros globais, utilizados pelos técnicos orçamentários,
acarreta incontestáveis danos à economia nacional.
É impossível um exame de contas do exercício de 1982
sem um retrospecto aos exercícios anteriores, principalmente no instailte em que falamos no endividamento extérno que acusa, no final do exercício, a cifra elevada de
83,3 bilhões de dólares.
No final de 1981, era de USS 61,4 bilhões, de 1980,
US$ 53,8 bilhões, o que representou um contraste com a
situação anterior, porque as taxas de endividamento externo eram decrescentes nos três anos anteriores, como
mostram as variações: 35,8% em 1978, 14,7% em 1979 e

7,9% em 1980.
"O Brasil continuou a tomar empréstimos no exterior
com vistas principalmente a cobrir as amortizações e juros de operações anteriores."
- O ponto de partida para essa largada ao endividamento externo foi a Resolução n9 63/67 do Banco Central,
cujo -objetivo inicial era a contríbuição para o equilíbrio
dõ""BàlãtiÇO Qe·-p-a:ga:men:tos·peia·e-nttada-de ttroeda íorte-:
A orientação que predominava nos primeiros tempos
do Governo João Figueiredo, seguindo a final do governo anterior, era a da "desaceleração" porque o chamado
"milagre brasileiro" que havia permitido o crescimento
do Produto lntern_o Bruto até 14%_ (eml973, no Governo Médici) estava terminado. "A quadruplicação do
preÇo do petróleo, determinada pela OPEP antre 1973 e
1974 eril ConseqüêriCia da guer-r·a dOS 6 dias, entrejudeus
e árabes, estava acarretando sérias perturbações â economia ffiUndíal e, inclusive, à brasileira. As exportações
brasileiras em conseqüência desse quadro, minguaram
para aproximadamente a metade das importações. (USI
7.95LOOO_OOO,OO contra US$ 12.641.000.000,00, respectivamente).
O então Ministro d::~ Agricultura, como confessou
agora no Senado da República, que se empenhava àquela época no crescimento do Setor Agrícola, impôs a sua
política desenvolvimentista contra a contenção sustentada pelo Ministro demissionário da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, e enfeixou em suas mãos todos os poderes para a orientação da política financeira:
E muito cedo ainda para·que se avaliem, com precisão,
se_m margem de erro, os defeitos dessa nova politica arrojada de impulso ao crescimento.
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EMPR~STIMOS

DO SISTEMA FINANCEIRO AO
SETOR PRIVADO

A política de crédito seguiu a mesma linha adotada em
anos anteriores, isto é, foi direcionada para atender os
setores económicos considerados prioritários pelo governo. D_entro desse aspecto os bancos comerciais e de investimentos foram orientados a aplicar, compulsoriamente, IOo/c e 5% do total das operações sujeitas a teta
pelo banco Central do Brasil, de acordo com a Resolução n<:> 754, de 12 de agosto de 1982.
Ao final do exercício em exame, o sistema monetário
concedeu empréstimos no montante de Cr$ l0.565.153
milhões, com um crescimento de CrS 4.966.720 milhões,
ou sej~, __88,7% relativamente a 1981 (Quadro VI).
Nas aplicações do Sistema Monetário, o Banco do
Brasil atin_giu a cifra de Cr$ 3.452.112 milhões, com um
crescimento de CrS 1.426.823 milhões ou 70,5%, em relação ao mesmo período anterior. Dessas aplicações, cer~
ca·de 53,7% encontram-se direcionados ao setor rural,
com destaque para custeio agrícola com 27,0% dos recur~
SOS.

Por seu turno, os empréstimos dos bancos comerciais
atingiram o montante_de Cr$ 7.113.041 milhões, com um
crescimento em relação ao período anterior, de 99,1% e
uma participação em relação ao sis_tema mone_tãrio, de
97,~%. As principais fontes de recursos dos bancos comerciais foram as ext~rilas sob o amparo da Resolução
63/67 (Cr$ 1.450,9 bilhões), obrigações junto a entidades
financeiras não-monetárias oficiais (CrS I .285,8 bilhões),
depósitos à vista (CrS 9Sl bilhões) e depósitos a prazo
(Cr$ 667 bilhões).

DIVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA INTERNA
Dhida Pública Federal
A dívida mobiliãria interna federal apresentou um
crescimento de CrS 4.775.421 milhões no exercício de
1982, com um percentual de expansão de 154,6%, comparativamente a 1981 (Quadro V li).
Tal fato elevou o saldo _de responsabilidade do Tesou~
ro Nacional, por tltulo, em circulação, para Cr$7.863,4
bilhões, sendo_ que as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional contribuíram com Cri 6.399, 4 bilhões;
222,3%- superior a igual período de_ 1981. As Letta_s do
Tesouro Nacional, com CrS I .462,4 bilhões, sendo 32,7%
superior a 1981 e as Obrigações do Tesouro Nacional,
com CrS 1,4 bilhão e 227,3% superiores ao período ante-

- O declínio, em relação a 1981, no crescimento da dívida pública federal interna, é reflexo da política de mercado aberto que não encontrou, no período, boa r.eceptividade, como também em decorrência da maior atratividade dos títulos de renda fixa privados, com uma rentabilidade no transcorrer do perlodo mais satisfatória.
Os títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional
representaram 39,2% dos haveres não monetários e
32,3% do total dos haveres financeiros globais. Por seu
turno, a divida pública federal interna, em circulação
fora do Banco Central, atingiu o montante de CrS
5.464.237 milhões, o que representa 140,2% em relação
ao igual período anterior.

· FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL
A grave crise económica que assola a economia mundi~l tem pefmitido detectar alguns pontos questionáveis
em sua estrut_ura, tanto nos pa[ses subdesenvolvidos
como nos desenvolvidos, dos quais sobressaem:
I - endividamento externo;
2 - taxas de juros; -e
3 - protecionismo comercial.
Tudo indica que o início da crise se deve à medida to~
mada pelo presidente Richard Nixon, dos Estados Uni-
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dos da América, ao desvincular, em 15 de agosto de
1971, o padrão cambial dólarjouro, em conseqüência da
forma com que os Estados Unidos financiaram a guerra
do Vietnã, ocasionando uma aceleração nos níveis inflacionários do país.
Com a referida desvinculação, dólarfouro, caiu por
terra o "mundo" de Bretton Woods, ou seja, a confeiência de New Hampshire, Estados Unidos, que criara o
drão cambial, em 1944, em conseqüência da criSe econômica mundial desencadeada na década de 30, numa forma de reestruturação do sistema monetário internaCional.
A referida conferência foi responsável pela criação áo-Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, com a incumbência de conceder ajuda
aos países em dificuldade económico-financeira; pelo
Acordo Geral deTarifãS e ComErCio....:. GATT, cujo objetivo é a mediação como forma de conseguir acordos
comerciais mais livres, expurgando as prãticas prote-cíonistas que ocorrem com grande intensidade atualmente
e, posteriormente, pelo Fundo Monetãrio Internacional
- FMJ, com as funções de coordenar a politica monetária resultante da referida conferência. No entanto, vale
acrescentar, tais organiSmOs- também se encontram em
dificuldades económicas em conseqüência da falta de recursos decorrentes da própriã. crise inunGial.
O pr1meiro apelo do Brasil ao FMI data de 1949, ãtni:.
vés de um financiamento de US$ 15,0 milhões. Até no;.
vembro de 1982, quando, como resultado da administração económica brasileira, se iniciaram Conversa-Ções
oficiais (prenúncio da renegociação ·da dívida externa
brasileira) para a concessão de um crédito de quase US$
6,0 bilhões, transcorreram _três i:lécadas de convivência.
Com a adoção de Políticas expansionistas· -ou
equilíbrios económicos instáveis, o Brasil amargou, nesse período, várias dificuldades cambiais que o obrigaram
a pedir socorro financeiro ao Fundo, nem sempre comêxito.
As transações anteriores à atual, foram realizadas envolvendo um montante de USS 820 milhões, dos quais
US.$ -700 mílhões dentro da linha de crédito "Sfaildby",ou seja, submissão aos preceitoS ortodoxos da política monetária da instituição, com6 a õbrigatorie_dade de
seguir a linha dura do Fundo para reajustes internos.
Dentro desta linha de crédito, "Stand-by", abrangendo
o valor citado, apenas dois fOram efetivamente realizados, de um total de dez, enquanto que os demais serviram, apenas, como vales para o restabelecimento do fluxo de empréstimos com outras instituições, ou para atender exigências dos Estados UnidoS. Os empréStii:nos Sob
condiçõeS, realmente efeffVaáos, atingirain a cifrã. de
USS 285 milhões, sendo USS 160 milhões em 1961, no
governo Jânio QUadros e US$ 125 milhões em 1965, durante o período de governo do Marechal Castello Branco.
As negociações entre O Brasil e o FMI, desde o princípio, não -se ajustaram bem às exigêficias do Fundo, pois
o nosso país tem procurado manter uma poHtica independente, gradualista, portanto, menos radical do que a
preceituada pelo FMI.
No entanto, diante da grave crise mundial, o Brasil
viu-se forçado a recorrer ao referjdQ organismo, após
!965, sete vezes, dentro da linha "Stançl-by'.'.
O FUndo Monetário InternaciOnal, desde a sua
criação, tem sido um instrumento apático nas relações
econômi.c_as, ou sejã., não um õrg'à.nísmo cncarYégã~o de
normalizar ou normatizar os pr'cible~a econômicos -dos
seus afiliados, mas sim, responsável por uma política
econômica ditatorial. E_m decorrência deste tipo de política, todos os organismos oriundos da conferência de
Bretton Woods, perderam sua ruz_ão de ser. O protecíonismo econômico se esPãlha dia-a-dia, acarretando um
caos econômico-finari.~lrü,'-ci:úilfeflexos aCentuados nos
países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. _
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O Brasil, como país soberano e sobretudo por suas peculiaridades não pode submeter-se inteiramente à polícia
ortodoxa do Fundo Monetáriõ Internacional e, sim,
adotar e manter uma posição pr6Ptia. As exigênci~s Irripostas pelo referido órgão não deixam de molestár a so:berania naciOnal. O pressuposto de que a obediência às
normas ditadas pelo FMI, abre portas à obtenção de créditos em outros organismos não é de todo verdadeir.o e,
pelo contrário, uma forma de manter os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento no mesmo estãgio. O
certificado de bom comportamento já não se enquadra
na atualidade. A submissão às r:fgídas normas irriposfãs
pelo organismo significa um retrocesso em relação ao estágio de desenvolvimento alcançado pelo nosso país e é
desprimoroso para os nosso.!) tecnocratas _Qa áre"a
económico-financeira.
O empréstimo, de governo a governo, c_onc_edido pelos
Estados Unidos, a curlo praZo, dã: ordeln deUS$ 1.200
milhões, teve por objetivo, segundo noticias veiculadaS
na imprensa, reforçar as reservas em moeda estrangeira
e, "ajudar a pagar algumas contas". O ressarcimento da
reférida dívida será feito através dos empréstimos compensatórios e da utilização de sua posição de reservas no
FMI.
A economia ortodoxa adotada pelo FMI, não sofreu,
no decorrer dos __tempos uma modificação acentuada, talvez, sim, os seus técnicmos-ejam mais liberais; no entanto,
seguem rigidamente_a cartilha monetária que es(atUí os
princípios econômicos do organismo. A atuação fiscal
económico-financeira mantém-se presa a preCeitos ultrapassados e não enxerga o novo mundo econômico~ imbuído de protecionismo e acontecimentos surpreendentes e imprevisíveis~ A economia brasileira pãssou a ser fiscalizada, desde a
negociação com o fMI, de acordo com a "Carta de ln_tenção" divulgada no dia 6 de janeiro de 1.983, na qual o
governo brasileiro estabelece metas que guiarão a política económico-social nos próximos trêS anos e, também,
cumPrindo exigências do organismo para obtenção de
um "crédito ampliado" da ordem de_US$ 4,8 bilhões, a
ser liberado em parcelas trimestrais, mediante controle
dÕs itens -enuinerados a seguir. -ImPlícito_ no atO,
encontra-se o pedido de aval, ao organismo; no sentido
de que o país continue _obtendo créditos, do sistema financeifO internacional:
t - balanço -de pagamentos que, de acordo com compromissos assumidos pelas autoridades governamentais
brasileíraS, deverá, em 1983. apresentar um equilíbrio;
2---:- déficit global do setor público, limitado a Cr$ 7
trilhões ao final de 1983;
3- expansão limitada a Cr$ 5,8 trilhões dos empréstinios daS AUtoridades Monetárias';
4- limitação da dívida externa brasileira a US$ 2 bilhões, em 1983, após as deduções de todos os comprow
missas assumidos, inclusive dividas de curto prazo dos
bancos braslleiros no exterior;
5 -eliminação da_ remessa de ..royalties" e taxas de
assistência técnica, bem co"mo, a reduçãO -do -Ímposto
adicional progressivo sobre a remessa de lucros e dividendos das filiais brasileiras de enlpresas _estrailgeiras
para as matrizes, no intuito de incentivar os investimentos diretos;
6- restrição de percentagens, acima da inflação, para
a desvalorização do cruzeiro.
Com a adóção de tal política restritiva, receitada -pelo
Fundo Monetário; a sociedade brasileira terá que -sofrer
to-do o impa~to das medidas impostas, con_substanciadas
nos aumentoS dos preços dos derivados de petróleo, trigo e seus subprodutos; açúcar; aço; tarifas de luz, gás e
telefone; transporte; elevação dos impostos dos bens supérfluos-; diiriínuiÇão- do nível de emprego na área B:oveinamental, inclusive suas empresas; redução no nível da
athiid8.de eco-ri6rriiCa, com·o cOnSeqüerite ãumento de desemprego e achatamento dos saláriOs em todos os nívefS,
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afetando em maior escala as classes média e pobre da população brasileira. Tudo isso, porém, serã Para corrigir
os erros do passado.
A dívida está sendo paga com novas dívidas e como
pagá-la em definitivo é a grande incógnita. A politica de
dinamização do setor exportador não tem surtido os
efeitos esperados.
Embora este capítulo seja assunto para as contas de
1983, não podemos omiti-lo porque traz conseqUência
dos exercícios anteriores.
PROTEC!ON!SMO COMERCIAL
O mundo se depara na atualidade com duas graves crises: uma econômicã e a outra de administração~- Os povos lutam dia-a-dfa, para se distinguirem e serem soberanos na grande aldeia universal.
As-relações multilaterais que possibilitaram uma gran-- de_ expansão comercial entre o ténnino da II Guerra
_ Mundial e 1973, com uma liberalização do intercâmbio
entre nações, já não significam muito nos dias de hoje.
Após 1973, o intercâmbiO comercial tornou-se instável; o ritmo de crescimento foi muito lento e as conversações multilaterais se estagnaram, só evoluindo de acordo com interesses de economias desenvolvidas. Os esforços para a promoção de um desenvolvimento eqUitativo dos países do Terceiro Mundo, ou seja, os países em
ascensão econôrriícõ-Social e os totalmente dependentes,
foram em vão.
Os conflitos, as guerras fratriCidas e os interesses unilaterais, deram origem ao maior entrave mundial: o protC:cio_nismo, erri todo os sentidos, que desencadeou a estagnaçàQ_nb Comél'cfo mundial.
Em decorrência de fatores- restfitivos ·econôiriico-S, as·
taxaS de desempreS:o de subemprego, se aceleraram.
Como, por exemplo, no período 1963/1972, quando a
taxa de desemprego nos países industrializados atingiu
3,0%. Em 1981, tal índice ultrapassou 6,5%, aurrientarido
mais em 1982.
No Brasil, considerando apenas seis regiões metropolitanas, o índice médio chegou a 6,4%. Se se considerar
ToOO o PaíS, O" desf:mpfego -atingirá índice& assustadores,
sem contar com o· subemprego que, em 1982, até novembro, era de 11,2% da população econômicamente ativa.
No biénio 81/82, as medidas re~tritivas (J.Q com_é_rcio
intema_<:;ional se agravaram, afetando consideravelmente
as economias dos países subdesenvolvidos. O GATI, órgão normatizãdo_r do comércio internacional, perdeu o
controle sohre__51.S _traJ)_s_a_ç_ões comerciais e, em decorrência, a prática comercial unilateral se disseminou.
Os países em fase de desenvolvimento, como é o caso
do Brasil, e_ os subdesenvolvidos, são os mais prejudicados por praticarem transaçães comerciais de produtos
primários, isto é, um comércio exportador baseado em
produtos_ agrícolas.

e

A prática de estímulos às exportações baseadas em
subsídios ou incentivos fiscais tem sido ponto de discordância no sentido de facilitar um ajustamento estrutural
das relações comerciais. Os produtos agrícolas se encontram entre os pontos controvertidos, devido aos custos
econôinicos e orÇarrii:ntários e, nos países basicamente
exportadores de tais produtos, devido aos encargos de
ajustamento.
Segundo a FAO, órgão das Nações Unidas para assuntos de alimentação, o·mundo deveria manter um est~que mínimo de alimentos para prover às necessidades
durante 100 dias; entretanto, segundo o mesmo órgão,
existem estoques para, somente, 30 dias. A razão, talvez,
esteja na grande_dificuldade que enfrentam os países, essencialmente agrícolas, na alocação de recursos e no
equilíbrio dos seus balanços de pagamentos.
A·Jl1'ãtica protecionista pode levar o mundo a situações deveras desanimadoras; porquanto, a expansão .
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em cadeia de tal comportamento se tornarâ altamente
perigosa, para o futuro da sobrevivência da humanidade.
Os setores que contribuem com mais de 20% do cat
mércio mundial de manufaturados, inclusive siderurgia,
automóveis, têxteíS e- Vestuário, têm sofrido crescentes

barreiras ao seu livre comércio. Os administradores esl.ão mais preocupãdos em transações bilaterais de comerdalizaÇão, porém impOndo suas próprias condições.
As dificuldades de se encontrar uma fÇJrma ideal de estruturação da política Cambial tem se constituído num
sério problema, agravando a_s práticas protidoriistã.s. As
exportações mundiais de manufaturaQQs têm declinado
constantemente; de uma taxa de 11,0%, no períOdo
I963jl973, atingiram 3,0%, em 1981~
Os problemas enfrentados com o balanço de pagamentos e a necessidade de cobri i" -os servíçciS -da dívida,
sempre crescentes, têm sido a origem da adoção de tais
prátícas:
Os esforços dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento esbarram nos interesses das nações industr_ializadas. O protecionismo comercial poderã .3.gt'avar-;-pr0fundamente, a crise econômíca em qtie o mUrido se encontra.
Em 1982, o-co"mércío i"n'tei'naciOnal sofreu um grande
decHnio, com uma queda, no quantum comerdalizado de
2,0% e, de 6,0% no_ valor das transações globais. A redução dos preços dos produtus primários exportados
teve um apreciável peso nos resultados finais.
As mudanças drásticas ocorridas nos últimos anos,
tornaram inviáveis as soluções económicas tradicionais.
Os mecanismos de preços devem _desempenhar suas
funções para uma reaceleração económica; os países industrializados devem adotar medidas corretivas, como
redução dos déficits públicos, via reforma fiscal, eliminação do crescente protecionismo comercial, ado_ção de
uma política comercial que se coadune com a realidade e
respeito pelos preços livres decorrentes de uma competição no mercado internacional.

TAXAS DE JUROS
Em 1982, as taxas de juroS inter-nã.ClõmiiSai.ilda CO.iftT-nuaram em níveis bastante elevado, se se comparar com
sua tendência histórica; entretanto estiveram em__posições inferiores às de 1980 e 1981. A política restritiva
adotada pelo Federal Reserve (o banco central americano) e o financiamento do défiçi_t do tesouro_ dos Estãdos
Unidos da América muito contribuíram para a elevação
das taxas no m~rcado financeiro internaciOn-al.
Tais medidas foram responsáveis diretamente pelo recrudescimento, em grande escala, do endividamento externo de vários países, notadamente _os em desenvolvimento que mereciam grande crédito, como é o caso do
Brasil.
No primeiro semestre de 1982, aS taxaS mantiveram
um comportamento ascendente,_ para, no segundo semestre, verificar-se uma tendência declinante, ocasionada, principalmente, pela modificação introduzida pelo
Federal Reserve na condução da política monetária americana, possibilitando um_aum~_nto nos meios de pagamento e uma redução ná taxa de inflação.
O comportamento descendente das taxas de juros está
intiniamente ligado ao pessimismo-que se abateu sobre a
evolução da economia americana. -Havia a necessidade
de uma queda imediata, porquanto a permanência doestado recessivo da economia, com queda nos dispêndios
de capital e estagnação do consumo inviabilizaria a normalização do mercado finarlceiro. Os ciclos de atividades
econômicas condicionam as alterações nas taxas de ju-

ros.
A ..prime rate" iniciou o período com 15,8% e, nos
meses de fevereiro,,março, abril e junho atingiu a taxarecorde de 16,5%, sendo fator decisivo para a média anual
de 14,8%. Por seu lado, a .. Libor" para o dólar a juros de

seis meSes - que tem seu comportamento ditado pelas
taxas de juros americanos- apresentou uma taxa niâxima de 17,0% e a mínima de 9,5%, enquanto, a média
anual se situou na faixa de 13,6%.
A manipulação das tlixas de juros internacionais ocasionou uma sobrecarga no serviço da dívida de vários
países, notadamente os em desenvolvimento e os subdesenvolvidos, que historicamente possuem déficits em
seus balanços de pagamentos.

BALANÇO DE PAGAMENTOS
O dé"ficit no balanço de pagamento do Brasil é resultante de situações econômico-financeiraS externas ãdversas e de precário planejamento econômico adotado por
té_cnicos governamentais. A salvaguarda, imaginada por
alguns, de que o Brasil era um caso atípico dentro da crise mundial que teve como protagoni_stas inicialmente o
México, Argentina e Polônia, desmoronou a partir do
segundo semestre de 1982, quando o pafs passou a enfr·e-ritãr Sêfias dificuldades cambiais.
A real situação do país só foi desvendada, para a sociedade brasileira, após o início- das negociações com o
- Fundo Morietá_riQ lnternac_ional, visando à obtenção de
recursos para amenizar o déficit em transações correntes.
No decor_rer__de l982, as autoridades econômicas verificaram que o perfil da dívida externa era desfavorável em
decorrência do mont_ante da dívida de médio e longo
prazos, ã.liada à de c_urto prazo que tomou forma bastante significativa.
A Situação de Insolvência econ-õmica só foi conhecida
quando __o Ministro da Fa~enda declarou que o país necessitaríã.- não só de créditos compensatórios pelas perdas
advindas -das relações comerciais, mas, ta:nibém, de um
crédito ampliado, além do empréstimo de curto prazo,
de goveinõ 3. governO, _concedidO pelo Presidente dosEstados Uriidos ~da América e pelO B'anco de CÓmpensacões Internacionais (BIS).
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao Senador José Lins, que falarã como Líder.

O SR. JOSt LlNS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIOENTE (Aimir _Pinto)- ConCedo a palavra. ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso,
por cessão do nobre Se_nador Alberto Silva.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
(PMDB- SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O que me traz à tribuna do Sen.ã.-do, esta tarde, é o fato
de que ainda hoje, em Sãõ Paulo, os empresários que se
constituíram poeh forum -da Gazeta Mercantil, como· aqueles que representam, de maneira mais expressiva, a
sua categoria, firmaram um documento que reputo da
maior importância para o momento -político brasileiro.
-Quero clizer que, -ao _ler este documento, que' recebei não
na íntegra, mas na sua quase totalidade, porque me veio
poi-tde'x, quãsé m-e assustei, e consultei várias vezes para
saber se se tratava de um documento do PMDB, talvez
esquivO em certas áreas, talvez não tão vigoroso Como Ofi.
nossos cos.tumam ser em m:atéria social, talvez não tão
vigoro-so como os nossos costumam ser no que diz respeito ao relacionamento com o sistema financeiro intern_acional, mas, seguramente, não aq_uém do que temos
pedido e insistido nesta Casa e fora dela.
- O Sr. Virgt1io Távora - Como conhecemos o docutrierito; vamo-s discuti-lo em outra sessão?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Vamos. Estou apenas fazendo o registro dele hgje, porque

me parece que em doze minutos não daria para

discuti~

lo.
O Sr. Pedro Silrion- Mas fique. tranqUilo que as suas
preocupações o Senador José·Líns tranqüilizará e V. Extsairâ- beril tranqUlo desta sessãO; seja lá o que for, não
quero i:tenú;aber o que é, mas o Senador José Linsjá tem
a resposta.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Eu
espero, pois estou necessitando sair bem tranqüilo.
O Sr. José Lins- V. Ex• permite um aparte?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pois não.
O Sr. Jõsé Lins- Tenha certeza de que se V. Ex• mudar de opinião por alguma razão coerente, V. Ex• terá o
seu colega também contra V. Ex~

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Vamos esperar que os fatos aconteçam.
Li com atenção as assinaturas pa:ra saber de quem se
tratava, e vou pedir que se registre no Senado. Subscrevem, em primeiro lugar, Olavo Setúbal: em seguida,
Abílio Diniz Filho, Claudio Bardela, José Ermfrio de
Morais, Jorge Gerdau, Johan Peter, José Mindlin, Paulo
Velhinho- aí já não me surpreendo---.., Severo Gomes,
Paulo Vilares,_ Manoel da Costa Santos.
E o que diz esse documento? Diz basicamente o que
nós todos sabemos: que diante da gravidade da situação
brasileira se impõe uma reforma de fundo; e nessa reforma há alguns pontos que merecem a atenção do Senado.
Em primeiro lugar, no que diz respeito à reforma financeira interna, há afirmações, aqui, embora possam
não_ agradar inteirame_nte o conjunto do meu Partido, seguramente, podem parecer atê coincidentes com o de
certos setores expressivos no Partido.
Pede, com relação à dívida interna, que basicamente
-seja necessário, em primeiro lugar: a transferência para o
Estado da responsabilidade dos_ débitos em dólares; e
que essa medida é necessária para o saneamento financeiro das empresaS públiCas; responsáveis por 2/3 da
dívida tot~l e das empresas privadas-, e para salvaguarda
do sistema bancário.
·
- Registro apenas que se pede, aqui, que o Estado assu~
ma uma divida que foi contraída pelo sistema privado,
mas que se transfira para o Estado a expressão "em dóla~
res", dessa dívida.
"Eh mister que ao se adotar esta decisão se acautele o interesse -d<is finanças do Estado com contrapartidas adequadas.
No caso da dívida pública expressa em dólares, a
solução seria substitui-la por títulos de curt_o prazo,
negociados com desagio- as letras do Tesouro Nacional (LTNS), que são ínstrumentos aprOpriados
de regulação da liquidez e devem tão-somente resguardar o valor dos saldos de caixa das empresas e
dos bancos.
A dívida pública de longo prazo ficarah restrita
_a9s títulos com correção monetária e juros, emitidos, com garantia _do Tes.ouro, pelos bancos de desenyolvimento oficiais."
Não se Chega a pedir o bónus de guerra, mas é um passó. t um passo porque se está pedindo que os ORTNs,
-com expressão monetâi'ia em dólares, despareçam e sejam subsituídas por títulos com correção ·morietária e juros.
Registi'ari:tos e registramos como um passo, que talvez
não seja ainda suficiente parã.-a paixão saneadora de certos setores do PMDB, mas que, de qualquer maneira, começa a ser um passo importante.
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Anoto, também, Sr. Presidente, que nessa declaração
dos empresários não existe - e eu até me rejubilp com
isso - aquele furor quase sagrado contra a ação do Estado, contra a ação do Estado no setor público.
Por certo- e não quero abusar da paciência e dosescassos minutos de que disponho citando mais extensamente - por certo se mostra aqui que há uma série de
funções que foram transferidas para o setor estatal empresarial e que seriam maiS apropriadas na administração direta. Disse também, com toda a clareza - e
nós, na maioria, também pensamos assim- que _cfrlas
atividades foram realmente inchadas, ma$1e_r~guafda inequivocamente a necessidade de que o ~tado atue em
áreas fundamentais que são aqui descritaá.
Parece-me, portanto, que nesse aspecto iambém o documento é equilibrado, que não s_e deixa erÓbair por uma
fúria sem análise do que vem sendo a ação 'toda do setor
produtivo estatal.
Mostra-se aqui, também, que uma parte da dívida das
empresas estatais, na verdade, foi contraída não por
força das empresas estatais, mas para socorrer dificuldades que vêm do Tesouro Ciil que vêm do conjunto da economia; e que não seria correto atribuir__a _est-ª-s mesmas
empresas o ónus na avaliação social do seu desempenho
por dívidas que foram obrigadas a contrair.
Mais ainda. O documento, a respeito do que fazer com
relação ao BNH, também faZ sugestões qiie-reptitO-Tilte-:.- ressantes. Diz, por exemplo, que os mutuãrios pOderiam
pagar em função de uma relação com os seus salâriciS:
"Recomenda-se que as prestações passem a representar uma percentagem fixa dos salários dos beneficiários, e as amortizações dos programas de saneamento bâsico tomem em conta a evolução das finanças municipais."
Ou seJa, hâ um- criiério qÚ.e não é um -Ciitério J>urã e
simplesmente da recomposição do fundo de acumulação;
certamente haverá que se pensar de que maneira manter
em expansão o programa de habitação, mas seguramente
se está sugerindo que essa sustentação do programa de
habitação não seja feíta através pUra e simplesmente da
transferênCia para O nlutuârio das necessidades do sistema financeiro.
E eu me referirei, ainda, a um último ponto que,
parece-me, interessa diretamente a este Senado. f que
aqui, sem nenhuma dúvida, se afirma que é prei::iso Valorizar o Congresso Nacional, na prática; e quê- a Su-a
função venha a ser, realmente, uma função de c_ontrole.
Controle de quê? Dos orçamentos. Sugere-se-o que temos sugerido tantas vezes, que não apenas o orçamento
fiscal mas o orçamento monetário passe pelo Congresso.
E sugere-se expressamente, que as empresas públicas sejam submetidas ao controle do Congresso.
São p·oucos os pontos a que estou me referíildo, pois a
declaração- ê bastante longa, mas me pareceu que valia a
pena registrar, e registrar hoje mesmo, no dia em que ela
foi proclamada em São Paulo.
Contrastam com esSa atitude, Sr. Presidente, dos empresários que foram eleitos pelos seus pares como os
mais representativos aa categoria, e por is·so JaZem esse
documen~o. como é habitUar; no fOrUni-da Gãzeta Mercantil, contrastam com isso outras notícias Que eU gostaria de ver desmentidas, seiião -h-oje maS àdiãnte, pela própria Liderança do governo, no sentido de que estamos
começando a desenhar um acordo com o Fundo MonetáriO Internacional. As notícias que tenho- e não tenho
outras fontes senão as fontes que me são mais aCessíveis
que vêm da imprensa--..:..:..: dizem- qUe o índice de inflação
aceitável para o ano de 1983 seria de 150%; e que em dezembro a taxa de innação deveria ser da ordem de-5%;
que em 1984 a inflação aceitável seria de 50%; e que o
Produto Interno Bruto alcançasse aquele o_bjetivo que o
Clube de Roma pregou tantas vezes e não conseguiu: o__
zero grows, chegue a zero.

Para terminar, Sr. Presidente, _que haja um superãvit
da balança comercial de 9 bilhões de cruzeiros.
O Sr._ J~~~ Lins- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Se
o Presidente permitir, darei o aparte a V. Ex"
O Sr. José Lins - Eu queria apenas dizer a V. Ex•
que, nesse momento realmente difícil, é importante
realçar a atitude da classe ef!Ipresarial de São Paulo ..
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Do
Brasil, no caso.
O Sr. José Lins- Do Brasil, que vem trazer a sua
contribuição, em termos de sugestões, o que para mini é
_muito importante. E ainda mais a referência feita ao
_Çongresso Nacional merece do Senado, certamente, os
maiores encômios.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Agradeço o aparte de V. Ex• E, Sr. Presidente, se forem
verdadeiros os índices que estão sendo- propostos, no
acorodo- do Fundo Mo"netârio Internacional, eu gostaria
de deixar, antecipadamente, aqui, a minha impressãO, a
minha opinião e o meu lamento, são irrealistas.
Nós, em poucos meses mais, estaremos renegociando,
porque nãó hâ a mais remota hipótese de se chegar a tais
índices- num praiO--tãci curto, a não ser aPlicando uma
polítiCa social ainda mais drástica, e uma política recessiva ainda mais drástica. E me parece calamitoso que, num
País como o nosso, se tenha como objetivo chegar no
ano que vem-ao magnífico índice de crescimento zero.
Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!)

DOCUMENTOA QUE SE REFERE O SR. SE,
NADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
EM SEU PRIMEIRO DICURSO:)
São Paulo
111-8-83
1626 Urgente
De: Gilda Gouveia
__Para: Senador Fernando Henrique Cardoso.
Texto "Documento dos Empresários"- Primeira parte
"Nunhum País escapou aos efeitos destrutivas da crise. Nem por isso devemos atribuir nossas dificuldades
apenas aos distúrbios da ordem Econômica Internacional. Temos que reconhecer nossa responsabilidade pelo
agravamento dos problemas que ora nos aflingem. Mas
- não serâ pela recessão sem destino que o Brilsil alcançará
seu futuro. A tradição do povo brasileiro legou-nos o
compromisso de avançar em meios às dificuldades. Ao
abalo- provocado pela primeira revolução industrial respondemos com a independência, com a manutenção da
integridade nacional e com a expansão cafeeira. Os
transtornos da grande depressão do final do século 19 foram rechaçados pela abolição da escravatura, pela proclamação da república e pelos primeiiõs-passos da indústria. _O_ desafio de 1929 foi contestado por uma vigorosa
política de industrialização que erigiu as basCs do Brasil
moderno. Nas incerte_zas dos anos cinqUenta_ saltamos
-etapas com a estratêiia grandiosa do plario de metas.
Temos a convicção de que não faltará aos brasileiros a
força de sua herança. O Pais estâ preparado para acompanhar as transformações Que criarão uma nova -era Para
a humanidade. Contamos com uma indústria ritoderna e
diversificada, uma agricultura capaz de responder com
dinamismo às exigências do mercado interno e externo e
com uma estrutura de serviços avançada e eficiciite: Nassa base de recursos naturais é genero.sa. Poucas economias possuem tantas possibilidades de reequilibrar seu
balanço energético, superando a -dependência do petróleo importado. Os trabalhadores brasileiros tem demonstrado uma invejável dedicação e cratividade. Nas
u-níVeisidades, nos institUtos de pesquisas e-nas empresas
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já dispomos -de requisitos humãnos para um promissor
desenvolvimento tecnológico e científico. E o empresariado tem _impulsionado o_progresso.
São mais fortes os motivos da esperança. Sabemos que
a com unidade brasileira está disposta ao sacrifício para
alcançar seu destino. Sabemos, também, que numa sociedade democrática este sacrifício tem que ser decidido
pela forma de diálogo e do entendimento. B nesse espírito que oferecemos à Nação um conjunto articulado de
idéias que possa orientar a reconstrução do Pais. Estamos conscientes da complexidade de nossos problemas.
Mas com altivez ergueremos um Brasil livre, próspero,
justo e soberano.
A mudança de rumos que estamos propondo começa
por uma profunda reorganização financeira interna. As
taxas de juros exorbitantes e Q ciclone especulativo do
"Open Market" são apenas os sintomas da desordem
das finanças do estado e da inadequada estrutura de capital e de financiamento do setor privado. No ponto a
que chegamos, as medidas paliativas contribuem somente para um adeusamento do clima de incerteza que sufoca o espírito empresarial.
Nos últimos anos, a política ecOnómica, cOm o propósito de atrair moeda estangeira, transformou o dólar ein
unidade de referência para as transações internas. Este
processo d~. "dolarizaçào" da economia brasileira atingiu a dívida do _estado e de suas empresas e contaminou o
sistema bancário e "âs empresas privadas Nacionais. A
ampliação das relações internas de débito e crédito em
moeda estrangeira, in-duzida pelo governo, trouxe sérias
conseqüências. Diante do risco cambial implícito nestas
operações hâ um duplo movimento: os devedores procuram defender a solvabilidade de seu património antecipando a liqUidação de suas obrigações em dólares, os
aplicadores_concentram suas operações nos ativos denominados em dólares. Daí decorre uma arbitragem do
mercado no sentido de que as taxas de remuneração e de
empréstimo_ s-ejam determinadas pelas expectativas acerca das variações cambiaís. Na situação de asfixia cambial aguda que atravessamos, este fenômeno provoca a
elevação_ generalizada das taxas de juro. Isto é agravado
por uma expressiva contração de liquidez derivada do
desequilíbrio entre ingresso de recursos internos e o fluxo de pagamentos do contra valor em cruzeiros ao Banco
Central. Qualquer tentativa de baixar substancialmente
as taxas de juros haverá de levar em contra esta questão.
Várias têm sido as soluções apresentadas. A mais indicada para o momento brasileiro é a que transfere para o
Estado a responsabilidade dos débitos em dólares. Esta
medida é necessária para o saneamento financeiro das
empresas públicas - responsáveiS por dois terços da
dívida to_tal ~das empresas privadas e para salvaguarda
do SiStam~ Bancãrio. É mister que ao se adotar esta decisão se acautele o interesse das finanças do Estado com
çontrapartidas adequadas.
No caso da dívida pública expressa em dólares, a solução
seria substituí-la pg_r títulos de curto prazo, negociados
com deságlO_:_ as Letras do Tesouro Nacional (LTNs),
que são ínstrümentos apropriados de regUlação da liquidez e devem tão-somente resguardar o valor dos saldos
de caixa das empresas e dos bancos. A dívida pública de
longo prazo ficará restrita aos títulos com correção monetária e juros, emitidos, com garantia do Tesouro, pelos
bancos de desenvolvimento oficiais. O reequilíbrio das
finanças do Estado não se esgota porém na administração sadia da divida pública. Já há consenso sobre a
necessidade de aprimoramento do Sistema Tributário
Brasileiro. A carga fiscal terá que ser reformulada por
ser insuficiente, mal distribuída e seus recursos mal administrados. Além disso, nos últimos anos, ampliou-se a
diferença entre a carga bruta e a carga Hquida, por conta
da multiplicação dos incentivos e subsídios. B preciso extirpar de vez o casuísmo tributário coibindo-se a criação
.de novos impostos durante o exercício fiscal. Não ê admissível que os ganhos patrimoniais, especialmente os
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derivados da especulação financeira, permanecam imunes aos sacrifícios exigigidos neste momento. Uma das
condições para taxação eficilz do enriquecimento deriv~~-
do da variação do valor do patrimóniO é a:s-upressão doS
títulos ao portador e sua substituição por outros, nominativos e endossãveís. Ademais é preciso uma revisão -rigorosa dos incentivos riSc-aiS, pouco efic1nte_ d«:> ponto- de
viSta- alocativo e danosos no que respeita à evolução da
receita e à distribuição de renda. Entendemos que devem
ser adotadas formas de melhor atribuição da competência tributária entre a União, os Estados e os Municípios.-Para que se complete o processo de saneamento financeiro do setor público, faz~se necessário disciplinar a
atuação das empresas estatais. A política econômica deverá preservar a capacidade produtiva dos setores e,stratégicos (insumos básicos, energia, petroquím-iCa, mineração, telecomunicaçõ-es), cujo desempenho eficiente é
fundamental para a expansão do parque industrial brasileiro. E providência urgente atender à capitalização destas empresas de forma que o custo ôO excessivo endividamento, a que foram induzidas a incorrer no passado, não
coloque em risco a economicidade da produção corrente.
São Paulo 11~8-83
Urgente
De: Gilda Gouvea
Para Senador Fernando Henrique Cardoso
Texto,. "Documento dos Empresários" Parte

Segunda

... Corrente. A. ''.desdolarizaçào em condição básica
para que isso se verifique. Mas há ouúo aspecto igualmente relevante: sua politica de preços deve refletir a variação dos custos unitários de produção mais uma margem normal de lucro sem que se pretenda repassar para o
conjunto da indústria o ânus dos pesados compromissos
financeiros. Esta questão só poderá ser resolvida se reconhecermos que parte da díVida externa das empresas estatais é, na verdade, de responsabilidade do Tesouro Nacional que deverá suportar este encargo.
As empresas estatais sem qualquer possibilidade de recuperação precisam ser imediatamente fechadas; e-aquelas não diretamente produtivas - constituídas para
fraudar as regras orçamentárias devolvidaS à adrrifnistraçào di reta. Finalmente, resta apontar p-ara a urgência
de se estabelecer regras de controle público para as empresas estatais. A subordinação formal ao estado não
tem impedido que as empresas públicas fre(zilentemente
cometam desmandos de toda ordem, tomando decisões
que desconsideram as normas elementares de racionalidade econômica. ~importante que o Congfesso NaciOnal aprove uma lei regulando a criação, objetivos, operação e normas de fiscalização das empresas estatais.
Essa lei deve estabelecer com clareza os limites de endividamento das estatais em relação à evolução do capital
próprio.
Todo este processo de reorganização fiscal e financeirado estado deverá culminar com a unificação dos orçamentos, para que se torne transparente a distribuição e
os critérios de aplica-ção dos recursos públicos, caberá ao
Congresso Nacíonãl
discussão e aprovação di peça
orçamentária unificada.
Quanto ao sistema financeliô.. priVado,- é lleCessário
preservá-lo e ampliar suas funções. Discordamos, p6ftanto, dos que advogam sua estatização ou querem favo~
recer sua desnacionalização, ambas as soluções trariam
graves riscos para a sobrevivência da empresa privada
nacional. A reforma financeira deverá criar cOndições
para que os bancos privados possam participar ativamente das transformações do sistema produtivo, Uma ligação mais íntima entre o sistema bancãrio, a índústria e
os serviços é (j pré-requisito pal'a Que a empresa nacional
seja capaz de liderar as mudanças tecnológicas e de escala impostas pela modernização que está ocorrendo nos
países mais avançados.

a

O sistema financeiro de habitação, na forma em que ·
está constituído, dá evidentes_sinais de fadiga. Com a de_saceleração da economia, a queda do nível de emprego e
o recrudescimento da inflação, estabeleceu-se uma descontinuidade entre as estruturas de captação de fundos e
as condições de aplicações dos recursos. A manutenção
deste desequilíbrio coloca em perigo a saúde do sistema.
Sugerimos que as disponibilidades para aplicação do
fundo de garantia sejam destinadas exclusivamente à habitação popular e ao saneamento básico.
---- 1tecOmenda-se que as prestaçÕeS- pa-ssem a representar
uma percentagem fixa dos salários dos benefidáríos; eas
amortizações dos programas de saneamento básico tomem em conta a evolução das finanças municipais.
Esta mudança deve ser promovida progressivamente,
para evitã.r traumas sobre os passivos já a"ssumidos pelas
inStitUições do sistema. A -réoi8:3.nizaçã.Õ dO soístema
público e privado de financiamento- é condição prévia
para o combate eficiente ao gravíssimo problema da inflação. Em primei rei lugar porque debela os focos de especulação financeira, cambial e mercantil que impedem
o alinhamento dos preços relativos e tornam incerta e desestimulante a atividade produtiva. Em segundo lugar
· -porque permite a execução de uma política monetária e
creditfcia compatíveis com uma expansão ordenada de.
liqUidez. Além disso, o patamar já atingido pela inflação
recomenda a adoção de uma política de rendas que com- patibilize os reajustes de preços _e salários. Como regra
geral, os critérios de correção de_ valores devem ser estabelecidos e fiscalizados pelas partes interessadas com a
arbitra-gem do Estado. O controle de preços- remédio
externo - deverá ser temporário e se restringir aos se"tõ.:
res de maior poder de mercado, Diante da desigualdade
sociãl -brasileira, não se pOde deixar- de prote8:er a base
dos salários e seu respectivo poder de compra. O disciplinameilto das firúinças públicas e p-rivadas abriram ci:tminlio para uma estratégia de crescimento a longo prazo.
As lições no passado recomendam que qualquer reativação da economia seja feita-de maneira ordenada, com
a preservaÇão das bases que construimos, mas tendo
como meta as tfansformações que se ddineiam no horizonte, acompanhando a nova onda de renovação tecnológica. Por isto a concepção deste programa deve contemplar a definição de setores prioritários incumb-idos de
irradiar um dinamismo duradouro ao conjunto das atividades económicas.
O esforço para mudar a matriz energética pode serredobrado; o uso do álcool deve ser estendido imediatamente ao transporte coletivo urbano e de carga e aos tratares agrfcolas. A utilização da eletrotermia tem condições, se devidãmente estimulada, de substituir "rapidamente e, em gl-ande escala, o óleo Combustível, o óleo
diesel e o gás liquefeito de petróleo. A colltinuidade e o
-aperfeiçoamento da política de informática serão_decisivos para que a produtividade do parque manufatureiro
se mantenha em linha com a evolução dos países desenvolvidos. O domínio da informática ê tão crucial, hoje;
para o ·pí-ogf-essõ-da indústria e dos serViços como o- (o~
ram, no passado, a eletricidade, o aço, a química e a meta[ urgia dos não-ferrosos. A recente modernização da
agricultura brasileira impõe pOlíticaS mais estáveis no
que diz respeitO à fixação de preços mínimos, crédito e
asSisTência técnica. t uma revindicação antiga mas que
ainda nãOloi -plenamente atendida. O Brasil está ·atrasado nas práticas de proteção_ à agricultura, que, aqui, são
relativamente débeis se comparadas com os procediinentos dos países europeus e dos Estados Unidos. A despeito diSto, o a:grTcultor brasileiro tem respondido com eficiência e rapidez aos estímulos que lhe tem sido proporCiOnados. A mOdernização do complexo agropecuário, a
incorporação de novas áreas disponíveiS e o melhOr
aproveitamento das já ocupadas são requisitos para que
se garanta o abastecimento interno de atimentos e
materias-Primas a preços c_ompatfveis e para o avanço da
exportação de produtos primários.
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A propriedade conferida à agricultura terá de ser efetivamenle cumprida, pa-ra permitir, inclusive, o amortecimento do êxodo rural que vem agravando o desemprego
nas cidades.
O desemprego tornou~se a maior preocupação dos
brasileiros. No âmbito urbano o fenômeno já atingiu
proporções alarmantes com o declínio da atividade eco,;
nômica nos últimos três anos. Basta dizer que o emprego
industrial, em São Paulo, regrediu aos níveis de 1973, Ao
desaparecimento de postos de trabalho devesse adicionar
a expansão do_ subemprego e a falta de oportunidade
para os mllhOeS de jovens, depositários do investimento
educacional brasileiro, que a cada ano se apresentam em
condições de trabalhar.
Ademais, o progresso inevitável da automação tornará re_dundantes, a longo prazo, dezenas de profissões. A
marginalidade a qu_e é s_ubmetida boa parte da juventude
brasileira precisa ser enfrentada com uma eficiente política de emprego e por um planejamento familiar responsável, que respeite a liberdade e busque o resguardo da
dignidade humana. Não é de hoje que as várias lideranças da sociedade vêm clamando por estas medidas. E
elas são fundamentais, no Brasil qualquer poHtica de emprego tem como pressuposto a retomada do crescimento_
econômico. Esta é uma condição necessária, porém não
suficiente. Ao estado caberá programar os investimentos
públicos de forma a maximizar a geração de empregos
por unidade de gasto e colaborar com a iniciativa privada no retreinamento dos tabalhadores deslocados pelo
avanço das técnicas,
São Paulo, 11--8-83
Urgente
De;_Gilda Gouvea
Para: Senador Fernando Henrique_ Cardoso
Texto ... Documento dos Empresáljos'~- Terceira parte
" ... Há poucas dúvidas sobre a _c_omposição desejável
dos gastos governamentais. Os investimentos na área social são exatamente aqueles que mais empregam, alêm de
enfrentarem as carências gritantes em matéria de saúde,
saneamento básico_, habitação popular, transportes coletivo-s urbanos e defesa do meio ambiente.

III
O programa interno, cujas linhas gerais acabamos de
sugerir, é precondição para adotarmos uma nova atitude
na renegociação da dívida externa,
As condições que incentivaram o rápido e intenso endividamento da maioria dos países da periferia desapareceram desde o início da década.
A recessão generalizada trouxe consigo uma forte re~
tração do comércio mundial. As economias em desenvolvimento foram duramente atingidas, quer pela redução
das taxas de crescimento das trocas internaci~nais, querpela inttinsa deterioração das relações de intercâmbio. O
Brasil não fugiu à regra.
A queda do ritmo de expansão do comércio mundial
foi_ acompanhada por uma paralisia das relações financeiras. As política eêÓnômica dos Estados Unidos provocou uma ascensão sem precedentes das taxas de juros e
um estreitamento da disponibilidade de fundos para o
giro da enorme dívida acumulada, As possibilidades de
se obter recursos novos tornaram-se mínimas. Nestas
circunstânciaS, o desequilíbrio cambial das nações endividadas converteu-se num gnlve problema estrutural,
cuja solução definitiva escapa às normas convencionais
de gestão, ainda prisioneiras do abalado d_o sistema nascido em Bretton Woods. Apesar de urgente, a .re_çonstrução da ordem econõmica internacional tem encontrado resistências nas atitudes maiores dos países líderes do
mundo ocidental.
Está claro que sem reformas de profundidade será invíável uma recuperação- suStentada do comércio mundial
e a normalização dos fluxos financeiros, com taxas de
juro compatíveis. t irrealista acreditar que o estrangula·
menta externo da economia brasileira possa ser dirimido
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pela ação espontânea do mercado. Como quase todos,
pensamos que é indispei:tsãvef, neste momento, um progq!ma global de rearticulação do mundo capitalista.
Também é improvável que medidas nesta amplitude sejam tomadas num horizonte previsível.
É preciso que nossos credores e governos de pafses
amigos compreendam que é uma temeridade submeter o
país a um ajuste recessivo sem tempo certo de duração e
com resultados danosos ao interesse do Brasil. A retração prolongada da atividade produtiva conduzirá inevitavelmente à derrocada da empresa privada brasileira e
poderá até colocar em risco-a permanência do sistema de
livre iniciativa.- As empresas nacionais serão trãgádas
pela voragem das quebras e falências. Além disso, a· obsolescência do parque manufatureirO será incontoi'riáVel
se não mantivermos nossa capacidade de investimento e
de renovação tecnológica. Nesta perspectiva podemos
afirm'l-r que _estamos no iníciO de um processo de regressão eConômica, de gravíssimas conseqüências sociais.
Este País complexo, com elevado grau de urbanização,
com padrões dinâmicos- de mobilidade social e, ·ao mesmo tempo, com um enorme contingente de miséria abso~
luta, não terá meios- de acomodar as tensões originadas
pelo desemprego e pela queda dos salários reais. Este cenário é intolerável para os brasileiros e indesejável para o
mundo ocidental.
Devemos tentar evitar uma ruptura unilateral, volun~
târia ou involuntária, com a comunidade financeira internacionaL Primeiro porque isto Seria lesívo ·aos intereSses do Brasil, e segundo porque poderia levar à desestabilização do sistema privado de crédito em escala mundial.
O desequilfbrio externo da economia brasileira só seráequacionado, no futuro imediato, se adotarmos uma
nova atitude na renegociação da dívida. Esta mudança
de atitude deve começar pela restauração do clima de
credibilidade externa e interna. Nosso objetivo é viabilizar o crescimento ordenado da economia e a rápida recomposição das reservas de divisas, condição básica para
o pleno exercfcio da soberania nacionaL
É imprescindível, portanto, um acordo com os bancos
estrangeiros que assegure a renovação automática -dos
pagamentos referentes ao principal e aos juros pelo prazo mínimo necessário. O acordo deve estipular taxas de
juros suportáveis, condizentes com a evolução de nossa
capacidade de pagamento. Isto envolverá entendimento
com os governos e bancos centrais dos países credores e
com os organismos multilaterais.
Paralelamente às negociações para o reescalonamento
da dívida externa, precisamos prosseguir no esforço de
incrementar as exportações. E patente o desequilíbrio
entre o potência! produtivo da economia brasileira e nossa participação no comércio internacional. Esta assimetria-não pode permanecer. Para superá-la é necessário,
antes de mais nada, que se preserve--a taxa de câmbio
como instrumento de competitividade dos produtos nacionais. Deve-se insistir na multiplicação dos acordos bilaterais, inclusive programas de exportações conjuntas.
Finalmente, recomendamos que se intensifique a ação
sobre as nações industrializadas para que abram mão
das práticas protecionista e retatiatorias. Neste aspecto,
é da maior conveniência a colaboração das empresas estrangeiras que podem desenvolver uma ação política e
comercial de abertura e ampliação de mercados.
Todas estas providências, somadas a uma vigorosa
política de substituição de importações, permitiriam aliviar o estrangulamento externo.
Em 1978, por ocasião dQ. "Primeiro Documento dos
Empresários", afirmamos nosso inabalável compromisso com a democracia.
Dizíamos então: ..o Desenvolvimento Econômico_ e
Social, tal como o concebemos, somente será possível
dentro de um marco polftico que permita uma ampla
participação de todos. E s_ó há um regime capaz de promover a plena explicitação de interesses e opiniões, dota-
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do ao mesmo tempo de flexibilidade suficiente para absorver tensões sem transformá-las num indesejável_ conflito de classe- o regime democrático. Mais que isto, estamos convencidos de que o sistema de livre iniciativa no
Brasil e a economia de mercado são viáveis e pOdem ser
duradouros, se formos capazes de constr_uir instituições
que protejam os direitos dos cidadãos e garantam a liberdade. Mas defendemos a democracia, sobretudo, pOr Ser
um sistema superior de vida, o mais apropriado para o
desenvolvimento das potencialidades humãnas".
Ê inegável que a abertura democrática deu passos significativos: a reconquista da liberdade de imprensa, arevogação do Ato Institucional n9 5, a anistia tão ampla
quanto reivindicavam as oposições e, recentemente, a
realização de ~leições diretas para os governos estaduais.
E isto deve ser creditado, antes de tudo, ao discernimento do Presidente Ernesto Geisel e à determinação do Presidente João Figueiredo._

A plena democrácia é um grande anseio nacional. A
total reinstitucionatização do País pressupõe a independência dos Três Poderes. Exige uma clara manifestação_
de coragem, de civismo e de desprendimento. Reclama
iniciativas coordenadas, com a participação de todos os
segmentos da sociedade, para fazer das decisões do Estado o reflexo da vontade da Nação.
Para tanto, é fundamental o livre de_bate que conduza
a um entendimento amplo em torno de um programa de
austeridade co~:ppreendido e aceito, capaz de unir os brasileiros,- de distribui_r com eqiiidades os sacrifícios e de
restabelecer a credibilidade, requisito iridispensável para
a _construção do Brasil viável.
(A): Antônio Ermírio de Moraes, Olavo Egydio Setúbal, Cláudio Bardella, Abílio dos Santos Diniz, Laerte
Setúbal Filho, José Ermírio de Morães Filho, Jorge Gerdau Johannpeter, José E. Mindlin, Paulo D'Arrigo Vellinho, Severo Fagundes Gomes, Paulo Dieder:ichsen Villares e Manoel da Costa Santos._"
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)--:- _Não há mais
oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a extraordinária das 18 horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 714, de
1983, de autoria do Senador Marcelo Mii'anda, solicitando, nos termos do art. 367 do Re"gimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nl' 228, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Deodápolis (MS)
a elevar em Crl 6.900.000,00 (seis milhões e novecentos
mÜ cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
2
Votação, em turno único, do_Requerimento n~' 715, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de_ Lei do Senado n'>' 7, de 1982, de sua
autoria, que dispõe sobre a concessão de passe livre nos
trens da RFFSA, aos seus servidores.

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 736, de
1983, de autoria do Senador Gabriel Hermes, solicitan:
do, nos termos do art. 367 do Regimento_ Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 222, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado do Pará a el~var em
Cr$ 13.9..427.700,00 (cento e trinta e nove milhões, quatrocentos e vinte_e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante de Sua dívida consolidada.

5
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n"' 77, de 1983 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n9 608, de
1983), que suspende a execução do art. 21 I da Lei n"'
1.333, de 25 de dezembro de 1977, do Município de S_ertàozinho, São PaUlo.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Lemnta-se a sessão às 18 horas e 29 minutos.)

Ata da 122' Sessão,
em 11 de agosto de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária
da 47~ Legislatura
EXTRAORDINÃRIA

Presidência do Sr. Lenoir Vargas.
ÃS 18 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume -- Altevir Leal - Fábio Lucena Rajmundo Parente- Claudionar Roriz- Aloysi9 Chaves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros - Alexandre
Co"sta- João Castelo- Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Almir Pinto- José Lins- Virgilio
Távora- Dinarte Mariz- Martins Filho- Humberto
Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marco
Madel- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira- João
lúCio- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista...:.. PassoS
Pôrto- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- João Calmoo- José Ignácío- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Amaral Furlan- Fernando Henrique Cardoso - Benedito Ferreira - Henrique
_Santillo- Mauro Borges- Gastão Müller- José Fragelli- Marcelo Miranda- Affonso Camargo- Jaison
Barreto - Lenoir Vargas- Pedro Simon - Octavio
Cardoso
O SR. PRESID~NTE (Lenoir Vargas) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
!'>'-Secretário_.
E lido o segulnte

3

REQUERIMENTO N• 741, DE 1983

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 716, de
r98J-;-do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do al't. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~'61, de 1982, de sua
autoria, que acrescenta parágrafo ao art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Nos termos do inciso I do art. 418 do Regimento Interno, requeiro a convocação de S. Ex• o Sr. Ministro d;
Marinha, Almirante de Esquadra Maximiano Eduardo
da Silva Fonseca, a fim de que, perante o Plenário, preste
informações sobre o desenvolvimento de atividades brasileiras na Antártida.
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O Brasil mostrou-se, durante muito tempo, distante
das reiviriôicações no Pólo Sul e, atê o ano geOfisko internacional, o-coT-i-ldo em 1957, pode citaNe uma úrlica
excursão: a organizada pelo Imperador Dom Pedro 11,
A comunhão entre a busca de s_oluções conjunturais e
enl
fins do sééulo passado.
os valores nacionais permanentes deve ser princípio no r·
No período de 1957 a 195-8, nosso País participa -do
teador de nosso pensamento em termos globais_, amplos,
Ano Geofísico Internacional, que, em 1959, resultou na
aplicãveis tain.bém a uriúema para o qual precisa voltar·
__ ~11,1bE_raç~o do tratado da An_târtida-, subscrito pOr- dOZe
se a Nação brasileira: o mar, ou seja, o nosso leste.
nações.
Ao lançar os olhos para nossa fronteira oceânica devePassado um longo interregno, o Brasil adere ao tratamos, sobretudo, ter nítida percepção do potencial econôdo. fato esse que ocOrreu em 16 de maio de 1975.
mico que encerra o mar e de sua iinportância estratégica
Mas, acertadamente, enquanto se processam e~tendi
- uma vez a defesa marítima liga-se, sempre, e in-dissomentos com vistãs a definir -a situação jurídica dÕ citado
luvelmente1 à própria soberania.
território polar, o Brasil subscreveu o tratado da AntárConvêm, assiln, seja o espaço marítimo õbjetO de
tida embora só tenha sido aceito como membro adefenconstante cuidado da Nação e do Governo-brã.SileifO.te, enquanto, como parte contratante, demonstrar seu
Ajnda a -compor o quadro de nossos legíümos interes~
-interesse pela Antârtida conduzindo atividade de pesquises, decorrentes da utilização de nosso espaço marítíriio,
sa ou fazendo envio· de expedição.
exsurge a questão da Antártlda. Trata-se do sex.to contiÉ relevante que, ao chegar ao firliti do prazo acordado
nente. com mais de 14 bilhões de quilómetros quadrados
no tratado, o nosso Pais esteja habilitado nas condições
de superfície, de dimensão superior à Europa, situado em
exigidas
para que os membros aderentes façam parte em
um triângulo cujos vértices atiitgerri oS-extremos dB. Ãfris1:1a pl~nitude- de todos os órgãos de decisão previstos
ca, da Austrâlia e da América do Sul - o continente
Pelo tratado. Para tanto, reza o tratado, deverá haver demais próx.imo. As águas cirCunvizinhas representam a
monstração de int~resse pela região, traduzida pela realiconvergência dos oceanos Indico. Pacífico e Atlântico.
zação de atiYidades substanciais de pesquisas científicas,
Corno conseq:Uência, portanto, de sermos banhados
tais
como o estabelecimento de umã estação, ou a· envio
pelo Atlântico, decorre a possibilidade de acesso à Ande uma expedição.
tártida, localizada ao sul da América Meridional.
O Brasil, como já se sabe, apressa~se agora para, d;nPor não ser somente gelo, mas terra recoberta de gelo,
do seqüência às suas ações na Antártida, como já o fez
a Antãrtida ao lado de recursos da flora, fauna e geoloano passado, iniciar nova expedição ao continente aUs~
gia marinhas, possui em seu territóríó grande quantídade
trai.
de recursos minerais - alguns altamente estratégicos.
Nesse sentido está realizando reformas no navio BaA Antârtida desperta também enorme interesse sob o
rão de Teffé- para melhor habilitá-lo ao desempenho
ponto de vista oceanográfico, glaciológico; gOOfísico e
de atividades nas regiões polares- e, ao mesmo tempo,
meteorológico.
prepara especialistas e pesquisadores.
Através de estações meteorológiCas-- ali iristaladas é
O Ministério da Ma!inhi i!l:uaiinente se díspõe a instapossível fazer previsões mais firmeS-das condições atlar, apesar dos limitados recursos disponfveis para esse
mosféricas em tOdo o globo, e inclusive - para palses
fim, uma estação na Antártida, como passo mais efetivo
como o Brasil- determinar a-ocorrência de chuvas para
para que o Brasil tenha condições de aprofundar pesquias diferentes regiões, pois, como é sabido, variações mes~na região. SegUndo noticiam os jOrnais, Olocal já
teorológicas que se verificam na América do Sul são oritaria definido -seria no Arquipélago de Pidmer, a leste
ginárias do Palo .Sul.
do Canal Neumay~r. Diz, a propósito, O Estado de S.
Paulo, edição de 31 de julho deste ano: ~·o Almirante
A justificar o iOieresse cresce-nte qUe se tem demonsMúcio Piragibe disse que um dos fatores que contritrado pela Antártida, destacam-se o aspecto económico e
buíram para a escolha do Arquipélago de Palmer foi o
o .científico.
fato de naquela região o clima -ser inais ameno, e por isso
Do ponto de vista econôniicO,-]á--Se pôde verificar a
lá já existem outras estações como a Artovsky, da Polôpotencialidade da exploração marítima em termo"s denia, e as da Argentina, Chile e dos EUA. A proxi~idade
produção de proteínas através da pesca em suas diferende outras bases científicas facilitará a cooperação que
tes modalidades e da captura do "krill". No campo mivários países darã-ó ao Brasil, no deserivolvimento do seu
neral, já se detectaram importantes reservas de manga_programa antârtico, e o local exato d.a colocação dos
nês, ouro, prata e cobre. Na área energética destacam-se
módulos será pesquisado a partir do mês de agosto".
o carvão, o- petróleo e, acima de fudo, as enormes reserSigiüficat1vamente, o Brasil foi collVidado para partivas de urânio, cujos teores Se situáin em uma íaixa· de 4Q
cipar, como observador, da conferência de Camberra,
a 90%. Cumpre registrar que, se ó potenciãl conlieddo é
que ocOrrerá em setembro próximo, íntitulilda "Encon- de maior importância econômica, o reconhecimento dos
tro dos Países Membros do Tratado da Antártida", e
recursos do cQntinente apenas começou e, evidentemenque conStituirá, sem dúvida, valioso enseje> para a reafirte, as perspectivas favoráveis crescerii'Continuamente.
mação de nossos interesses com relação ao Continente
Por outro lado, a Antártida constitui Uni Vã.Stõ laboraAntártico, __
tóriú~ Caril-pode pesquisa para o presente, mas, principãtFace a tais motivos é que entendi de submeter à consimente, para o futuro. 1:: assim que os p-esquisadores têm
deraçãO da Mesa e dos eminentes pares, proposição para
encontrado no continente, repositório iilesgótâvel de daque seja convocado o Excelentíssimo Senhor Ministro da
dos que penetram os mais variados setores de conheciMarinha, para comparecer ao Plenârio do Senado com o
mento humano, e cuja aplicação mais ampla apenas poobjetivo de falar sobre as atividades brasileii"aS-na Antárw
demos imaginar.
- fida. 1!-o que ora requeiro, com invocação no artigo 138,
A preocupação de vários países com a Antártida tem
da Constituição Federal, combinado Com o artigo 418,
sido crescente. Da primeira- ultrapassagem do círculo poinciSo I, do Regimento lntefno do Senado Federal.
lar na segunda metade ainda do século XVIII ao início
Acredito, ao concluir, que os múltiplos e importantes
do trabalho sistemático de estudo do continente, na déaspectos econômicos, tecnológicos, geofísicos, políticos e
cada de 1950, permeou largo espaço de tempo. No enestratégicos da Antârtida poderão ser analisados durante
tanto, em nossos dias localizam-se, tanto na Antãrtida
o comparecimento do eminente Ministro de Estado ao
Oriental quanto na Ocidental, mais de sessenta estações
S~nado, contrib.uindo para, c~da vez mais, haver um me-científicas, e são inúmeras as expedições que têm sido
lhol- cOnhecimento do_tema, po~ parte do Congresso Narealizadas.
Ciorial.

Justificatão

Senhor Presidente;

es-
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Ademais, a exposição e o debate do assunto ensejarão
-assim esperO ..:..... que se vá adensando uma clara e exata consciência Do -País- quer da importância dos recursos do mar, quer das atividades na Antártida - indispenSável-ao híto de-riOSsã política de desenvo.Ivimento
sócio-econômico e crescente afirmação nacional._
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1983.- Marco Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Esse requerimento será publicado e incluído oportunamente na Ordem do Dia.

6 Sr. A:loySIÕ-CIÜlves (PDS- PA)- Sr. Presidente,
peço a palavra, coino Líder, para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Líder Aloysio Chaves, p<ira uma breve
comunicação.
O SR. ALO YSlO CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REV!SÀO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Sr. Presidente,
peço a palavra, para uma comunicaÇ.ão.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Silnon, para uma comunicação.

O SR: PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para uma comunicação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, também
em nome do PMD B, desejamos destacar que o nosso
Partido também deseja as boas--vindas a Sua Excelência
o Senhor Presidente da República, satisfeito com a sua
recuperação, e deseja o mais breve possível vê-lo na plenitude da sua saúde, dirigindo os destinos deste País.
(Mui to- bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do requerimento nC?
714, de 1983, de autoi-l'a do Senador Marcelo Mi-

randa, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o .desarquivamento do Projeto de
Resolução n"' 228, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Deodápolis (MS) a elevar em Cr$
6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em votação o requerímento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado. __
O projeto de resolução a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprovado serâ desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas}- Item 2:
Votação, em turno único, do re(}uerimento n9
715, de 1983, do Senador Nelson Cilrneiro, solicitando, nos termos da art. 367 do Regimento Jnter~
no, o desarquivamento do ProjetO de Lei do Senado
n"' 7, de 1982, de sua autoria, qUe díspÕe sObre a
concessão de passe livre nos trens da RFFSA, aos
seus servidores.
Em v.otaç_ão o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
O projeto de (ci a que se refere o requerimento aproVa~ ·
do voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESID_ENTE (Lenoir Vargas)- Item 3:

Votação, em turno únicu; do Requerimento n9
716, de 1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamerito ·do Projeto de Lei do Senado
n9 61, de 1982,-de sua autoria, que acrescenta parágrafo ao art. 477 da _Consolidação da,s Leis do Tra-

balho.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O ·projeto de lei a que se refere o requerimerito qúeacaba de ser aprovado_ s_erá_ desarquivado.
O SR._ PRESID~NTE (Lenoir_ Vargas) -Item 4:
Votação, em turno único, do requerimento n~'
763, de 1983, de autoria do SenadO!;" Gabriel Hermes, solicitando, nos termos do art. 367, do Regimento Interno, o desarquivamento_do_ Projeto de
Resolução n~' 222, de 1981, que-autOriza o Governo
do Estado do Parã 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.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projbto de resolução a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprovado será desarquivado_. _

O SR.. PRESID~NTE (Lenoir Vargas}- Item 5:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 77, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça- como conclusão de seu parecer n~' 608, de 1983), que suspende a execução do art.
211 da Lei n~' 1.333, de 25 de dezembro de 1977, do
Município de Sertãozinho, São Paulo.
Em discussão o projeto.o(Pausa.).
Não havendo quem queira discutí-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comis_são_ de Redação.
É o seguinte .o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇAO
N~' 77, DE 1983
Suspende a execução do art. 211 da Lei n9 1.333,
de 25 de de dezembro de 1977, do Município de Sertãozinho, São Paulo.
O Senado Federal resolve:

Artigo único. É: suspensa, por inconstitucionalidade
nos termos da decisão defioi~iva- «;lo S:upremo Tribunal
Federal, proferida em Sessão Plenária de 18 de agosto_ de
1982, nos autos do Recurso Extraordinário n~' 97.335-4,
do Estado de São Pa1.1,lo, a execução do artigo 211 çl.a Lei
n'i> 1.333, de 25 de dezembro deJ977, do Município de
Sertãozinho, daquele Estado.

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seção II)

O Sr. Nelson Carneiro (PTB- RJ.)- Sr. Presidente,
peçO a- p"ãlavra, para uma coriilinicação.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para uma
comunicação.)- Sr. Presidente,, Srs. Senadores, penas
para subscrever os votos de boas vindas expressos aqui
pelos Líderes do Partido Democrático Social e dQ Partido do Movimento Democrático Brasil~iro. relativamente ao regresso ao Brasil, bem como pela restauração da
saúde do ilustre Presidente João Figueiredo. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Diante das
manifestações dos Líderes com assento no Senado da
República em regozijo pelo regresso do Senhor Presidenfe -da República ao Brasil, restabelecido da enfermidade
que o acometeu, a Mesa se associa a essas homenagens e
manifesta o seu regozijo, bem como o desejo de que Sua
Excelência reassuma, dentro das melhores condições
possíveis, o mandato qlie ainda deve desempenhar.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) --Concedo a
palavra ao nobre Sr. Senador Gastão Müller.

O SR. GASTAO MULLER (PMDB - MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, e lamentável que se tenha que vir a esta mais alta
tribuna do Brasil, para comentar um fato deplorável da
vida política-administrativa do meu Estado, Mato Grosso.
Desastradamente, na última eleição, gerado pela corrupção e pela fraude, tem-se, em Mato Grosso, um Governador, entre aspas, que denigre o passado glorioso
dos grandes e notáveis homens públicos que honraram o
Governo do Estado. Dezenas de cidadãos ilustres, vérdaM
deiros líderes do povo mato-grossense atingiram a primeira magistratura estadual e acima de tudo o fizeram
com digriidade, comportamento pessoal inatacável, resM
peito à própria posição que Ocuparam, delegados que foram da maioria do povo da nossa terra. O mesmo sem~
prese deu, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com referência
ao Senado e a Câmara Federal, onde sempre as bancadas
de Mato Grosso se destacaram pelo posicionamento correto, íntegro e, acima de tudo, de luta pelos interesses de
Mato Grosso.
Realiza-se a eleiçãO -de 15 de nOvembrO último e que se
vê, desgraçadamente, é assumir a posição elevada no
contexto estadual, de governador, de um cidadão totalmente desp~eparado para a miSsão, sob todos os aspectOS qiie s-e quiser analisar~ ou-seja, mo_-ral~ lnteleçtu.!!_l eSoM
ci3.lfuente falando. Despudorado no agrr, inesctupuloso,
coriupto por vocação, o Governador, entre aspas, de
Mato Grosso, produto gerado pela corrupção e pela
fraude, assumindo o GOverno, revela-se odiento, incompetente, perseguidor, retornando ao tempo das caças às
bruxas, enfim revelando a sua mesquinhez doentia e sua
mentalidade ger.iátrica.
Ainda agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, há poucos dias o Jornal do Brasil do dia 26 de junho, próximo
passado, traz desastrada entrevista daquele Governador,
entre aspas, produto gerado pela corrupção e pela fraude, pela qual o mesmo institucionaliza e oficializa, a propina, ••a bola", dada aos funcionários- públicos.
Nas referidas declaraçõ~ do Jornal do Brasil, ele, despudoradamente, ~por que nao dizer,- cinicamente, afirma:
."Em seu esJil_o muito peculiar,-Júlio Campos
também fez um acordo com os e.mpreiteiros do Estado. Logo nos p~imeiros-dias depois da posse, ele
reuniu- cerca de 15 deles em seu gabinete e deu um
ultimato: -Vamos parar Corri isso: -Em vez d~ dar
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berere para o funcionário, vão dar para o Governo
mesmo.
Depois de relembrar a frase, ele explicou que berere, na linguagem mato-grossense, significa propina ou a popular bola. Disse, ainda, que para conseguií ..pequenos favores" do Governo, cada empreiteiro dá uma contribuição que já está sendo canalizada na construção de praças públicas nos bairros
populares. O berere não é pouco, pois já estão em
fase de conclusão oito dessas praças."
Tambêm, nesSa entrevista,diz ter exonerado somente
uns trezentJs servidores públicos. Mentira deslavada. Só
entre a CEMAT, SANEMAT, DERMAT e outros órgãos desse tipo,jã foram despedidos mais de mil funcionârios. Crin1e dos_mesinos, não terem votado nele.
Repito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que tinha que
Vir-a estaTiihuna para lamentar esses fá tos qUe estão se
d.iildo em--Mato Grosso, graças à corrupçãO e à rraude
que permitiram a ascensão ao Governo do Es_tado_de alguém totalmente desprovido de condições mínimas para
tal investidura.
- Tenho certeza, Sr. Presidente, Srs. ·senadores, que o
povo de Mato'Grosso terá oportunidade de, por determinação_ da Justiça Superior Eleitoral, corrigir o que se
deu em 15 de novembro de 1982 ou efltào em 1986 OTará
fatalmente. M-ato Grosso merece ter à frente do seu Governo um homem corn. "H" maiúsculo, como sempre o
teve.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Ãlvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há poucos meses atrás, relatando nesta Casa os vários
fatos e efeitos das contínuas chuvas que castigavam meu
Estado e toda_ a Região Su_l desde meados de I 982, não
esperávamos -ainda que apontássemos a excepcionaliM
dade da situação climática - uma catãstrofe das dimensões desta que feriu, profundamente, toda a região ribeirinha do ltajaí, do lguaçu e do vale do Uruguai.
Entretanto, salientamos, naquela ocasião, serem necessárias diferentes ordens de abordagem do problema.
Evidentemente, as medidas de emergência estariam condicionadas e voltadas para o dano individual e familiar e
para a recuperação imediata dos serViços públicos que
atendem, diretamente, à população. Num segundo nível,
apontãvamos para a urgência de medidas de recupe·
ração, avo·cando um princfpio essencial: o de que ela é
mais efetiva quando se fortalece a_ capacidade de autoresolução das próprias famHias e empresas. E, finalmente, advertíamos que todos estes esforços seriam em vão,
caso não fossem acompanhados de sólidas políticas preventivas.
Dentre estas, salientamos, com a devida ênfase, aquelas voltadas para os fatores que, prOgressiva e cumulativamente, deterioram os solos, fragilizam a superfície e
alteram o ambiente, sumarizados no termo erosão.
Ouvindo-a, associamos imediatamente o termo às crateras ou fissuras - as conhecidas "vossorocas" -super·
ficials. Como as que também se tornam cõmuns no Rio
Grande do Sul, em todo o Oeste e Noroeste do Paraná,
no Triângulo Mineiro e aqui mesmo no Planalto Central. Contudo, Senhores Seoadores, seu significado e
suas conseqUências infelizmente vão muito mais longe,
do que supõem estas imagens.
Em realidade ela começa com uma predação imprevidente e que chega a ser sistemática: a devastação da cobertura florestal. Primeiro nos vales, afetando a perenidade e a regularidade dos cursos d'água; em seguida nas
enco'stas e, finalmente, nos relevos mais altos, fechando
um ciclo-- a médio prazO suicida- que afetajá as nascentes e afrouxa, de vez, a superficie. A partir daí, o comportamento, supostamente natural e imutável, dos rios e

Agosto de 1983

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

das superfícies torna-se não apenas anormal, como· imprevisível e descontrolado.

O Paraná, foi, há quarenta anOs atrás, uma das-maiOres reservas florestais de clima temperado do País. Ao final dos anos sessenta, a então Companhia de Desenvolvimento do Estado, hoje o seu Banco de Desenvolvimento, BADEP, promovia um estudo denominadQ, "Inventário do Pinheiro do Paraná". Ali foi possível avaliar a
extensão já alcançada pelo desmatam!;:nto e previu-se
que, mantido o ritmo de extração, as matas remanescentes durariam menos de quinze anos.
_
_
Lamentavelmente, foi preciso muito nlenos do -qUe
isso para chegar ao limite de periculosidade~ A construção civil, a movelaria, o papel e celulose, as variadas
embalagens pesadas, enfim a acelerada demanda industrial e das exportações do Pais, subtraíram em vários
anos aquela previsão, ao multiplicar as neciessidãdes de
corte e diversificar as formas de utilização da madeira.
Houve um momento em que, implantado_ um grande
parque de processamento da madeira, no sul do Paraná e
entrando Santa Catarina adentro, o sup-rimento local de
matéria-prima tornou-se insuficiente, exigindo o tranSporte de captação a longa distância. Aparentemente uma
irracionalidade. Afinal, as reservas de madeira estavam
agora no Norte e Noroeste do Brasil: no Pará, em Rondônia e Mato Grosso.
Neste ramo, tradição e tecnologia não se deslocam tão
facilmente, Lembremos que a utilização industrial diversificãda - não mais a niadeírã com utilizaÇão ti.llal-....:....
implícou deserivolver diferentes produtos de mã.ddra compensados, laminados, laqueadm;, peças padronizadas e aglomerados- e, assim, diferentes processos técnicos de produção, e isto só se tornoU POSsfVCl Com bàse
em dêcadas de acumulação de conhecimentos, de sutílezas técnicas e de consolidação de uma cultura própria do
"madeireiro".
Este o grande paradoxo; se por um lado, as florestas
foram consumidas, por outro ela deixou um lastro civilizatório importantísSim-o. Deu feição própria a uillã. régião que abriga centenas de milhares de habitantes, a
ponto de ser identificada como um!:l. "região madeireira", com seu linguajar, suas ha-bitações, seus costumes e
m~dos de vida.- E também com seu próprio know how,
hoJe de magnificada importância, em face da crescente e
diversificada demanda mundial e-n:idOnal por seus produtos.
E aí se instala um drama, com o advento de uma inclemente e absolutamente incalculada inundação. O Rio·
Iguaçu e suas dezenas de afluentes- tanto do lado paranaense como do catarinense - elevaram seus níveis de
qUatro a doze metros acima dos normais. E, literalmente, submergiram dêcadas de esforço humano e, o que é
pior, as expectativas de uma laboriosa população numa
época de situação difícil.
- Entre mais de 450 estabelecimentos industriais do
ramo madeireiro, onde trabalham mais de dez mil pessoas, quase metade ficou totã.lmente sob as águas. Só em
União da Vitória, onde há 38 unidad.;s processadoras,
sete de móveis e outras quati'O pequenas serrari"ãs, dezes·
sete unidades ficaram totalmente submersas, desempregando, de imediato, 2.600 pessoas, suspendendo uma
produção que chega a mais de três milhões de fatoramenta_ e pondo em risco praticamente total, um acervo
de instalações e equipamentos avaliados em cerca de 8
bilhões de cruzeiros. As demais, parcialmente inundadas, também paralisaram suas atividades há já um mês.
O fato se :i'epete em São Mateus do Sul, General Carneiro e Bituruna. Mas, de um modo geral, toda a atividade madeireira da região parou. Quando menos porque as
vias de acesso e·-as áreas de corte e deslocamento de madeira se tornaram impraticáveis; e isso já vinha agravando desde as chuvas de outubrQ do ano passado.
Medidas que nós diríamos _heróicãs forain tomadas.
Não apenas no socorro aos desabrigados - onde a comovente solidariedade civil acentuou a marca dos tem-

pos que atravessamos - como na preservação de suas
esperanças. Não houvt: demissões nas fábricas.
Determinaram-se concessões de férias antecipadas;
obteve-se a liberação de recursos do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço para ativiar os- encargos de deslocamentos e de abrigo temporário. A União e o Estado concederam suspensão temporária dos débitos fiscais.
No entanto, é chegada a hora difícil, penosa, crucial,
de repôr as coisas em seu lugar; a hora de, sustentados
pela esperança, recuperar a capacidade de produzir e de
sobreviver. E aqui as inedidas são mais prosaicas, mas ao
mesmo tempo mais t<>rJuosas.
Impõe-se agregar grandezas díspares. De um lado a
férrea disposição de recomeçar sem desânimo, que é próprio dQ, "madeireiro". De outro, recursos materiais e pecuniários, que as águas puseram a perder e que a situação nacional torna difíceis de serem obtidos sem uma
igual disposiçãO por -parte do Governo:
O Estado do Paraná, Já manietado pelas perdas agrfcolas e fiScais que se acrescentavam desde-o ano passido,
enfrenta-se com seús máximos limites. E está
desdobrando-se- Para recuPerar o sistema viário, os Serviços urbanos, as escolas e postos de atendimento de saúde. Os municípios, com arrecadações práticamente a zero, pouco ou nada podem por si próprios.
Cabe, por isso, à União sobrelevar-se de suas dificuldades para que aquelas regiões não deixem lr com as águas, suas mais caras esperanças. f: preciso anistia fiscal;
São necessários, absolutamente necessários, fluxos vigoM
rosas de créditos
custos bem diversos dos vigentes
- em tempo hãbil, para recomençar a produção. Imprescindível, também, é atualizar e mesmo antecipar a liberação das quotas dos Fundos de Participação do Esta~
do e dos Municípios. E reservar-lhes, como a outras atividades afetadas, recursos do Fundo de Apoio aos Programas de Desenvolvimento Social- F AS- para recuperar ou repôr instalações e equipamentos das pequenas
e mêdias empresas industriais, de transporte e de comércio, cujos patriniônios foram aniquilados.
E: preciSo, enfim, que se crie, ali, nos vales do Iguaçu e
do ltajaí, uma ilha de esperança renovada, onde não se
acumulem, aos efeitos da natureza, os percalços da recessão. t um dever da União reiterar a solidariedade ciVil
com o esforço do Estado.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. PfeSidente. (Mui to
bem!)

-·a

O SR. PRESIDE~TE (Linoir Vargas) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o segtiinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Completou 25 anos, no dia 24 de junho próximo pasSado, o Instituto São João Batista, localizado no Méier,
na cidade do Rio de Janeiro. O .. ISJOB" foi fundado a
24 de junho de 1958 pelo Professor João Baptista Miranda da Silva, em prédio adaptado, situado na esquina das
ruas Silva Rabelo, 65 e Medina, 127, apenas com o curso
primário.
Com o crescimento do ISJOB foi forçosa a implantação de setores imprescindíveis ao seu desenvolvimento
coordenado, tais como Supervisão Pedagógica, Coordenação de Atividades de Ensino, Conselho de Classe, etc.
Com a eficiente atúação desses órgãos, o padrão de ensino no Instituto cresceu a ponto de, grande percentual de
seus alunos ser aprovado em vestibulares para as FaFuldades sem necessidade de freqUentarem a cursos preparatórios.
Em virtude do aumento sucessivo de alunos, viu-se na
contingência de ampliar suas instalações para atender
com eficiência aqui lo que bâ 25 anos se propusera, isto é,
formar com a maior dignidade possível a juventude do
bairro e adjacênciãS.
Hoje o ISJOB dispõe de um número bem maior de
amplas salas de aula, o que veio trazer maior conforto a
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alunos e professores. Salas especias, confortável biblioteca, sala paa reuniões, ampla cobertura para aulas de Educação Física e ampliação de dependências comO Secretaria, Recepção, Sala de Mecanografia, etc.
O orgulho do Instituto realmente são as instalações do
Pré-Escolar em todo o seu I~> andar. O ISJOBINHO,
como é carinhosamente chamado, é total e exclusivamente dedicado às crianças na faixa etãria de 2 anos e
meio a 6 anos. Ali estão salas especiais para o atendimento das crianças tais como de Estória, de Alividades
Livres, de Repouso, de Lanche, Banheiros COm peçis
para uso exclusivo, ducha, etc. Todo esse andar é decorado desde a sua entrada, com motivos que visam despertar o interesse dessas jóias preciosas que lhe sãã confiadas.
Ao ensejo das comemorações do 25~> aniversário do
Instituto São João Batista queremos parabenizar seu direter, Professor João Baptista Miranda e Silva, pelo
magnífico trabalho que vem realizando em benefício da
comunidade do Méier e da juventude carioca, estendendo os parabéns a toda diretoria da Escola, composta de
sua esposa, Professora Ubirani Miranda e Silva e de suas
filhas, Professoras Rosângela da Silva Vieira, Mariângela Melo da Silva Cardoso e Rosimere da_ Silva.

Qu~~emo-s ta~nbém abraçar a cada um dos p~ofesSores
qUe c_ompõe o COrpo docetite, bem como funcionários,
ex-alunos, augurando que mantenham sempre o mesmo
entusiasmo e o mesmo amor pela causa da educação.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador LQUrival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discUrso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebi do Dr. Hugo W. Braga, Coordenador de Assuntos Parlamentares do Ministério do Interior, carta
em resposta aos apelos que formulei,- inclusive através
da tribuna do Senado Federal, no dia 22 de junho passado, - no sentido de que fosse assegurada a manutenção,
em Aracaju, da 4• Diretoria Regional da CODEVASF,
cuja transferência para a Cidade de Penedo, no vizinho
Estado de Alagoas, fora anunciada pelo noticiário dos
jornais.
Em face dos rumores, então veiculados, a respeito de
gestões e estudos em andamento com aquela finaliaiide,
a Assembléia Legislativa do Estado aprovou, por unanimidade, um requerimento manifestando sua estranheza e
formulando um veemente protesto em defesa dos interesses do Estado, assim como associações de classes e órgãos de serviços.---- -Ressalto, tambêm, as providências tomadas pelo Governador João AlVes Fil~o, a respeito do assunto.
Independentemente das visitas e démarches que, sobre
o assunto levaram-me a manter entendimentos com ór~
gãos e autoridades federais visando sustar e anular possíveis manobras contrárias aos interesses de Sergipe, enviêi
um Telex, a respeito, ao Ministro Mário Andreazza.
Registro, agora, com .satisfação, a resposta constante
da carta anexa, cuja incorporaÇão ao textO desta breve
comunicação solicito, porque trata-se de um documento
esclarecedor, contendo o que, de fato, está acontecendo,
no que tange à situação atual e às perspectivas da 4• Di·
reteria Regional da CODEVASF, .em Aracaju.
~ um documento tranqüilizador, que evidencia, mais
uma vez, o empenho e a permanente boa vontade do Ministro Mário Andreazza, no que se refere aos problemas
de Sergipe.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
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ORDEM DO DIA

MINISTbRIO DO INTERIOR
Gabinete do Ministro

CARTA/CAP/N• 020Brasilia-DF, 4 de agosto de I983
Senhor Senador
Referimo~nos ao pronunciamento de V. Ex• versl!.ndo
sobre suposta transferência--da 4• Diretoria Regional da
CODEVASF sediada em Aracaju- SE, para a cidade
de Penedo - AL.
A propósito, incumbiu-nos -o Senhor Ministro do Interior, consultada a CODEVASF, de transmitir as si:guin~
tes informações:
I) Efetivameilte, a Companhia acaba de concluir estudos preliminares de ·natureza puramente técnica e administrativa que objetivam _otirnizat a_ estrutura organizacional de apoio às ações do órgão na região do baixo
São Francisco contida nos estados de Sergipe e Alagoas,
sob um enfoque de atuação de curto, médio e longo prazos.
2) Numa primeira avaliação, os estudos estão a indicar a necessidade de criação de uma 5' __Diretoria, na ci.:'
dade de Penedo, como suporte aos projetas alijá instalados ejou em fase de instalação em face do elevado nível
dos investimentos governamentais da região do baixo
São Francisco, como um todo, notadamente viabilizado
pela colaboração financeira do Banco Mundial.
3) Recomendam, ainda, os estudos, a manutenção
da atual estrutura técnica e administrativa consubstanciada na 4' Diretoria, sediada em Aracaju, apenas com
pequenas relocalizações das unidades de apoio aos projetas, intra-estado, sem qualquer redução do efet_iYo__al_i existente. ~ sugerido, ainda, que a sede da 4' DR seja
mantida em AraCaju sem qualquer"3.Iteraçã0 da-Sua estrutura atuat. Não hã, portantO, a -men_or poSSibilidade
de ocorrência de perda para o Estado relacionado com
transferência _de bens e materiais; empregos e -Salários;
mão-de-ohra especializada; etc. Voltamos a insistir que
todos os recursos humanos e materiais à disposição da
CODEVASF, no Estado de Sergipe, além de indispensáveis à atuação do órgão, no momento atual, poderão se
revelar até insuficientes-no ffitlfro próximo, quândo da
operação plena dos projetas locais de desenvolvimento
rural integrado.
4) Com relação à proposta de criação da 5• Diretoriã
Regional, em Penedo - Alagoas, os estudos indicam
que a- mesma demandará uma estrutura leve e bastante
flexível, capaz de se apoiar, ínícíalmente, nos recursos
humanos e materiaiS já instalados pela COOEVASF q.aquela localidade e nos projetas contidos no Estado de A~
lagoas (divisões técilicas e distrito de irrigação). Os custos adicionais do aparato administrativo complementar,
segundo o mesmo estudo, não excederão de Cr$ 5 milhões/ano (basicam<mte devido a um pequeno número
de novas funções a serem criadas). Afasta-se, portanto, o
temor manifeStado pelos ilustres parlamentares de Sergi~
pe a resp_eito de um possível processo dispendioso de des~
membramento, ~ importante ressaltar, por out,o fado,
que não existe o menor risco de ''divisão das verbas orçamentárias" entre as duas diretorias regionaiS (na· hipótese de criação da 5.' DR), uma vez que as dotações de recursos no âmbito da CODEV ASF são consignadas por
projetas.
Atenciosamente- Hugo W. Braga, Coordenador de
Assuntos Parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Não hã
mais oradores inscritos. Nada mais havendo a_ tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima a seguinte

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 712, de
1983), --do Projeto de Decreto Legislativo n' 33, de 1980
(n9 55/80,- riã Câmara dos Deputados), que aprova O tex~
to do acordo õe cooperação celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina Para O desenvolvimento e a aplicação
dos usos pacíficos da energia nuclear, em Buenos Aires,
a 17 de maio de 1980.

2
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Pare_cer n' 7J3,_ de
1983), do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 38, de 1981
(n' 112/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Tratado de Delimitação Marítima concluído
· entre o Governo da R~pública Federativa do Brasil e a
República Francesa, em Paris, a 30 de janeiro de 1981.

3
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 714, de
1983), do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 9, de 1982(n'
129/82, na Cârriara doS Deputados), que aprova o texto
do Acordo sobre Transporte Marítimo cOncluído entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Fe9eral da Alemanha, em Brasília, a 4 de
.
abril de 1979.

4
Discussão, em turno suplementar do substitutivo do
Senado ão Projeto de Lei da Câmara n9 105, de 198? {n'i'
3,.225(80, na Casa de origem), que dispõe sobre a jornada de_ trabalho nos serviços de enfermagem e dá outras
providências, tendo
PARECER, sob n"' 641, de_t983, da Comissão.
-de Redaçào, oferecendo a redação do vencido.

5
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ~
mara n~' 150, de 1982 (n<1 3.826/80, na Casa de origem),
que dá nova Tedação ao- art. 461 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5A52., de
l~'" de maio de 1943, tendo
PARECER, sob n'i' 627, de 1983, da Comissão
-de Legislacão Social, favorãvel, com voto vencido,
em separado, do Senador Gabriel Hermes.
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PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 707,708 e 709
de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça;
- de Educação e Cultura; e
- de Legislação Social.

8

Discussão; ein turno úníCo, do Projeto de Lei da Câ~
mara n' 84, de 1983 (n9 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 I983, da
COmissão
-de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALOYSIO CHAVES NA. SESSÃ..O DE.I0-8-83 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO D.O ORADO/i,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- j>A. Para encaminhªr à. votacão.)- Sr. Presidente e Srs. S!:nadores:
DispOmos de um tempo muitO i:xrgüo. múHo lhnitã-dO,
que é de dez minutos, para fazer o encaminhamento da
votação, de sorte que eu vou aqui alinhar os argumentos
em favor do Parecer por nós exarado,
Corhissão de
Legislação Social, desta Casa. Mas, antes de fazê-lo, vou
-cOmeçar justamente respondendo à indagação do emi~
n"ente Senador Nelson Carneiro a respeito do domínio
dessas terras pela União, ou pelo atual Estado de Rondônia.
Devo dizer, Sr. Presidente, em primeiro lugar, que, antes da criação do Estado de Rondônia, quando este processo veio e esteve em longa tramitação nas comissões
técnicas do Senado, foi consultado o Governo do_Territórto de Rondônia sobre a conveniência dessa alienação
_que estava sendo proposta, e consta do processo a manifestação do Território de Rondônia. Mas, no caso, a si-tuaÇãO JU.rídiCã é a seguinte: Em virtude do Decreto-lei n'i'
1.164, de 1971~ eSsas terras se colocam em faixa de domíniQ da U niâO- dim quilómetrOS à inargein de rodovias
existentes na Amazónia LegaL Portanto, é a União que
detêm o domínio dessas terras e não o Governo do Estado de Rondônia, e poderia fazer a alienação, como está
sendo feita.
Prestando esses esclarecimentos, Sr. Presidente, eu
quero fazer também, para conhecimento do Senado, um
ligeiro histórico a respeito deste projeto de resolução que
está hoje iníormado por doc_umentos reunidos em oito
volumes, se não estou equivocado:

na-

"A empresa Agropecuária Industrial e Coloniza~
dora Rio Candeia ltda. era detentora de domínio
_.sol]_re área de 243.608 ha., cujos títulos de propriedáde, por serem portadores de vícios_ insãnã veis, foram_ au.u!ados e, via de conseqüência, tiveram os
respectivos registras imobiliários cancelados."

Discussão, em turno úilico, do Projeto de Lei da Câmara n9 26, de 1983 (n' 4.901/81, na Casa de origem),
- que coinplementa -normas gerais sobre desportos e dã
outras providências, tendo
PARECER F'\VORÃVEL, sob n• 588, de 1983, da
Comissão- de Educação e Cultura.

effi outrõs EStãdos no Pai·á., ocoriCii e-Ocorre "n"à-Aniâzô-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 57, de 1983 (n' 5.816/81, na Casa de origem),
que dispõe sobre o exercício da profissão de Econoniísta
Doméstico e _dá outras providências, tendo

nia. Pessoas físicas ou empresas importantes, de incon~
te$tável idoneidade, adquiriram de boa fé propriedades,
e, mais tarde com um controle mais rígido que o Estado
ou a União pasSaram a exercer sobre esses assuntos fun~
diários, foi constatado vício que tornava nulo o documento de propriedade existente. Alguns, com uma cadeia dominial de 10, 15, 20 anos ou mais, o_u completa

Este fato ocorreu, em certo tempo, no Paraná,-ocorreu
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essa cadeia dominial. Empresas cuja idoneidade n6s lião
podemos discutir e nem imaginar que elas fossem adquirir títulos viciados para realizar projetas agropecuârios,
como, por exemplo, no nosso Estado - o eminente Senador Hélio Gueiros tem conhecimento- a BRADESCO, que, inclusive, viu-se nesta situação, na Região de
Conceição do Araguaia e na Região de Capim. Empresa
que, quando fez a colonização dessa região, foi muito
além dos encargos naturais dentro da sua ârea e, através
da Fundação BRADESCO, construiu, em ConCeição do
Araguaia, o Colégio de I e li -Graus modelar, com professoras com curso pedagógico, outros de nível universitário, que hoje lecionam nessa região e prestão um grande serviço à causa da educação no Estado do Pará. Empresas como a Volkswagen e tantas outras que, de boa
fê, adquiriram propriedades, áreas nessa Região e iniciaram projetes de colonização. Foi exatamente o que
aconteceu neste caso. Vejamos:
1.2. - Em razão da aludida empresa pretender implantar projeto de bovinocultura na área pleiteada, incentivado pela SUDAM, reivindicou os benefícios excepcionais de alienação, dispensada a Hcitação, na forma
prevista na EM/MA/CSN/N"' 006J76 sobre a Área de
60.000 ha, cuja pretenção foi pOSteriormente reduzida
para 33.000 ha, que corresponde à seiscentas vezes o niódulo de exploração indefinida fixado- pelo INCRA para
o Município onde se s"itua o imóver:
1.3.- A empresa requerente atendeu todos os reqUisitos exigidos na Exposição de Motivos ffiencionada no
item precedente, inclusive as previstas no art. 407 do Regimento Interno do Senado Federal, tendo a matéria
sido examinada exaustivamente pelos órgãos do Serviço
Jurídico da União, que se manifestaram favorável ao
atendimeneto do pleito.
1.4.- Como ârea extrapola o limite de 3.000 ha, a
alienação pleiteada dependerá de aprovação prévia do
Senado Federal, nos termos do art. 171, Parágrafo único da Constituição Federal.
Sr. Presidente, a Exposição de Motivos n"' 006/76, encaminhada ao Senhor Presidente da Repúb!ica, estabele-ce, entre outras coisas, o seguinte:
Conforme é do cOnhecimento de Vossa Excelência, a ConstitUição Federal, em seu artigo 171, estabeleca o princípio da legitimação da -posse e de preferência para aquisiÇâ.o, até-TOO-(ceni) hectares, de
terras públicas por aqueles que as tornarem produtivas com o seu trabalho e o de sua família. Deste modo, toda e qualquer transparência de domfnio, de
imóveis rurais da União, acima do mencionado limite de área ou fora dos demais requisítOs conStitucionais, deixam de contar com a preferência para
aquisição, devendo submeter-se, nos termos do artigo 143 do Decreto-lei n~' 200, de 25 dei fCvereiro dC
1967, às normas de licitação.
A Secretaria Geral do Conselho de Segurança
Nacional, ao examinar processos de regularização
fundiária, que lhe são submetidos pelo Instituto Nacionàl de Colonização e Reforma Agrária, INCRA,
constatou que inúmeros deles ultrapassam o mencionado limite máximo, perdendo, com isto, o direito à preferência para aquisíção; no entanto, os ocupantes são pioneiros··e desbi-avaiforCS que de boa f"é,ocuparam terras públicas ao longo de vários anos e,
com o seu trabalho e o de sua família, tornaram
produtivas regiões ínvias, modificando-as e
integrando-as ao contexto nacional.
O INCRA, ao concluir discriminatórias em
várias regiões fronteiriças, tem recomendadO ã"os ocupantes de terras públicas, de boa fé, que renunciem, por requerimento, ao registro de seus iffióveis
em cartório, nulos de pleno direitO, mas cujas anulações de transcrição demandariam um procedimenw

to jurídico demorado e cUstOsO. Em que pese a boa
intenção com que se revestiu a referida recomendação, prontamente atendida por inúmeros agricultores, resultou em que os imóveis, agora registrados
em nome da União, só poderão ser alienados aos atuais· ocupantes se elés, após a competente liCitação,
conseguirem cobrir os lanços de prováveis concorrentes. Tal imposição, ainda que legal, resultará,
sem dúvida, em injustiça para com os antigos ocupantes da ierra, tendo em vista que a maioria deles
n~o poderá concorrer com grupos económicos interessados na especulação imobiliária de propriedades
fiJ:rãíS,. 3.gora valorizadas pelo crescente progresso
dessas regiões pioneiras.
Assim, se é inadmissível a aceitação de barganhas
por parte do Poder Público, com o intuito de legalizar situações Írregulares é também inaceitável que,
podendo legalmente evitá-Ias, permita a consumação· de injustiças com base em disposições dessa
mesma lei~
--Considerando as r-azões expostas e convencidos
de que_ o não reconhecimento, puro e simples, dos
-direitos de propriedade dos ocupantes, de boa fe,
que -bá a·nos se acham instalados em áreas rurais
pioneiras, ê injusto e poderia ocasionar um clima de
tensão social, propício à exploração e desv1rtuanlentos da posição do Governo, julgamos que, no caso,
torna-se· perfeitamente aplicável, com as devidas
cautelas, a exceção prevista na letra b do parágrafo
2~' do ·artigo 126 do citado Decreto-lei n~' 200/67,
isto é:
.. § 29 'E. -indispensável a licitação:
bj quando sua realização comprometer a segurança nacional a juízo do Presidente da República".
Há, entretanto, necessidade de que sejam fixadas
condições e definidas situações, segundo as quais o
Governo Federal exerceria a faculdade contida no
citado dispositivo. Entre essas condições, destacamse as relacionadas com as áreas máximas permitidas, nos termos do parágrafo único do artigo 171 da
-constitUição Fe~eral, o tempo de ocupação necessário, cultura efetiva e morada habitual, enfim, todos os ·aspectos que permitam coibir a ação de griIeiros e aproveitadores inescrupulosos que, fatalmente, tentariam beneficiar-se da faculdade concedida, sem dela necessitarem.
Confiando em obter a necessária aprovação de
Vossa Excelência para o que ora se propõe, sugerimos que a competente autorização, a ser conferida
por Decreto, nos termos do artigo n"' 195 do
Decreto-lei n~' 200/67, venha a ser concedida aos ocupantes de terras públicas da União, sífuada sem
áreas indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacionais, que comprovem em processos, a
serem encaminhados pelo INCRA ao exame da Se-cretaria Geral do Conselho de Segurança N acíonal,
o cumprimento dos seguintes requisitos.
a) área compatível com a capacidade de exploração do ocupante, a qual, excepcionalmente, poderã atingir o limite de 2.000 ou 3.000 ha, conforme
se situe ou não na Faixa de Fronteiras:
b) Morada habitual e cultura efetiva pelo ocupante e sua família, sendo defeso o uso do preposto.
c) tempo mínüno de ocupação de lO (dez) anos.
Sr. Presidente; a respeito desta exposição de motivos,
que foi aprovada pelo Senhor Presidente da República, e
que completou a Exposição de Motivos n"' 5, também do
Conselho de Segurança Nacional, foi ouvida a Consultoria Geral da República, que em pareceres exarados em
dois casos distinto~. examinados amplamente a legislação em vigor e os casos já existentes na Região Norte; e
em outras âreas do Brasil, concluiu pelo acerto dessa de--
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~}_s_ão. Eu ~íría, em_ resumo,. Sr. Presidente, o seguinte:
não se trata de uma alienação pura e simples.

O Sr. José Fragelli- Mas é pura e simples, não mais
que isso.
O SR. ALOYSIO CHA VFS- A hipótese é diferente.

O Sr. José Fragelli -

Pura e simples.

O SR. ALOYSIO CHAVES- A hipótese configurada aqui é de quem adquiriu a Propriedade, de boa fé,
títulos de propriedade registrados em cartório, emitidos

O Sr. José Fragelli pensa concorrência ...

Só o· dispositivo legal que dis-

O SR. ALOYSIO CHAVES -

... emitidos a ...

9 SRi. PRlSID.~NTE (Lenoir Vargas)- Enca~inha

me~to devo~,

ção não comporta apartes, nobre Senador.

O SR. AL- YSIO CHAVES- Mas noto que V. Ex"
tumultua o _debate; eu ouvi V. Ex• e agora V. Ex•, sem
microfone e sem aparte, quer novamente intervir, quando estou encaminhando a votação.
Sr. Presidente, o que ocorre, quanto à fundament~ção
legal, é que empresas que compraram e depois renunciaram a essaS' áreas e à propri~dade - reincorporadas ao
domínio da União - se sujeitaram ao novo pr~cesso,
para recomprá-las e não recebê-las de graça - para
recomprá-tas, insisto, observadas todas essa condições
estatufdas. Casos de dezenas de empresas do Sul ...
O Sr. José Fragelli concorrência.

Entrou no patrimô~io S~Ó com

O SR. ALOYSIO CHAVES- ... empresas das mais
importantes e idôneas no Brasil, que se encontraram em
caso semelhante.
O Sr. José Fragelli -

Acredito, mas é ilegal.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Ora, Sr. Presidente.
V. Ex~ me permita falar. Eu ouvi V. Ex~ sem interromper seu pronunciamento.
O SR. PRESID~NTE (Lenoir Vargas)- No encami~
nhamento de votação não são permitidos apartes. O
nobre Senador José FrageUi já fez o seu encaminhamento de votação.
Vamos ouvir o nobre: Líder que, também,já esgotou o
seu prazo.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Sr. Presidente, o
Decreto-lei n"' 200, do dia 25 de setembro- jã foi citado
aqui - dedara no seu art. 126:
"'Art. 126. As compras, obras e serviços
efetuar-se-ão com estrita observância do princlpio
da licitação.
§ 1"' A licitação será dispensada nos casos previstos neste Decreto-lei.
§ 2Y É dispensável a licitação:
a) omissis
b) quando sua realização comprometer a segurança nacional, ajufzo do Presidente da República.

Nestes casos, para resolver esse problema social crónico, o Conselho de Segurança Nacional propôs ao Presidente da República essa solução. E essa solução foi ãprovada e executada. Não foram essas terras dadas gratuita-
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mente. Pelo contrário, essa empresa, com-ei-outras _em.:presas no Pará e fora do Pará ....:.. eU nem cOiiheço aS-e-mpresas, recebi esse processo aqui para relatar como qualquer um outro - mas essa empresa, como dezenas de
outras, na realidade, tomaram enormes-prejuízos, potque depois compradas terras com base em documentos
tidos como absolutamente legais, se viram compelidas a
abrir mão desta,propriedade, a se sujeitarem a um rioyO
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prócesSO -e ·a-readquirir essa propriedade nas condições
qUe-r6tam estabelecidas.
-

O Sr. José Fragelli- Quais as condições'?

O SR. ALOYSIO CHAVES-A liderança, Sr. Presid~nte,

não- constr_a_nge os tiderad_os. Esta não é questão
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fechada. Não cometeremos, como clisse o nobre Senador
Jost: Fragelli, essa i11_dignidade. Jamais ela foi praticada
nesta Casa, por mim ou pelos que me antecederam na liderança do Governo e da Maioria, como não o fói, sem
dúvida alguma, pelos eminentes Líderes do Partido da
Oposição.
São essas as razões, Sr. Presidente, que nos levaram a
9pinar pela aprovação do projeto. (Muito bem!)

República Federativa do Brasil
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Ata da 123• Sessão,
em 12 de agosto de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária,
da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. Lenoir Vargas
e Almir Pinto

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Fábio Lucena - Claudionor Roriz
- Aloysio Chaves - Gabriel Hermes -Hélio Gueiros
- Alexandre Costa - Alberto Silva - João Lobo Almir Pinto- Virgf!io Távora- Carlos Alberto- Dinarte Mariz - Humberto Lucena - Marcondes Gade~
lha - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Passos
Pôrto- Luiz Vianna -João Calmon- Henrique Santillo - Mauro Borges - Affonso Carnargo - Álvaro
Dias - Octaviõ Cardoso.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 123• SESSÃO,
EM 12 DE AGOSTO DE 1983
LI -ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n9
192/83 -Complementar, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei
Complen:ientar n'<' 26, de II de setembro de 1975, que unificou o
PIS-PASEP, para o fim de determinar que os trabalhadores desempregados não sejam excluídos do
direitO à retirada anual prevista no
§ 3'<' do art. 4'<'.
1.2.2 - Requerimento
- N'<' 742/83, de autoria do Sr.
Senador Itamar Franco, solicitando que tenham tramitação cOnjunta o Projeto de Lei do Senado nY

116/80 e o Projeto de Lei da Câma- de Pedr~--~~ ~ ~1. Contrabando ife
ra n~> 50/82.
- --- -----Pedras preciosas que estariãm1.2.3 - Comõnicaçii"CJ da Presi- ocorrendo naquele EStado.
dência

SENADOR

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- 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.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. !'<'Secretário.

ROBERTO SA-

- Arquivamento do Projeto de TURNJNO - Posição de S. Ex'
Lei da Câmara n~> 28/83 (nl' _com. relação- à participação das
4.639/81, na Casa de origem), Por empresas estatais em nossa econoter recebido parecer contrário, mia.
qua~to ao méríto, da comissão a
SENADOR PASSOS PORTO
que foi distribuído.
-Telex enviado ao Presidente Aureliano Chaves por dirigentes de
1.2.4-- Discursos do ExPediente
órgãos empresariais do Nordeste,
SENADOR LUIZ CAVALsolicitando um maior apoio aos
CANTE - Co_nsiderações sobre a
produtores canavieiros daquela
taxa dej!Jros cobrada pelos estabeRegião.
lecimentos bancários do País.
SENAD_OR LOURIVAL _BAPSENADOR ALBERTO SILVA
TISTA__ - Saudação ao Presidente
- Discriminação polít(ca cjue eSta- João Figueiredo no momento em
ria ocorrendo no alistamento de que Sua Excelência regressa ao
flagelados nas frentes de trabalho e País. Atuação desenvolvida pelo
na distribuição de água -no Estado Vice-Presidente Aureliano _Chaves,
do Piauí. Considerações sobre a no exercício da Presidência da Re- _
construção de açude no Município pública.

E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 192, DE 1983
-ComplementarAcrescenta dispositivo à Lei Complementar n9 26,
de 11 de setembro de 1975, que unificou o PISPASEP, para o fim de determinar que os trabalhadores desempregados não sejam excluídos do direito à
retirada anual prevista no § J9 do art. 4'<'.
O Congresso Nacional decreta;

Art. I'<' É acrescentado ao art. 4"' da Lei Complementar no 26, de li de setembro de 1975, o seguinte§ 4':
"§ 49 O trabalhador acaso desempregado não
será excluido do direito à retirada, desde que, atendido o requisito da disponibHidade em conta, o último salário percebido não haja ultrapassado o limite
a que se refere o parágrafo anterior."
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Governo da República Federal da
Alemanha, em Brasília, a 4 de abril
de 1979. Aprovado. Á promulgação.
-Substitutivo do Senadp~ ao
Projeto_ de Lei _da Câmara.. n_9
105/82 (no 3.225/80, na Casa de
origem), que dispõe sobre -a jorllãda de trabaihÕ nos serviços de enfennage~ e dá outras providências.
A_provad9. Â _Câmara dos Deputados.
n"' 91/83, lido ante_rio_rmente.
..:.... Projeto de Lei Cia câmara n9'
1.3 -ORDEM DO DIA
150/82 (n' 3.826/80, na Casa de
- Redação Final do Projeto de
origem), que -~á nova redação ao·
Decreto Legislativo n~" 33/80 (n?
art. 461 da Collsolidação das Leis
55f&O, na Câmara dos Deputados),
do Trabalho, aprovada pelo
que aprova o texto_ do acordo de
Decreto~lei n<l 5.452, de 19 de maio
cooperação celebrado entre o Gode
1943. Discussio encerrada,_ fiverno da República Federativa do
cando a votaç_ão adiada por falta
Brasil e o GovernQ _da República
de quorum.
Argentina para o desenvolvimento
- ProjetÕ d_e _Lei _d_a Câmara n<?
e a aplicaÇão dos usos pacíficos da
26/83 (no 4.901/81, na Casa de orienergia nuclear, em Buenos Aires,
gem),
que complementa normas gea 17 de maio de 1980. Aprovado. Ã
rais sobre de_sportos e dá outras
promulgação.
providências. Discussão encerrada,
- Redaçào Final do Projeto de
ficando- a votação- adiada por falta
Decreto legislativo n9 38/81 (n<?
de quorum.
112/81, na Câmar_a dos Deputa- Projeto de Lei da Câmara n9
dos), que aprova o texto do traba~
57/83 (n<? 5.816/81, na Casa de orilho de Delimitação Marítima congem), que dispõe sobre o exercício
cluído entre o Governo da Re-da profiSsão de Economista Dopública Federativa do Brasil_ e a
méstico e dá outras providências.
República Francesa, em Paris, a 30
Discussão encerrada, voltando _às
de janeiro de 1981. Aprovado. Â
comissões competentes em virtude
promulgação.
-de recebimento de emendas em ple-- Redação Ftnal do Projeto de
nário.
Decreto Legislativo n<? 9(82 (n9
- Projeto de Lei da Câmara n9
129/82, na Câmara -·dos Deputa84f8"3 (n9 5/83, na Casa de origem),
dos), que aprova o texto do acordo __ de_ iniciativa do Senhor Presiderlte
sobre Transporte Marítimo conda República, -que dispõe sobre
cluído entre o_ GQvc;:rno da Reprova documental nos casos que·
pública Federativa d.o Brasil e _o
indica_"_e___ dâ_ .Qutras providências.
1.2.5 - Leitura de projeto
- Projeto de Resolução n'~'
91/83, de autoria do Sr. Senador
Marco Maciel, que disciplina a
apreciação da escolha de Chefes de
Missão Diplomática decaráterpermanente.
1.2.6 - Comunicação da Presidência
- Prazo para oferecímentO de
emendas ao Projeto de Resolução

Art. 2<? Esta lei complementar entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 39

Revogam·se as disposições em contrário.
Justificação

A crise de emprego no País acaba de desvendar ou de
trazer à baila mais um grande problema, antes não co~
nhecido ou, então, desimpOrtante a ponto de nem ser no~
tado.
Estão a senti-lo, com todo o impacto de uma revelação
extremamente desagradável, frustante mesmo, os trabalhadores que, dirigindo-se à pagadoria do PIS (a CaiX:il.Económica Federal) para o recebimento do abono do §
39 do art. 49, da
C. n<? 26, de 1975 (o 149 salário, cóino
também é Chamado), são simplesmente informados de
que não têm direito ao_ benefício pelo fato, justamente,
de não se encontrarem trabalhando durante o ªno de distribuição.

t:

E, de fato, assim é, poiS o à.rt. 49 da L. C. n<? 26, Por s·eu
§ 39, diz que:
"Aos participanteS cadastrados hâ pelo menos
cinco (.5) anos e que percebam salário mensal igual
ou inferior a cinco (5) vezes ........, .. etq,.,,_.._.... será facultada .......... etc., etc." (Grtfo noss.o.)

Discussão encerrada. ficando a votação adiada por falta de quorum.
1.4- DISCURSOS APóS A
ORDEM DO DIA
SENADOR HUMBERTO LUCENA- t~lex enViado Por S. Ex•
ao Sr. Ministro da Agricultura, solicitando providências parã. o
justamento do preço mínimo do sisal.
SENADOR MARTINS FILHO
- Gravidade da situação em que
se encontram as populações flage:
ladas do Nordeste. Sollcitação à
Pfesidência do SenidO; refererite a
designação de comissão de Senadores, com a finalidade de verificar
"in !Oco"'' o {ruadro de calamlàaOe
que se verífíCã naQuela RegiãO.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Reflexos da desindexação
em nossa economia.
SENAQO)I_ ALFREDO CAM-.
POS- Considerações__ s._o_bre a çri·se politico-sócio.econô"mica queatravessa o País.
1.5 -DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO
2 - DISCURSOS -PRO FERIDOS EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. "Alo.ysio Chaves, pronunciado na sessão de 11-8-83.
Do Sr. João Calmon, pronunciado na sessão de ll-8-83.
3 - PORTARIA DO SR.
DIRETOR-GERAL
_N.., 28, de 1983
4 - MESA DIRETORA
5- LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

rea-

E como o trabalhador desempregado não percebe salário, claro estâ que não está alcançado pelo dispositivo
que, de qu~lquer forma, acarreta mais um terrível dissabor Para Qüem já sofre o áesemPf"ego, ao ri1esnio t"empo
que envolve crassa injustiça social.
Quer o nosso projeto, por isto, corrigir tal excessivo rigor da legislação_ pertinente vigorante, determinando,
através de um novo parágrafo no art. 49 (sob n9 4<?), que o
desemprego não obste ao recebimento do abono ali previsto.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1983. ---Senador
Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR No 26
DE li DE SETEMBRO DE 1975
Altera dlsposiççoes da legislação que regula o ProgrBini de Integração Social (PIS) e o Programa de
_ Form3_ç!io do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
Art. 4<? As importâncias creditadas nas contas ind_ividuais dos participantes do PIS-PASEP são inalíenáveis, impenhoráveis e, resalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seuS titulares.
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§ J<? Ocorrendo casamento, aposentadoria, transfe-rência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez
do titular da conta individual, poderá receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus de-pendentes, de acordo com a legislação da Previdência
Social e com a legislação específica de servidores civis
militares ou, na fata daqueles, aos sucessores do titular,
nos termos da lei civil.
§ 2<? Ser_á facultada, no final de cada exercido financeiro posterior ao da abertura da conta individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que
tratam as alíneas b e c do art. 3<?

§ 3<? Aos participantes cadastrados hâ pelo menos 5
(cinco) anos e que recebam salário mensal igual ou infe-rior a 5 (cinco) vezes o respectivo salârio mínimo regional, serâ facultada, ao final de cada exercício, retirada
complementar que permita perfazer valor_igual ao dosalário mínimo regional mensal vigente, respeitadas as disponibilidades de suas contas individuais.

(Às Comissões de Constituição e· Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
I 9-Secretário.

E lida o Seguinte
REQUERIMENTO No 742, DE 1983
Nos tenno_s do art. 282 do Regimento Interno, Requeiro que tenham tramitação conjunta os seguintes projetas:
Projeto de Lei do Senado n<? 116, de 1980; e,
Projeto de Lei da Câmara n<? 50, de 1982.
Sala das Sessões, 1~ de agosto de 1983. - Itamar
Franco, Presidente da Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O requerimento lido será publicado e posteriormente incluído em Ordem do Dia.
O .SR. 5tESIDENTE (Aimir Pinto)-- A Presidência
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento ln~
terno, determinou o arquivam neto do Projeto de Lei da
Câmara n<? 28, de 1983 (n9 4.639/81, na Casa de orig~m),
que dispõe sobie concurso vestibular e dá outras providências, por ter recebido parecer contrário, quantO ao
méiito, da comissãO a que foi distribuído.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante, por cessão do
nobre Senador Alfredo Campos.
O Slt LUIZ CAVALCANTE (PDS- A L. Pronuncia
o seguinte di~curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
como é sabido, o Banco Central revogou o tabelamento
dos juros, que durou apenas 19 dias.
A limitação das taxas, reclamada insistentemente pelas empresas nacionais, sUfocadas pela ciranda dos custos interno e externo do dinheiro, acompanhava as medidas restritivas impostas aos trabalhadores, que sofreram
considerável perda em seus salários.
Mas banco ê banco. E, uma vez mais, o capitalismo financeiro imPôs-se às autoridades monetárias, fazendo
prevalecer os _s_eus interesses e ambições de lucro máxi~
mo.
Quando saiu a resolução do Banco Central, fixando os
limites de juros para os emprés~imos de até 180 dias -descontos- dfi pfomissórias ou duplicatas - , oS banCos,
imediatamente, se fecharam em copas. Sumiu, de repente, o seu estoque de dinheiro, paralisando-se toda e qualquer operação de crédito comercial. Autêntica greve_
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branca, sem represâlias policiais, Ccimo as outras greves.

Não preciso lembrar que o conse_':lso obtido foi o mais

Evidentemente que as carteiras das empresas financeiras

lesivo aos produtores, e, c.onseqiientemente, aos consu-

cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SrS. Senado·

e bancos de investimento do mesmo grupo econômico
continuaram a atender à clientela. E que a mesma resolução lhes assegurava spread conveniente, entre o custo
da captação e a remuneração dos financiamentos feitos.
A margem de lucro era fixada em 20 pontos pefcenfúãis.
Tecnicamente_, os empréstimos de curtíssimo prazomenos de 90 dias-- devem ser cobertos por depósitos à
vista e outras exigibilidades de curto prazo, O remanes-

midores, pois o gfande consenso foi maximizar a função
lucro.
Sempre é bom comparar com os Estados Unidos, hoje
a matriz do capitalismo avançado, multinacional e monop-olístico. POis bem, segundo a revista Business Week,
de 15-3-82, as receitas das instituiÇÕes financeiras americanas - incluindo os 50 maiores bancos - apenas correspondiam a 8,3% das receitas de vendas de I .200 maiores companhias americanas, inclusive financeiraS. Enquanto isto, no mesmo ano, um rol das 1.500 maiores
emprCsãSobrasiTelras, incluindo 44 companhias clilssificitdas como instituições fina~ceiias~-permite-nos concluir
que as receitas dessas últimas correspondiam a 34,2% das
receitas das empresas não-financeiras, ou 25,5% das receitas globais!
-

res, acabo de regressar de uma viagem que fiz, percorrendo vasta região de meu Estado, e trago a impressão de
que a população rural de todo o Piauí e aquela que, fugin<!_o da seca, procurou a periferia das maiores cidades,
es~á a pou_cos passos do desespero.
~ que há fome e deSemprego, e há falta total de credibilidade nas poucas providências que o Governo vem tomando para solucionar o problema dessas populações.
As frentes de emergência, por exemplo, sem dúvida
uma medida paliativa, e os carros--pipa da Sudene atendem em pa~te as necessidades da população, mas em
muitos municípios continua a discriminação política
exercida por alguns chefes do interior, e quem for eleitor,
ou simplesmente do PMDB, não só não é alistado nas
frentes de trabalho, como só recebe âgua em último lugar.
Por outro lado, as pessoas alistadas nestas frentes executam um trabalho que a nada leva.
Se em lugar de se execut;uem obras que nada representam diante da enormidade do problema, estes homens
estivessem preparando roças para o próximo inverno,
pelo menos haveria de imediato a esperança de produção
de alimentos no Piauí.
Como as frentes estão organizadas ê que não teremos
nenhum resultado prático, além de perigo já ocorrendo,
do deslocamento das famílias-e suas moradias anteriores,
com reais prejuízos para todos, como também o risco
maior: os homens alistados nas frentes de emergência estão perdendo sua capacidade de trabalho no campo e se
acomodandQ ao recebimento de um salário ínfimo, sem
precisar fazer nada.
Constatei também! Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
no Piaui parece que o Governador não está tomando co·
nhecimento de certas ações do Governo Federal no Estado, e que em lugar de benefícios trazem prejuízos bem
maiores.
Comecemos pelo primeiro:

cente desse fluxo, em poder dos bancos, lhes permite,
diariamente, avaliar a capacidade de aplicações do gênero. Se trabalharem fora desse fluxo de caixa, ou se fizerem transferências indevidas de capitais - como de curto prazo para ocorrerem a empréstimos do longo prazo
- aí os bancos arriscam sua liquidez:.
Todavia, os bancos comerciais privados não precisaram alegar razões de ordem técnica, se ê que as havia.
Simp16sinente, chantagearam o Governo, negando-se à
intermediação financeira e fazerido canalizar para o Banco Central a insatisfação das firmas, garroteadas pela insuficiência do crédito.
Houve quem apostasse que o tabelamento dos juros
não resistiriã à reação da banca privada. Houve mesmo
quem estimasse_ o númerO de sóis que ele viveria. Ganhou quem ficou no entorno_ da quinzena. Acertou
quem, apenas, transpôs o mês de julho. Errou quem
acreditou nas autoridades monetárias e na luta contra a
inflação.
Não é preciso ser econometrista para saber da ligação
umbilical entre a taxa de juros imposta -pelos bancos e a
inflação. A lógica é muito -simples: o preço do dinheiro
influi preponderantemente nos custos dos produtos,
pois, como principal insumo da produção, esta é tanto
mais onerosa quão mais caro for o insumo dinheiro. E o
consumidor ê quem fica a correr de loj!! em _loja, de quitanda em quitanda, de tolda em tolda, pulando que nem
gato sobre brasas.
Pode não ocorrer isso em outras plagas, mas no Brasil
os custos financeiros vêm sendo, crescentemente, a catapulta dos preços:
Senão, vejamos: em 1971, aS despesas fi-nariceiras ~
compreendidos juros e correçãõ monetáría, não correção
cambial - representavam 3,7% das despesas diversãs
das sociedades anôniffias, ou sejii áês-pesiiS f'lscais, de
vendas, financeiras e administrativas.
Pois bem, em 1977, quando o -estudo da Fundação Getúlio Vargas foi suspenso, em vista dos novos conceitos
da Lei n"' 6.404, o dispêndio com bancos já atingia 8,5%.
Não foi port3.nto, por meiã--Coincidênciá, qUe, nos ailcis
70, se tenha acelerado o crescimento do lucro dos ban~
cos, sobretudo após a liberação das taxas de juros, e,
conseqüentemente, se tenha excitado a participação do
setor financeiro na rerida interna do País: de 3,2%, em
1954 e 3,9%, em 1964, os bancos e-demais instituiçôCs do
ramo passaram a deter 8,1% da renda interna de 1977 e
jâ chegaram a 10,0%, em I 981. O iili~eSsaqte é que as
maiores elevações se deram nos períodos - como
1976/1980- em que as taxas de juros tinham sido_ amplamente liberadas.
Vale mencionar aínda a exacerbação de poder da banca privada com a política de fusões, que fez as delícias do
oligopolismo.
Aluno assíduo da Universidade da Imprensa, gostaria
de mencionar, a propósitO- do comportamento desviado
das instituiÇões financeiras, suelto do Jornal do Brasil; de
17-9-76 -logo após a alforria das taxas de juros:
"As taxas dos descontos de duplicata (...) e dos
empréstimos empresildais ( ... ) deverão se elevar(...)
segundo a tendência ontem dominante no Rio e São
Paulo. Banqueiros destas duas praças ( ...) realizaram ao longo do dia sucessivos encontrOS informais,
tendo em vista encontrar um consenso sobre as taxas a serem utilizadas."

Apresso-me a diZer que não sou pela estatização das
atividades firianCeiras. Sou decididamente um homem de
centro. Como sou tremendamente funcionalista. Acho
--que tudo o que existe está destinado a um papel. E tem
que desempenhá-lo, para que o concerto maravilhoso do
Senhor do Universo se realize na plenitude.
Sou um homem, outrossim, que acreditã. no Apóstolo
Paulo, no dever de sempre combater o bom combate.
Daí porque não compactuo com qualquer comportamento desviado.
_É_ o que está_acontec6ndo, agora, com as instituições
fin"ãnceiras e- com um Governo atarantado para
discipliná-las. A taxa de juros é a responsável maior pelo
agravamento geral dos preços dos produtos, vulgo inflação.
Não há razão, portanto, para que o Governo venha
beneficiar unia-pequeM coriiuilidade financeirã"~ já cheia
de benesses, lançando as empresas nas fauces hiantes dos
bancos. Atê o dia 2, os bancos comerciais estavam obrigados a praticar taxas de 5 e 6%, e prOibidos de exígir reciprocidade --os famosas «saldos médios". Num pequeno íritei-regno de bom senso econôrrilCo. IstO porque,
-até a véspera da viagem do Presidente Figueiredo, era o
impériO- dos bucaneiros, chegandO- a acorrer taxaS- de
mais de 100~. E-foi para Corri$ir_a diStorção, sabendo d2
repercussã_o .dos juros sob_re o processo produtivo, que o
Pres-idente determinou o contrai~ _das taxas.
Vem o Banco Central, generosa alma-nutriz dos banqueiros, e, ao arrepio da lógica, permite-lhes cobrarem
~ 20-% + correção monetária. Com base das aplicações, os
depósitos à vista, sobre os quais os bancos não pagam
um ceitil. Se o calendário não me deixar mentir, nossa
correção anual será de cerca de 150%. Pasmem, Srs. Senadores, uma empresa cliente de qualquer de nossos
agiotas oficiais deixará- de pagar 60 a 72% ao imo para
pagar 170%! Neste bendito ano de 1983.
Uma coisa que muita gente esquece- é que o desconto
de títulos faculta aos bancos retirarem, antecipadamente, os encargos fiflanCeirÕs. Deste modo, o que o tomador recebe é o líquido. Então, por simples aritmética de
Trajano, a taxa real de juros pratícadóS ê hc!m maior, em
pontos percentuais, do que a taxa nominal. Por exemplo,
num desconto de 100, a juros de 12% ao mês, o valor recebido ê apenas 64; do que resulta uma taxa real de
18~ 7% ao mês.

t bom "dar uma de Alice", neste nosso pafs de maravilhas, e dizer "Oh como é bom ser banqueiro no Brasil!
Que maravilhaP'
Para concluir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a liberalização das taxas de juros é régio presente aos bancos,
Ofertado com incenso e mirra-. Mas, o povo, se ofertam
sacrificios.
_Er_a o que tinha- ao dizer (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva.

O SR. ALBERTO SILVA- (PMDB-PI-

~renun

a) No Município" de Pedro II existem dois açudes estudados pelo DNOCS há mais de .:30 anos, e que não foram construídos por razões de ordem econômica.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo
Federal resolveu agora construir um açude praticamente
dentro da cidade (uma espécie de lago de Brasflia), que
vai deixar debaixo d'água as melhores terras de produção agrícola do municípiO, com imensos pomares implantados hã dezenas de anos por tradicionaís famílias
de Pedro II.
O mais grave porém, e ai fica claramente demonstrada
a falta de b~-m senso dos que projetaram e vão construir
o açude.
Primeiro: se é um açude para -abastecer d'água a cidade, ele serâ mais polufdo do que o Lago de Brasília, pois
terá muito menor volume d'água, e como a cidade não
tem esgoto -e o açude fica em nível mais baixo, todos os
detritos e águas servidos clúrão fatalmente dentro dele.
Segundo, e aqui o mais grave: as águas vão cobrir importantes minas de opala, que , no continente SulAmericano até agora só existem no Município de Pedro
II.
Vejam como as coisas são feitas· neste País. Não se
constrói um dos dois açudes estudados pelo DNOCS, a
saber, Joana e o Mamoeiro, porque ambos são de custo
elevado.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, s_ó a opala
que vai ficar debaixo d'água daria para pagar os dois
açudes, e ainda sobraria dinheiro para pagar todas as
despesas da seca no Piauí.
É preciso que se diga, e se repita aqui: de quem é aresponsabilidade de uma decisão calamitosa como esta, que
traz mais prejuízos do que beneficias?
A opala do Piauí, Sr. Presidente, Srs. SenadOres, -foi
exa:minada durante o meu Governo por especialista de
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renome internacional, e foi revelado que, pelas suas características, ela é uma pedra preciosa de valor igual ao
do diamante nos mercados de todo o mundo.
b) Por outro lado, em Gilbués continuam contrabadeando o diaril.ante ali pioduzido sob a forma de garimpo.
O Sr. .fosé Líns- Permíte V. Ex~ u_m aparte?
O SR. ALBERTO SILVA- Çom todo o_ prazer, Senador.
O Sr. José Lins - Senador Alberto Silva, V. Ex•
fez uma pergunta que eu reputo importante. V. Ex• pergunta quem deve assumir a responsabHidade pela decisão sobre a construção de uma obra desse porte na cidade de Pedro II, uma obra aliãS que estâ sendo programada pelo Departamento de Obras Contra as Secas, segundo diz V. Ex• Eu acho que a decisão deve ser da comuni~
dade, A comunidade deve ser ouvida sobre o que prefere,
se é ter água ou outro bem. Eu digo isto pOrque questão
dessa natureza afloram com muita insistência, Com mUi~
ta facilidade durante a análise de problemas como este; a
água para n6s -é flitlaam:entál. Mas V, Ex~ cita razões im~
portantes para um exame de opções. O conveniente é
pois que haja um diálogo entre as autoridades responsáveis pelas obras e a comunidade. Quem sabe V. Ex• po~
deria motivar o Departamento de Obras Contra as Se~
cas, para uma análise desta natureza.
O SR. ALBERTO SILVA - Nobre Senador José
Lins, realmente, com a sua inteligência e a sua experiên~
cia como diretor que já foi do DNOCS e também _supe-rintendente da SUDENE e conhece muito bem- os
problemas, V. Ex• vê que o DNOCS tem um eStudo, a -ã:
gua não virá imediafáfut:nte, porque qualquer deles que
seja consh:uíd.o nó_s_s6 teremos água se houver chuva e
no ano que vem, porque este ano o açude não vai"trazer
nenhUma co'ntribuição. Agora, eu faço aqui uma menção
que o primeiro que deveria ter sido ouvido_ era o Governador do Estado que, naturalmente, levantaria o problema junto _à comunidade. Agora que eu tomei co~heci
mento deste fato. E há um_ t;Imanbo açodamentO na
construção dp açude, que já se meteu Q machado em
mangueiras seculares, em pomares extensos, em terras
valiosíssimas e já está se fa-zendo febrilmente ym açllde
que vai captar água da cidade, detritos~ águilS -Servida:S
porque ele fica imediatamente abai.xo da _cidade <l;_e_Pedro
II.
Eu acho que, nesta altura, o nobre Senador João Lobo
que é engenheiro como nós, poderia levar ao conhecimento do Governador que, mesmo quej~ se tenham der~
rubado todas as mangueiras e que a mata já esteja no
chão e as obras sendo iniciadas, talvez houvesse ter.npo
para uma pausa e meditação. Talvez o açude de Joana
ou de Mamoeiro, estudado_conveniente_ e criteriosamente - eu conheço os dois projetas -, pudesse ser a solução para Pedro II, sem sacrificar úma mhú:t que p-oderia trazer grandes recursos para o Piauí.

to. Esclareço a V. Ex~ que ocorreu fato idêntico e o Go~
verno do Estado st: pronunciou prontamente contra a
e_xecução. Agora, quando da construção da barragem no
iio Itaueira, no lugar Poços, essa barragem deveria ter.
sido Co-nstruída em. outro -lugar do rio It"â.Ueira, eXilta--mente num lugar chamado Passagem do São Francisco.
Efoi mudado de lugar Porque alagava terras de primeiTa
qUalidade daquele vale. O Gover_no_do Estado, sensível _a
esse prejuízo que teriam os lavradores, pequenos proprietáriOs daquele vale, deslocou para outra ãrea o -local
da barragem, a fim de que não se perdessem as terras.
Assim, também tenho certeza do que acontec_eria em Pedro II se houvessem discutido o problema antes. Nós
nunca poderíamos- compactuar coin a: destfuiçãO de pomares tradicionais seculares mesmo que não tenham ne~
nhuma expressão econômica; nós não poderíamos com~
pactuar com a destrui.ção de jazidas de opala tão preciosa para o Piauí. De forma que V. Ex' ventila um assunto
que n6s levaremos ao conhecimento das autoridades
piauierise"s, e, talvez, V. Ex• ·também pUdesse provocar
um debate do assunto nos ôrgãos de imprensa do Eiauí;
esse debate seria muito salutar e agente poderia evitar
que a coisa acontecesse. O DNOCS toma as suas delibe-rações naturalmen1e baseado só em pressupostos técnicos. Possivelmente o local_escolhidQ pelo DNOCS é o
melhor e o mais próximo da cidade de Pedro II, cujo
problema grave ê a falta d'âgua. Se o DNOCS fez isso
:eom a assistência de toda a população e essa população
não recusou, a culpa, como diz o Senador José.Lins,
deve _ser atribuíQa mais a essa pÕpulação ou aos repre-Sentantes_ des&a comunidad~, que: não tiv~arJ?. o cuidado
de transformar essa queixa em ponto de debate· Õu ~m
discussão que interessasse a todos. Gilranto- a V. E?t.' que
o Governo do Estado de maneira nenhuma tem interessl?
~m de~p~rdiçar as boas terras de_ Pedro II, os pomares
_v_etustos da ci~.~de de Pedro II e as futurqsas-minas de_
pp_ala _da_gll_ela cidade. Era este o aparte.
O SR. ALBERTO SILVA- Nobre Senador João LoJ:~o,

agradeço o aparte de V. Ex', apenas quero somple-- mentar dizendO qUe -ã -cõffiunidade, principalmente a de
um pequeno município do Estado do Piauí talvez não
soubesse neJU o que aquelas máquiilas estavam faZê:ndo
illí. Nã-o tiri_t orgaõizaCãó~ -não tem forÇa para se opor a
máquinas do Governo Federal __:_ se rl.ão iÍte-engano .é o
próprio batalhão que está construindo- eu creio que ficava.até com ~edo de se apresentar ali e reclamar. Acho
qU'e o Governador, através dos seus órgãos, das suas Secretarias, teria queatuar, num caso como esse e ser atento.
O Sr. JoãO Lobo- Apesar de Pedro II ter dois Depu~
tados Federais no Congresso Nacional, homens esclareCidOs, que deveriam ter protestado. Existe um Deputado
do PMDB, de Pedro II, e um Deputado do PDS, tam~
bém_de l?edro H, que estão agüentando calados que se
faça ess_e_ dano tão grande àquela cidade. ~ mais ou me- .
nOS iiicOinpreellsível. Mas a palavra de V. Ex• deve leva!Jlar o a~_untQ.
7

O Sr. João Lobo -

Permite V. Ex• um apart~?

O ALBERTO SILVA- Ouço o nobreSenadorJoào
Lobo.
O Sr. João Lobo- Senador Alberto Silva, eu endossaria as palavras do nobre Senador José Üns. Evideriteque as autoridades deveriam fazer uma tomada de posição, procurar um entendimento com os moradores da_
localidade, porque eles é quem sabem bem a repercussão
que terá esse açude. Essa questão a que V. Ex• se refere
me pega de surpresa, então deve estar pegando de surpresa também todas as aUtQridades do Estado.. Não vi o
assunto sendo discyt_i_do em nenhum órgão da imprensa
do Piauí, ninguém levantou ainda essa lebre que V. Ex'
está denunciando neste momento. Não podemos prescindir das terras boas do Piau-í; iStó é pacificamente acei-

O _SR. ALBERTO SILVA - Creio que o Governador, em primeiro lugar, deveria sei- Slertado, ou já deve. riá estar alertado, Porque é claro que nenhuma obra deve
ocorrer no Estado sem que o Governador tome conhecimento. Nenhum 6rgão federal ou seja quem for pode
ch_egar num Estado que tenha um Governadpr atento e
com~ar a derrubar árvores fazer seja que t!po de_ obra
for, sem que o Governo do Est;tdo tome conh,c;cimento.
Isto ê evic:l.ente. V, Ex• que foi meu Lider sabe_ que no
meu tempo de Governo is·so não ocorreria,
Mas, '!-dmitindo que por, um motivo qualquer, tenha
escapado ao conhecimento do Gover'nador, a&ora eu
faço essa colocação e peço a V. Ex•, como representa do
partido do Governo nesta Cas:J, que tome as providências.
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QuantO a ·um debate pela imprensa e meios de comuni_cação_ da Capital do Piaul, V. Ex• sabe que eu sou proibi~
do de compã.nicer a qualquer órgãO de informação do
Estado,. que têm ordens taxativas para que eu i:tão com~
pareça à'televisão; nenl' um jornal dá a notícia de minha
passagem peta Piauí, assim como uma espécie de isolamento como se isso. fosse possível. Mas, V. Ex~ poderia
provocar esse debate e eu estaria pronto para, na quali~
dade de representante do Piauí, como engenheiro, deba~
ter esse assunto, e ver se tem jeito. Porque, realmente, eu
conheço os dois projetas do DNOCS, a distância para a
cidade de Pedro II é muito pequena e, além do mais, descendo a água viria de qualquer dos dois açudes para Pedro II por gravidade, não teria bombeamento nenhum.
Ao passo que esse não, esse para subir tem que bombear
para címa, porQue- o açude fica abaixo da cidade. Eu
creio que era sObre esse ponto que eu queria chamar a
atenção.

ó Sr. JOse LiOs :_ Y.-Ext me permite? (Assentimento
do orador) V. Ex~ tem razão, o Governador certamente
deveria ser a primeira pessoa ouvida sobre essa questão.
Eü- "iefefi à comunidade, porque por mais modesta
qi.l~~erã se] sempr-e-te~m uma oPinião a dar e, muitas ve~
zes acertada. Agora o que é preciso é que, no debate, a
_comunidade se}ã- esclarecida, porque ela rião Pode saber
-qual ê o valor dessas jazidas. O que naturalmente ela sente é prelnente necessidade de dispor de água, muitas vezes sem perguntar nem qual seria a melhor alternativa
parã tSso. Mas, se-ela for esclarecida através de um debate, vai poder dar a sua contribuiçãõ--parã as-decisões fit:!aÍs ()que· é sempre sãlutar. Na minha longa experiênCia,
tenho observado ·que o apoio da comunidade a essas
Obras é--fui-tdamental.
·

me

a:
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O SR. ALBERTO SILVA --Bem, nobre Senador,eu
ã"êliOQ.i.u!-nós estamos dentro da mesma linha de raciocí~
nio. Eu apenas lembro que a Conii.midade de Pedro II, é
ClarO, "'éla quer água a qualquer preço, mas ela tem uma
diretriz, da- tem um conhecimento dessa situação. Eu,
quando era Governador, algumas vezes fui Já e sabia das
existências dos dois açudes. E toda c;omunidade de Pedro
- II _queria a construção. &.se açude Joana é um_a espêcie
de tecla de qualquer eleição, todo mundo diz que vai fazer o Joana, e aí Já sensibiliza toda população que queria
o Joana. De repente, chegaram máquinas e começam fazer outro açude, apanhando todo mundo de surpres~. Eu
acho que está na hora de se tentar, ainda encontrar uma
solução.
Prossigo S_r. Presi_dente

b) pOr oiitr-õ hi.dO, em Gilbués cOntinuam-Contrabandeando o diamante ali produzido sob a forma de garimpo.
Seria o caSo:- jâ que a~ fréntes de emergência do Piauí
não estão contribuindo nada, nem produzindo coisa al~
gUina, orga_nizar-se-iam frentes de garimpeiros para opala- em ·Pedro II e para o diamante em Gilbués.
Seria u[nã fõrrila de ocupar essa população, porque
gariiripar·não exige nenhuma ciêncüi, só o desejo de apanhar ouro ou pedra preciosa, como é o caso.

-A- cãixa EConómica m-ontaría agências de compras
nos dois municípios, como fez em Serra Pelada, e o Piauf
e o Brasil sairiam ganhando.
Fin-almente, Srs. denunciõ aqui mais urri- fato lesivo
aos interesses dó Piauí.
Nesiá. amostrã que tenho em mãos está contida uma
mistura de- betonita e petróleo.
A CPRM, abrindo um poço para abastecimento d'ãgua no bairro Cidade-Satélite, em Teresina, encontrou
petróleo aos 230 metros, e novamente aos 430 metros.
Entre os dois lenç6is .de petróleo evidentemente tem âgua, porque no Piauí tem água no subsolo em qualquer
lugar e, em muitos casos, poços jorrantes lá estão fornecendo âgua inClusive para projetas de irrigação.
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Ora, Sr. Presidente,_ Srs. Senadores;- o que -fez a
CPRM? Selou com concreto o veio de petróleo de 400
metros, e o de 230 metros está vedado por revestimento
com cano de aço, para permitir que seja usada apenas a
água que está entre os 230 e 430 metros.. Tenho certeza que em resposta a esta denúncia que ora
faço vão os técnicos do Governo dizer que no PiaUí -iião
tem petróleo.
Pois- o Ministro César-cals, que tem trabalhado para
aumentar a produção de petróleo do Pais, está na abri·
gação de mandar a CPRM abrir um poço nesta mesma
área e levá-lo a uma profundidade maiO!.
·
Se é comum no Piauí jorrar água a-os 700 ~rlleiros de
profundidade, quem sabe não jorraria petróleo no bairro
Cidade-Satélite em Teresina, se a CPRM leVasSe o Pecoatê essa profundidade?
Aos 230 metros tem, aos 400 metros também. Creio
que não jorrante, se não tinha vindo óleo em cirria. O
óleo veio acompanhado da betonita, que é aquela substância usada para selar o poço. Jorrar água e óleo, e bastante óleo.

-·

Esta amostra que tenho em mãos é u.ffia amostra âo
que foi colhido por um morador que achou estranho o
cheiro da água.
Encerrando minhas palavras, faço um apelo às bancadas do Piaui ri. o Congresso Nacional, notadamente a do
PDS, no sentido de o Governador do Estado tomar a
frente .de uma ação, visando evitar prejuízos ·para õ
Piaui, como o caso do açude de Pedro II, o contrabando
de opala e diamante e, finalmente, uma vigorosa ação de
Governo para que a CPRM perfure um poço no mesmo
local onde foi extraída esta amostra, isto é, no bairro
Cidade-Satélite em Teresiila, e o leve até a proflindid3."de
. necessária, ao enCOntro· do petróleo que está lá, como
vem acontec.endo no Ceará e no Rio Grãride do N arte,
onde poços de pequena produção, é verdade, estão fornecendo o ouro negro tão importante-para o Brasil nesta
calamitosa situação f)Of-que es.taiTI.Osp·assi:lndo. (MUíio
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem reVisãO do oradOi~) Sr. Presidente, Srs_ SenadO.res, poucos têm sidO os ·prÕnunciamentos nesta Casa sobre esta questão das ·empresas estatais dos quais eu ilão tenha.pa.iticipádo.
~
Desde que aqui cheguei, em 1975, vários ifisciirsOs
nho pronunciado, sempre em defesa dessas instituições,
defendendo~as como património .desta Nação, deste nosM
so povo, com um papel, a meu juízo, importantíssímo no
nosso processo de desenvolvimento, defendendo-as contra ataques que, sem dúvida alguma, para mim, são articulados por interesses, interesses até mesmo diria contrãrios à cóntinuidade e à aceleração do nosso desenvolvimento, interesses que não têm conexão com o grande
interesse público, o grande interesse nacional do Brasil.
Sinto necessidade, entretanto, de voltar a este tema, eis
que a campanha não cessou, a Cámpanha ganha, ora
aqui, ora ali, novos impulsos, pronunciamentos sucessivos. E vejo o próprio Governo ceder a esses argumentos,
na maioria dos casos distorcidos, que são apresentados.
Vejo agora, claramente, a iJlterferênciii-do próprio Fundo Monetário Internacional a exigir medidas mais drásticas contra a chamada estatizaçãO da economia brasileira.
Queria neste pronunciamentO de hoje, Sr. Presidente,
iniciar com umã abordagem das razões da. criação e da
existência dessas empresas no nosso País.
Tem sido dito e muito repetido, inclusive por mim
mesmo em pronunciamentos anteriores, que a criação
das empresas estatais não se deveu a nenhuma postura
ideológica de nenhum dos vários governos de tendências

te-

ideológicas muito ··dispares que foram criando ~sas empresas ao longo dos últimos trinta ou Ctuarenta anos.
De fato, Sr. Presidente, reafirmo que não vejo" na
criação dessas empresas J].enhuma ideologi_a socialiS:fa a
presidir a idéia da criação de cada uma delas.
Entretanto, é forçoso reconhecer que hã razões de na- tu'reza não ideoló8icas· Cjue referirei aqui, brevemente.
Vejo o universo dessas empresas esquematicãmente dividiçlo em quatro grupos principais.
O primeiro grupo, eu diria, teve a sua criação motivac!ª- por uma ideologia, a ideologia do estado desenvolvimentista. Uma ideologia formulada, explícita ou implicitâme·nte, pelo· grandê eBtadista deste País-; a meu jurzO o.
maior que- este País jâ teve, que foi o Pr~sidente Ç:etúlio
···vargas. E foi pela iniciativa de Vargas que se criOu aqi.te-- le núcle.o que até hoje se mantém como principal núcleo
das empresa_s estatais produtivas, daquelas que desempe_llb.a_m_mn. p"apel mais importante nõ proCesso de desen- ·volvimento brasileiro.
Assim é que do projeto de Getúlio Vargas nasceram: a
Companhia Siderúrgica Nacional,.
Voita Redonda, a
Fábrica Macional de Motores, .a Companhia Vale do
Rio Doce, a PETROBRÁS, a própria ELETROBRÁ.S,
a CliESF, a Com_panhia Nacional de Alcalis, e o BNDE,
como órgão principal de fomento no nosso sistema financeiro. Ideologia que, depois, foi, de certa forma ou
pelo meno~ em parte, seguida pelo Governo Kubitschek
ao ampliar as empresas elétricas e as empresas siderúrgicas, dentro da mesma linha de pensamento do Presidente
Getúlio Vargas.
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Eu incluiria ainda neste grupo, que tem uma função ligada a uma id_éia de estado desenvolvimentista, outras
empresas que não foram criadas por Vargas mas que se
encaixam perfeitamente dentro desse conceito, dentro
dessa raiz ideológica: é o caso do Banco do Brasil, é o
caso do BNH, é o caso dos bancos regionais ou estaduais
de desenvolvimento.
O segundo grupo de empresas, criadas principalmente
depois de 64 tem como suporte sua criação a ideologia
da segurança nacional, razões de natureza estratégica
que determinaram a criação dessas empresas. É o caso
da EMBRAER, do sistema TELEBRÃS·EMBRATEL.
da COB~A. da NUCLEBRÃS. Hã Uma ligação até muito Tittima.entre a ideologia do Estado des.envolvimentista
e a ideologia da .segurança nacional que presidiu a for·
rri.ação desse _segundo grupo. Apenas destaco por uma
questãO de ênfase· porque é claro que aquelas mesmas
empresas que foram criadas a partir" do Prõjeto Getúlio
Vargas, da visão de estadista que ele tinha, como tendo
ilnla função desenvolvlrilerittsta', eStavam também ligadas à segurança nacional, isto é, eram e são empresas altamente estratégicas, sob o ponto de vista de desenvolvimento e, por conseguinte, sob o ponto de vista de seguranÇa nacional também. Mas destaco Por ver, principalmente depots de 64, nas empresas recém-criadas ~esta
etapa,- Que a· ênfase maior estava na visão da seguriltiça
nacional e nas razões estratégicas do que propriamente
na visão do Estado desenvotvimentísta, que foi a qUe
presidiu 3 criação das primeiras empresa nos períodos
Vargas e Kubitschek.
Afora esse dois grupos que são os principais, há outras
empresas que foram incorporadas pelo Estado, por se
verem diante de situações de insucesso, as chamadas empr~as falida~. que foram absorvidas pelo Estado por razões de natureza social ou por razões mesmo de natureza
estratégica, mas não fundadas com este objetivo e sim incorporadas para que não cessacem suas atividades. Aí há
u.m grupo imenso de empresas nos mais variados setores
e nos quais eu induo as empresas ferroviárias e de navegação maríttma, porque tiveram a·sua incorporiwão rião
f~ita dentro de um projeiO des.envolvimentista riÍas,"sim,
porque eram empresas cujo patrimônio esfàva extremamente desgastado,' cuja liquidez entrava em processo de

insolvência, e o Estado teve que abosorvé-las dada a importância das funções que executavam.
- FifialmCnte, aquele grupo de empresas que não são
propriamente empresas. São repartições prestadoras dos
serviços públicos tradicionalmente ligados à administração direta ou indireiá que passaram a se constituir
corilo errlpreias par· uma razão ligada à necessidade de
uma maior llexibilidade ·ad.minisf.rativa, no que tange às
questões de peSSoas ou mesmo às queStões de licitação,
de concorrência pública e tudo o mais, de grau de liberdade administrativa que as regras da administraçãO direta tolhem. Aí há um imenso campo que vai da Empresa
Brasileira de Correios ·e- Telégrafos até Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem ou seviços de abasteCimento de água e esgotos ·das nossas grandes cidades.
Também não incluiria esSas empresas propriamente dentro do conceito de·empresas estatais porque são, nada
-mais, nada menos, do que repartições prestadoras de serviços públicos, trãdicionãlmente ligadas à administração
djreta.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao destacar esses grupos quero afirmar que, ao meu juizo, o que tem sentido e
o que tem razão de ser são as empresas dos dois primeiros grupOs, pfiiicipalmente. Claro qÚe adicionadaS a essas empresas dos dois primeiros grupos aquelas Ugadas
ao setor de transportes ferroviário e marítimo, desde que
passadas por um processo de modernização e de rev-isão
completa dos seus processos administrativos, p3.ra que
possam se comportar como empresas realmente produtivas, não deficitárias e prestadoras, com efiCiência, dos
serviços que deverri prestãr ria qualídade de emPresa. Eu
digo o que tem sentido, porque o Estado desenvolvimentista é uma necessidade para países não apenas como o
Brasil, como para todos aqueles países que chegaram
atrasados no processo histórico de desenvolvimento capitalista. Não é por acaso que essa questão das empresas
estatais e a presenQa delas na economia é comum, por
exemPlo, a quase todos os países da América Latina e a
países novos que estão se desenvolvendo no Continente
Africano, porque há uma razão lógica que demanda, que
ex.ige a presença do Estado como entidade não só mobili~
zadora, como entidade racionalizadora dos investimentos, para países que aspiram complementar o seu processo de de.se.nvolvimento e encontram um mundo economicamente estruturado, c estruturado contra nós. Não que
sejam estruturados propositadamente contra nós, mas,
na medida em que o mundo econômico está estruturado
para proteger aquelas nações que galgaram a situação de
países iicos, industrializados e desenvolvidos mais cedo,
ao longo do processo histórico, pafses da América do
Norte, da Europa e últimamente o Japão, na medida em
que eles dominam os grandes centros finanCeiros internacionais, que dominam as grande correntes de comércio internacional, que dominam os grandes centros formadores de tecnologia e, por conseguinte, de progresso,
claro _que na sua própria defesa estruturam o mundo
para impedir, ou pelo menos dificultar, que novas nações
tenham acesso que possam vir a se constituirem em concorrentes ou em nações competidoras da sua situação
privilegiada do mundo de hoje.
A Trilateral não é nenhuma invensão, nem uma figura
de retórica, é uma realidade dO mundo de hoje que cabe
a nós reconhecer e não devotar a ela ódios ou emoções
negativas, mas, simplesmente, ao reconhecer a sua existência, tratar de dotar o nosso País dos mecanismos
compensadores desta desvantagem que nós temos ao entrar num mundo econômíco que, como disse, é estruturado a favor deles e, por conseqUência, contra nós, aspirantes ao ingresso do chamado primeiro mundo, ou o
mundo industrializado.
"POr essa raZão, esses ·pafses exigein a presença mâis
forte do Estado, corrio disse, 'p3ra mobilizar recursos,
para racionaliza"r ·a locação ou a aplicação desses recursos. Da:i a necessidade do· Estado intervencionista com
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rnaior intensidade, e intervencionista não apenas nós
processos indirelos, através do planejamento e de todas
as polfticas de fomento, a política fiscal, a política creditícia, a política camôial, etc.;-mas até mesmo do Estado empresãrío, pai"ã cObf!raqueles setores onde seria impossível a atividade de capital nacional, e _ond_e é perigo-

sa a admissão de capital estrangeiro, até por questão de
segurança. Por isso eu digo: a ideologia do Estado _desenvolvimentista tem uma ligação com a ideologia da segurança nacional, neste ponto, e não é apenas inconveniente entregar esses setores altamente estratégicos, sob o
ponto de vista de desenvolvimento, sob o ponto de vista
econômico, como é arriscado, porque, quantos anos, por
exemplo, esperamos pelo capital estrangeiro na nossa in~
dústria siderúrgica; quantas tentativas fez o próprio Getúlio Vargas para conseguir esses investimentos estran-·
geiros para desenvolver a nossa indústria siderúrgica, até
que se chegou à conclusão de que ou o Estado o faria ou
ninguém o faria. Aconteceu o mesmo em relação ao petróleo. Quantos anos, levamos, quantas décadas levamos, a esperar que para aqui viesse o capital estrangeiro
para a pesquisa do nQSSO petróleo, até que o Brasil, o Estado brasileiro, a Nação brasileira, a PETROBRÁS, o
povo brasileiro, tomou essa iniciatiVa. Daí se desencadeou todo o processo de produção.
Esta necessidade, esta demanda, esta exigência do Estado mobilizador, do Estado racionalizador, para o processo de desenvolvimento, é que se liga à existência e ao
fortalecimento do Estado também como empresário,
cumprindo este papel ligado à ideologia do Estado desenvolvimentista e _da segurança nacional.
E as estatais, essas estatais, cuja existência se prende a
esta ideologia, têm enorme efeito, seja mobilizador, seja
racionalizador. Basta lembrar,· basta verificar· a correlação estreita que exisfe, ·por·exempto;·entre a taxa de investimento historicamente verificada neste Pafs e o n1ontante das inversões_- das empresas- estatais.
Nada é mais arrasador sobre a taxa de investimento
do País- e agora, nestes últimos meses, estamos verificando nada é mais_ arrasador do que o corte dos investi·
mentos das empresas estatais, pelo efeitO multiplicador
que esses investimentos têm.
Durante todos estes anos, a partir da criação dessas
empresas, a verdade é que as estataiS foram o pilar de
sustentação da taxa de investimento neste País, e, por
conseguinte, de todo o processo de crescimento econômico que se apoiou_ nesses investimentos e nesse pilai"
principal. Além do que, têm o efeito multiplicador- a
que já me referi. Todas essas empresas produzem bens e
serviços que são_ utilizados por uma imensa gama de outras indústrias para a frente no processo _econômicci .::__
como se; diz assim, isto é, são empresas que produzem
energia, produzem matérias-primas fundamentais, produzem transportes básicos, produ4em, enfim, todas elas,
bens ou serviços da mais larga utilização, e, em geral,
produzem esses serviços a preços baixos, quase sempre
bem mais baixos do que os v_igentes para estes mesmos
bens e serviços no países desenvolvidos, nos países ricos,
nos países industrializados do Mundo. Por conseguinte,
essas empresas, além do efeito multiplicador e mobilizador do seu próprio investimento e das oportunidades que
criam para trás no processo económico, pelas suas compras, essas empresas também criam um efeito multiplicador para a frente, nas suas vendas, oferecendo à economia nacional bens e serviços, da mais larga utilização, a
preço relativamente baixo, diria até bastante baixo. Por
outro lado, como já disse, essas empresas têm também
efeito raciOnalizador, porque a verdade é que a idéiã. de
planejamento, a idéia de elaboração de projetas, sob o
ponto de vista económicO, nasceu conjuntamente com o
nascimento dessas empresas estatais. Não apenas no
BND ES, em todo processo administratiVo dessas empresas sempre colocou a idéia do planejamento económico,
a idéia de se estipular a produção de acordo com a d~-

manda projetada, enfim, a idéia-- de raciorialiZ<ição do
prqcesso económico, através do cálculo económico, através das previsões, das estimativas de demanda e da_avaliação, sob ponto de vista económico, dos seus efeitos da
produção dessas empresas. Além dessas empresas acarretarem - como disse - o benefício da nacionalização
de setores estratégicos, que, de oUtra forma, só poderiam
se preenchidos -::- a,ssim mesmo sein nenhuma certeza,
sem nenhuma segurança --Por empreSas de capítal estrangeiro, produzem ainda o efeito indireto do desenvolvimento tecnológico, de vez que muitas delas, principalm_ente as criadas nos últimos a_nos, são empresas situadas
em setores de ponta, sob o ponto de vista de tecnologia,
de d~envolvimento tecnológico e de exigências de densidade tecnológica.
·A veráade é que essaS empresas, seja aquelas presididas pela ideologia do Estado desenvolvimentista, seja
aquelas presididas pela ideologia da seguranÇa nacional,
todas_elas, ou quase todas, são empreendimentos altamente exigentes quanto à densidade de capital e ou
quanto à densidade de tecnologia. São efi?.presas que
muito difiCilmente, eu diria impassivelmente, poderiam
ser preenchidas por capital privado nacional, e ficaríamos sempre na dependência do capital estrangeiro, tirando a possibilidade de um controle maior_ da sociedade
brasileira sobre esses setores.

Essas empresas Sr. Presidente, têm sido alvo de campa,nhas muito bem concatenadas, muito bem ordenadas
em toda a nossa imprensa, em pronunciamentos qUe, infelizmente, lamentavelmente, digo eu, têm sido encampados até por grande parte do empresariado nacional,
que se deixo.u iludir por falsos conceitos e por falsas alegações, ataques esse que agora passaram a contar com
mais uma poderosa força- o fundo Monetário Internacional, que, pelas notícias que temos, passou a exigirconforme já disse- uma ação mais drástica de desestatização por parte do Governo brasileiro. Esses ataques
têm-se concentrado em dois pontos principais: um, a
questão da ineficiência, que jã era objeto sempre de referências, quando se faziam esses ataques anos atrás, e
agora, mais recentemente, o ponto levantado tem sido a
-questão" de défiéit público, como se tais empresas fossem
as principais causadoras do chamado déficit público da
economia brasileira.
Esta alegação do déficit público efetivamente é falsa, ê
inteiramente falsa, mentirosa mesmo.
Já tivemos ocasião de ouvir ãqui,~ desta tribuna, proItUiidamento do Seriador Severo Gonles, desveii.dançlo
toda a falsidade dessas alegações, de uma confusão que
foi estabelecida pela propria SEST, pelo próprio órgão
governamental encarregado de Controlar eSSas empresas,
que alardeou, divulgou para a opinião pública um volume de déficit público, um valor de déficit público em cuja
composição se encontram órgãos, entidades, que nada
têm a ver com as empresas estatais, ou pelo menos com
essas empresas dos dois prímeiros grupos a que me referi, que ·são aquelas cuja existência efetivamente tem se[l·
tido. A verdade é que essa cifra gigantesca foi10ril.ada
como se por ela fosse responsavel todo o conjunto_ de
empresas produtivas, de empresas industriais mineradoras, prestadoras de serviço etc,,
O nobre Senador Severo Gomes, desta tribuna, já desfez o equívoco e recentemente o Professor Dias Leite, em
um dos artigos de uma série que tem escrito, também levantoi.J a questão e demonstrou cabalmente que as ~m
presas produtivas, as empresas desse 19 e 29 grupo a que
me referi, ao contrário de serem deficitárias, são superavitárias, isto é, cobrem com recD:rsos pr§prios não só a
totalidade de seus gastos correntes como os.~stos f!nan·
ceiros decorrentes do seu esforço de investimento, mesmo inclUindo-se aquelas empresas historicamente ineficientes e deficitárias, como o são, de modo geral as empresas ferroviárias.

Considerando-se ainda que as empresas estatais produtoras de matérias-primas fundamentaiS e de serviços,
como as de energia, em geral cobram preçoS baixos sobre
os produtos que produzem e vendem, isto é, -para exercerem o papel de promoção, de fomento, elas exibem, em
cotejo Com as empresas análogas de outros países, níVeis
bem mais baiXOS de preços ofertados dos seus produtos,
para q_!lé ~~ possam ser utilizados com uma dimensão
desenvolvimentista, dentro da idéia de promoção do desenvolvi_mento que preside a existência dess:as empresas;
apesar disso, apesar de incluir no rol das empresas produtivas aquelas historicamente ineficientes e apesar ·da
constatação de que os preços dos produtos ·que vendem
são em geral muito baixos, o fato é que o conjunto das
empresas-Çrodutivas é superavitário o suficieille para
cobrir gastos correntes e custos financeiros dos seus investimentos.
Essa primeira alegação do déficit público é inteiramente falsa, a meu ver propositadamente falsa, e com a
conivência, com a participação lamentável da própria
SEST, órgão g'overnamental que deveria defender essas
empresas, e não colaborar para o falseamento do quadro
de análise e de apreciação dessas empresas.
É um argumento, a nieu Ver~ propositadamente falso.
Quari10 ao segundo fato r de ataque, a questão da ineficiência ...

O Sr. Josê Lins- V. Ex• me permite, antes de passar
ao segundo ponto?
O SR. ROBERTO SATURNINO -Com muito pra-

zer.
O Sr. José Lins- Nobre Senador Roberto Saturnino,
concordo em gênero. número e ·grau com a análise que
V. Ex~ está fazendo+ O que me causa preocupação é que,
sabendo que nada do que é humano é perfeito, e, portanto, havendo e_videntemente distorções nas ações de algu·
mas empresas estatais, como há também no setor privado ...
O SR. ROBERTO SATURNINO -

Claro.

O Sr. Josê Lins- .•. as ações corretivaS muitas vezes
se ctornam ações destrutivas, e isso é o mal maior. De
modo que do meu ponto de vista, é preciso realmente sanearas finanças do País, já qU.e;tõdos sabemos, Õ &fiCit
público é realmente, hoje, uma das principais cauSas da
inflação. Certamente, há també·m déficit em enij:>i'esas
governamentais. Mas é preciso que essas correções não
afetem a verdadeira filosofia- de açào do Estado investi·
dor, que eu julgo fundamental. Em muitos desses setores
a-poupança privada jamais seria capaz de fazer o que nós
fiZCffioS no País neste século. Além do mais, muitas dessas empresas, que são prestadoras de serviços básicOs e
que devem fornecer serviços a preços baixos, jamais poderiam interessar ao setor privado. Eu me parabenizo,
pelo menos até agora, com V. Ex• porque não posso assinar um cheque em branco, mas realmente, concordo
com a análise que V. Ex• está fazendo.
O SR. ROBERTO SATURNINO - Agradeço a V.
Ex• o aparte. E espero merecer, também, a sua concordância até o fim, quando pretendo fazer algumas suges·
tões par"a; digamos assim, superar as distorções que exis·
tem.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Lembro ao
nobre orador que o seu tempo está esgotado.
O SR. ROBERTO SATURNINO- _Eu me valeria Sr.
Presidente, da minha condição de Líder para pedir uma
prorrogação de 10 a 15 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Prorrogação
não. O que podemos fazer é o seguinte: o tempo de V.
Ex• está esgotado. Agora, eu concedo a palavra a V. Ex•
como Líder, e V. Ex• terá mais 20 minutos.
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O SR. ROBERTO SAT'l.JRNINO -

Agradeço a V.

Ex• Acho que antes dos 20 rriinutos concluirei o m-eu

pronunciamento.
Srs. SenadQres, eu ia me referir então à segund-a alegação que se contém em toda essa campanha que se desenvolve contra as empresas estatais, Trata-se da alegação de ineficácia~ de ini::ficiêneia, própria dos orgaáismos públicos, devido às ingerênciaS politicas, enfim,
toda aquela argumentação que se desenvolve a partir
desta constatação, entre aspas; desta observação daqueles que pretendem desestatizar ou eliminar a participação do Estado na nossa economia.
Devemos reconhecer, em parte, a validade de ãlgunS
desses argumentos, isto é, para defendermos efetivamente as empresas estatais, precisamos ter um espírito crftiCo
e isenção para reconhecermos as distorções e_ os _erros
que têm sido cometidos, a fim de que possamos tomar as
medidas de correção do seu curso administrativo, não de
eliminação dessa empresas; da su'ã-vidã t!COnôniiCã, enfim, eliminar a razão de ser OeStes- at:iqt.ies, pelo menos
no que respeita à validade dos mesmos.
Eu vejo Sr. Presidente, quC, de fato, tem havido pelo
menos um acrésCimo de iileficiência, um· áprofudamerito,
uma ampliação das razões de ineficiência, ligados a quãtro aspectos principais; Dois aspectos, decorrentes, a
meu ver, da situação do Estado autoritário em que vivemos nestes últimos anos, e ainda continUamOs a viVer
não obstante os passos da abertura, e dois outros aspe-ctos ligados, no sentido menor, à excessividade dessas empresa-s.
Quero referir-me- aos -dOis Prhileiros ãspectôs ligados à
questão do Estado autoritãiio. O Primeiro, o abUso de
poder por parte das direções dessas empresas.
Ê forçoso reconhecer que todo o conjunto de motivações ligados ao status polítiCo, ao status econômico; às
mordomias mesmo, às vantagens diretas e indiretas trazidas por esses cargos, levou muitas direções de empresas
a se excederem na criação de subsidiárias, no máu direcionamento das empresas, através de suas diversas políticas, seja de investi!J1ento, seJa de pessoal, sejá de cOmpras, etc. Acho que isso se deveu, em grande parte, à falta de uma fiscalização, isto é, âe Um clima mais democnitico- no funcionamento governamental, que permitísse à
so-ciedade exercer, com mais presença, a fiscalização
sobre as direções que desenvolviam as diferentes políticas nessas empresas. Trata-se, a meu ver, de abuso de poM
der ligado ao clima e ao autoritarismo, destes últimos
anos. O segundo ponto diz respeito à perda de autonomia, o _que é um paradoxo em relação à constatação doS
abusos de poder por parte das diretorias. Se de um lado
as direções dessas empresas tiveram -possibilidade de
abusar do seu poder para instituir políticas que nada ou
pouco tinham a ver com o interesse dessa empresas e
como o interesse nacional, de outro lado, o próprio EstaM
do autoritário, o clima de autoritarismo levOu essas diM
reções a uma subserviência ein relação ao Poder Central,
ao qual estavam hierarquicamente subordinados,
quebrando aquele princípio de autonomia que havia anteriormente na direção dessas empresas-; levando, por
exemplo, essas empresas a assumirem encargos, a tomarem decisões que nada tinham -a ver com o interesSe das
empresas e com sua finalidade primordial, maS que tinham a ver com os planos governamentais no setor ecoM
nômico, como um todo, que usavam essas empresas
como instrumentos de obtenção de seus resultados.
O caso mais notório é O dos financiamentos externos,
que essas empresas foram obrigadas a tomar para fazer
estatísticas de balanço de pagamentos, para cobrir os
rombos do déficit da nossifiafança de pagamentos, con~
seguindo divisas, cOnseguin-do dólares em operações de
financiamento que nada tlnham á ver com os projetas,
com os planos de desenvolvimento_dessas empresas, mas
que eram determinados pelos Ministros da área econôM
mica a fim de que o nosso balanço de pagamentos pudes~
sem fechar ao fim de cada.ano. E, natUralmente, com as

conseqüências, _por exemplo, das máxi-desvalorizações,
essas empresas são levadas a situações financeiras e de liguidez difíceis, po-rque elas foram obrigadas, com a perda de autonomia, a tomar decisões que não tomariam,
não fosse esse clima de autoritarismo e essa subserviência de suas direções em relação ao Poder Central, que determlnava as suas ações, coisa que não acontecia, historicamente, em outros tempos, quando não havia esse clima de autoritarismo.
As outras duas razões que me preocupam e que introduzem, a meu ver, fatores de ineficiência nessas _empresas, s;lo ligadas, também, de certa forma, ao Estado autoritãrio, mas especificamente à introdução das motivações de natureza estritamente política, no menor sentido, isto é, política no sentido de politicagem, de apadrinhamento de desrespeito ao sistema do mérito, enfim, de
usó dessas empresas -como instrumento politíco do Governo para obter resultados satisfatórios nas eleições ou
na apreSen-taÇão à opinião pública, de modo geral.
Eu quero referir-me de uin lado, ao desgaste, pelo menos, nos últimos anos, dos salários dos corpos técnicos
dessass empresas, destruindo, a meu ver, um patrimônio,
um dos maiores, senão o maior patrimônio desSas empresas, que é o cOrpo técnico. Todo o acervo de informações que esse corpo técnico dispõe e toda a possibilidade de enriquecimento, de criatividade que esse corpo
técnico re·m., começa a sofrer os efeitos do achatamento
salarial, expulsando, muitos deles, para o setor privado
ou impedindo a própria renovação desse corpo técnico,
sempre necessária, para que esse patrimônio seja mã.nUdo no seu mais elevado grau.
Asstm, também, Sr. Presidente, o desaparecimento da
regra do concurso público para admissão,- que sempre
existiu nessas empresas - O sistema do mérito para as
}:lf6fiiCiÇões._O-que acontece ultimamente é que concursos-nãci se-realiiain mais. As contratações são feitas em
grande quantidade, em quantidade maior do que as necessidades de muitas dessas empresas e são feitas por
motivações de natureza política, no menor sentido,
como jã disse~ V~ lendo o nepotismo de tcido jeito, valendo o interesse imediato, interesse pequeno, de natureza
-política, que desestimula todo o quadro do funcionalismo qUe eStava habituado, estava condicionado pelos critérios anteriores, o que formava uma espéCie de eSpírito
~de corpo, esprit de corps, dentro do ambiente dessas empresas, que era extremamente positivo no desenvolviM
menta dessas empresas.
-Esse é o quarto fator a que eu quero aludir: a destruição deste espírito de _corpo, com as práticas antidemocráticas, as práticas menores que ocorrem, freqUentemente, no interior, dessas empresas, com o abuso de poder das diretorias, com as campanhas que se desenvolvem na imprensa, os escândalos que se abrem; tudo issO
destruindo aquele espírito de corpo que, absolutamente,
é"indispensável ao bom êxito empresarial, que-Seobsefva, por eXemplo - e talvez constitua o grande segredo
do seu êxíto- nas empresas japonesas, onde o empregado, como se diz corretam ente, veste a camisa da empresa
- e trabalha por ela, animado por um espírito de colaboração efetiva e tem o seu mérito-reconhecido, o seu esforço reconhecido, aquilo que havia no interior- de nossas empresas estatais. Eu não somente pertencia a uma
delas, como ainda pertenço, como nos constantes contatos que tinha com o funcionalismo de todas as demais
empresas, observava esse espírito de corpo altamente positivo e que hoje se deteriora, e se deteriora rapidamente,
lamentavelmente, na medida em que o funcionário vai ti--cando desalentado, vai ficando decepcionado com todas
essas práticas, além de ver o seu salário também achatado a cada momento.
Então, essa destruição do patrimônió-qUe Coriesponde
ao funcionalismo, essa distruíçào do espíritO de Corpo,
qUe ê: um outro patriinônío,- embora invisível; não tão
tangível, mas que é algo extremamente impOrtante na
vida dessas empresas, é uma das distorções que mais tem
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p_rejudicado a eficiência e o bom resultado da vida dessas
empresas.
O Sr. José Lins -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO SATl.lRNINO - Ouço, mais uma

vez, o nobre Senador José Uns.
O Sr. José Lins- Nobre Senador Roberto Saturnino,
eu queria agregar mais uma razão a essa análiSe dil ineficiência das empresas _a _que V~ _Ex~' alude. O que me parece fundamental - não sei se escapou a V. Ex•- são as
razões decorrentes da política, com P maiúsculo, razões
decorrentes da necéssidade de um maior eqUilíbrio social
na distribuição do beneficio do desenvolvimento. Veja
V. Ex• que se não fossem essas razões, jamais o Nordeste, hoje, disporia de uma rede de eletriõcação que cobre
toda_a região. Não há praticamente uma cidade, no Nordeste, que não disponha de energia elétrica. Da mesma
forma, faço referência à questão do saneamento básico,
à água, ao esgoto e às telecomunicações, e há outros
exemplos, ainda. S verdade que houve pressão política,
no bom sentido, e os reclamos sociais dessas populações
foram atendidos, em detrimento da situação financeira
dessas empresas, porque, normalmente, os investimentos
são muito gra'ndes e as rendas decorrentes extremamente
pequenas. É claro que isso exigiria uma compensação fiscal, o Governo Federal deveria compensar essas empresas por esses investimentos feitos- que são pratii::ainente
de carãter social. Mas a análise de V. Ex• é perfeitamente
consentânea com a realidade. Agora, acrescento, apenas,
que, embora !fiUitas dessas distorções tenham sido provocadas pela política ou até por setores administrativos, .
é claro que o Governo não está interessado em desestatizar essas empresas que são fundamentais para o País. O
que é preciso é encontrar o meio termo, e aquele que exatamente preserve essas empresas e os seus benefícios, sem
acarretar os problemas a que V. Ex~ se refere de desM
truição do importante corpo da nossa economia.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senador,
eu não chegaria a concordar exatamente com o seu aparte, embora reconheço que esta particularidade a que V.
Ex• aludiu, o serviço, o papael desenvolvimentista que
estas empresas exercem, oferecendo serviços e matériasprimas a baixo custo, reduz os seus resultados financeiros. Quer dizer, poderia até ser encarado como fator de
ineficácia, à luz da análise dos seus balanços, mas, na
verdade, a meu ver, não constituem distorções, ao conM
trário, eu acho que essa é uma das funções que justificam
a existência dessas empresas; por isso, eu não qualif1co
como distorções, mas, ao contrário, qualifico até cOmo
êxitos.
O Sr. José Lins- Eu me refiro apenas à influência na
situação financeira da empresa, mas é claro que, através
disso, ela está cumprindo a sua função social.
O SR. ROBERTO SATURN!NO- Ê claro. perfeito,
neste ponto estamos de acordo, mas por esta razão não
qualifiquei como distorção.
Finalmente, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer alguma coisa sobre o que se imagina possa ser feito para cOrrigir, ou pelo menos, reduzir bastante essas distorções.
Isto é, vamos debater um pouco a questão das medidas,
das soluções capazes de recolocar essas empresas no seu
camínho histórico, no caminho do desenvolvimento brasileiro, no caminho que foi para elas projetadas pela visão, seja_ de Yargas, seja dos outros estadistas que o
acompanharam nesse ponto de vista.
O Sr. Passos Pôrto - V. Ex• permite um aparte?
O SR. ROBE~TO SATl.lRNINO- Com muito prazer, nobre Senador Passos Pôrto.
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O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Roberto Satur~
nino, V. Ex• trouxe ao debate do Senado um assunto que
considero_ da maior importância, da maior atualidade e
lamento que o tempo seja pequeno para a discussão daquilo que considero fundamental ao processo de retificação do desenvolvimento brasileirQ, V. Ex', a grosso
modo, dividiu as empresaS,_ estatais _brasileiras o_ª_quelas
que estariam dentro do chamado governo de desenvolvimento e naquelas que são do interesse da segurança nacional. A minha impressão é qrie a empresa está.tãl ilo
Brasil tem uma série de motivos, uma série de razões,
dentre o preenchimento dos vazios que a iniciativa priVada e o capital brasileiro não têm condições de fazê-las até
àquelas que são responsáveis pela pólíticà de substituição de" produtos importados. Mas, o que hã, nobre Senador, de evidente, na atualidade dessas empresas é a invulnerabilidaóe de sua direçào, a sua impermeabilidade
à fiscalização pelo povo e pelos Poderes da República,
inclusive, o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas_ da
União. Uma empresa-pública no Brasil é um Estado dentro de outro Estado. Um cons~lho administr~tlvo, uma
diretoría -dirigem, à revelia do povo, e, às vezes dos interesses do próprio p-ovo--ora-Sileiro, --põrque aS stias decisões têm força de lei interna; eles têm um orçamento au~
tônomo, executam uma política de salários, de investimentos e até de custeio acima da média do povo brasileiro. lsto,_evidentemente, criou uma situação de disparidade no Brasil que é necessário que seja revista. SãtfCerCa
de 500 empresas, hoje;-verdadeiras autarquias, verdadeiros estados dentro do Estado brasileiro. Em que pesem
os objetivos maiores da sua criação, elas se desviaram
pela má administração, pela má condução, através dos
seus conselhos de admin"istração e das suas diretorias.
Acho que, além do Poder Legislativo e do Tribunal de
Contas, outros órgãos deveriam ter superVisão e controle
sobre essas empresas, sob pena de se criar uma situação
de injustiça social no próprio processb-de desenvolvi~
menta económicO _brasileiro. Eram estas as críticas que
gostaria de aduzir ao brilhante discurso de V. Ex'

O 8!1. ROBERTO SATURNINO =-~Agradeço a V.
Ex•, nobre Senador, e logo a seguir vou fazer uma breve
referência-a este aSpecto que V. Ex• levantou.
Queró dizer, Sr. Presidente, que não acho, ao contrârio, repito com a maior veemência a idéia de que a so~
lução seria privatizar essas empresas~ Quando ouço falar, por exemplo, ou quando leio notícia de que estaria se
cogitando a privatização do Vale do Rio Doce, realmente um arrepio patriófiCO·per-Cofrê meu-corpo por"que seria o absurdo dos absurdos entregar esse patrimôilio nacional, patrimôriíO rião apenas das suas jazidas, mas dos
conhecimentos que tem sobre a geologia do País, da presença que tem nas linhas de comércio internacional, do
prestígio internacional_de que desfruta. E entregar esse
patrimóniO a que iniciatiVa priVada, se não à do capital
estrangeiro? ];>ara quê? Para pagar a nossa dívida, para
pagar parte da nossa dívida?
Enfim, ã. solução definitiva não é desestatizar. Claro
que vender à iniciatiVa priVàdá empresas- que foram às
mãos do Estado por um processo de insolvência, muito
bem. Eu acho que é da lógica das coisas. Aquelas empresas do terceiro grupO a que eu me teferi, istO ê, a-sempresas que foram estatizadas porque faliram, muito bem! Se
o Estado, depois de recuperada a economia dessas empresas, torne a passã-las à iniciativa privàda~ não vai encontrar a nossa oposição. Muito pelo contrãrio, vai en~
contrar a nossa concordância. Assim como voltar para a
administração pública, direta ou indireta, órgãos tradicionalmente pertencentes a ela, ela administração, que
foram transformados em empresas para melhorar, aumentar a flexilbilidade administrativa, eu também estaria de acordo, desde que também se modernize todo o
aparelho burocrático e administrativo do ~tado, que está emperrado por normas completamente ultrapassadas

e que, por isso mesmo, os admínistradores transformaram esses órgãos em empresas.
Então, deseStatizar empresaS do 3Q e 4Q grupos, eu estaria até- de_ acordo, mas ~unca em desestatizar aquele
núcteÕ fundamental que -são as enlPresas do lQ e 2Q grupos, a que eu me referi: as empresas formadas pela ideo~
logia do Estado desenvolvirnentista oU pela ideologia-da
Segurança Nacional. Quanto a estas dáwse o contrário: o
que nós precisamos é reforçá-las e melhorar a sua eficiência. Como? Ao meu juízo, primeiro, democratizando
o Estado, porque o estado desenvolvimentista não é absolutamente Incompatível com. o estado democrâtic_Q._
Muito ao contrário, o verdadeiro estado desçnvolvimen-..~
tista, necessariamente, tem que ser um Estado democrático. Para quê? Para que os seus projetos, os seus em-preendimentos se compatibilizem com as aspirações nacionais, com as aspirações da população, razão pela qual
tem que haver sempre uma ligação absolutamente_ íntima, direta, entre essas empresas e a opinião p"ública do
País._
Isto é, o Estado desenvolvimentista só pode ser _um esiado democrático. Daí" por q~e corrigJr uma série de dis~_
torções, que foram resultante~ do Estado_ autoritário, a"
forma para se obter esse re~y\taQ_o ~ de_rnocratizar o Esta-_
do.
Segundo lugar: instituir mecahjsmos de fiscalização
das empresas pela socieditde, através do Congresso. Nacional que, afinal de contas, mal ou bem é a entídade representativa da sociedade_brasileira. Pode não ser tão representativa qu-anto desejamos nós, mas o fato é que ê. E
é preciso que as políticas dessas empresas sejam examínadas pelo Congresso, Eu não quero me referir ao c_ontrole contábil que é efetuado pelo Triburia-1 de Contas.
Não, esse deve continuar a ser efetuado pelo Tribull_al de
Contas. Eu quero me referir ao controle político, ao éontrole da política de formação de su_bsldiárias, da polítiCa
de investim~tos, da política de pessoal, da política de ,
compra das empresas, da politica de exportações, da
politica de desenvolviinento, isto é-, as políticas das ern- -presas têm que ser objeto de análise e de ex;ame da sacie~
dade através do organismo de intermediação que é o
Congresso Nacional.
Quero me; referir, aqui, ao aparte do nobre Senador
Passos Pôrto que vem ao encontro desta minha colocação, lembrando ao Senador que eu apresentei um projeto nesse sentido. Apresentei um projeto que obrigava
todas as direções de empresas estatais, de âmbito federal,
a, pelos menos uma vez por ano, ou sempre que convocados pelo_Congresso, prestar contas de suas políticas a
uma ·comiSSão espeCial do Congi:esSo Nacional, para que
esse controle fosse exercido. E eSse projeto, que passou
por todas as -eomissõ_es com vOto fàvorãvel, foi derrOta~
do aqui:- neste plenãrio, com o voto da bancada ciO PDS,
sob alegaçãO: de que issO tirava a independência óu á autonomia dessas empresas. Quetn apresentou o projeto fõi"
a_ Oposição, e o projeto foi derrotado com o voto da
Bancada governista_. Eu me proponho até a reapresentar
esse projeto, porque acho que é fundament<i.l o exercício
desse controle político por parte do Legislativo.
O Sr. Severo Gomes -

V. Ex• tem o meu voto.

O SR. ROBERTO SATURNINO ~-Obrigado, agra·
deço ·antecipadamente a V. Ex•
Sr. Presidente, não posso deixar de ouvir um breve
aparte do Senador Severo Gomes, mesmo porque jâ estou quase ao término âo meu pronunciamento.

o· Sr. Se\:ero Gomes - Senador Roberto Saturnino,
quero cumprimentá-lo pelo seu discurso, pela clareza e
pela justeza dos conceitos, que de uma certa maneira se
expandem pelo País, se analisarmos, por exemplo, os termos em que o problema das estataiS foi abordado ontem,
num documento de empresários. Está dentro d~a mesma posição, da necessidade da preservação desses setores

fundamentais, de se eliminar a irracionalidade, os abusos. Através de qué? Do controle democrático. Esta é a
gran~e questão: se nós_nã_O t~verlnos o Controle demõcrático dÕ Estado, não teremos o controle democrático das
e~presas estatais. Tudo Õo Biasil, hoje, é questãO demo~
crãtica, além de ser questão econômica, de ser questão
política, de relações externaS e tudo mais-: Mas eu gostaria de fazer referénda à um aspecto do discurso de V.
Ex', com relação ao problema da ineficiência ou da eficíê~_cia. De tal mo<io são as empresas estatais objeto, hoje, de uma campanha de descrédito, de desmoralização,
no País; que todoS-Os seus aspectos posíilvos, e Que sãO
enormes. são ocultados ou não vêm à luz do sol. ~muito .
difícil e~ta~elecer con:tparações de empresas, quando elas
eventuãlmente têm o domínio de um Setor, como é-oca-.-50, pOf exeffiplO, dã OPETROBRÃ·s. Mas, onde se pode
comparar, fica muito claro que é possíVel identificar e
avaliar-o comportamentõ dess3.s empresas. Eu falaría
ll).ais precisamente co_m relação l.).O setor siderúrgico, que,
todos nós SU:bemoS. é setoc-dã.- maior impoTtâzi.cia;·nó
nosso passado, no presente e no futuro, .com relação ao
dêsênipénho das .empresaS estataís .. f há 8.Igu-n.S dãôoS -.que sãO importantes. Primeiro, o Brasil detém, hoje, umã siderUrgia moderna. A grande massa dos equipamentos
das nossas usinas siderúrgicas foram instaladas nesses últimos -lo anos. t. uma siderurgia importante, uma side~IJr_gia moderna, qu~ terá um grande papel a dêsCinpenhar no nosso futuro. Mais ainda, é a siderurgia que ven- _
de ~os preços mais baratos do_ mercado mundial; vende
pela ~etade do preço, FDB, dos produtos siderúrgicos
americanos. E 43% abaixo dos preços dos prodülOs siderúrgicos japoneses. Não vende mais, merce das tarifas
aduaneiras que todos constroem pelo mundo afofa. Essa
siderufgia brasileira perdeu nos últimos anos dois bilhões de dólares de receitas pela-compressão doS preços,
controlados in_ternamente, que não davam atenção à elevação .dos custos, nada obstante estivesse ela processando e veDdendo a preços os õlais baixos do mundo. Os d_a- __
, doS técnicos mOstJ;"a-rri que a siderur8ia brasiliira é a que
· _ tr.abalha com maior eficiência com relação ao full rate,
Quer dizei, qúantidade de çarvão e óleo que _se utiliza
para prOduzir uma tonelada de aço. E toda esta campanha ·serve, inclusive, para desmoralizar, desprestigiar e
inibir certas íníciativas da mai"ot imPõrtân"da. A AÇO·.
MINAS está ai, falta o quê? 10% de recursos com relação
ao investimento global para que_ ela possa operar em
Condições- de expoitar e condições de participar do gran-de programa de produçãO de trilho, se amanhã voltasse: o
Brasil, realmente, para o campo da expansão -das ferro- __
vias. _E todosesses :recursos, recurs-os em cruzeiros e, no
entanto, nós varllos--_assisti_r à deterioração dos equipamCntCKCarç-s, do grande esfOrço nacional que foi feito
para: conslr'ução-(la AÇOMINAS, tudo isso envolvido
--numa:grãn-de atmosfera de descrédito da~ empresas estatais:. Essa é uma dàs razões a r:nais para louvar o discurso
de .V. Ex•, sua imJ:?Ortância e atualidade.

a

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito agradeço,
Senador Severo GomeS, a sua participação, que 'en.rique·
ce o d.iscurso sobremaneira~ com o exemplo que lavantou
das sideiúrgicas e que, estou certo, poderia ser obervado
tambêm em muitos o"utros setores os resultados ppera~
ciómiis da PETROBRÃS, os qUais não deixam nada a
dever a qualquer outra empresa petrolffera do mundo,
assim como as nossas empresas de energia elétrica. Enfinl; a própria -Vale do Rio Doce, a EMBRAER com
seus reSultados, a TELE BRÁS, enfim, o conju.nto de empresas estatais tem efetivamente um grau de eficiência
comp<lrâvel, inteirarriente, e em certos casos superando
mesmo, à média de resultados obtidos nas empresas per~
tencentes aos_ Países mais- desenvolvidos do mundo.
E quando V. Ex• faz referência ao documento dos em·
presãrios que, hoje, veio à luz estâ publicado em toda
nossa imprensa, e.:u agradeço tilmbém a lembrança, por
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muito oportuna que é, porque efetivamente os pontos
alinhados no documento dos empresários mostram com
clareza meridiana que não é difícil - não só não é imM

possível, como não é nada difícil se obter, hoje, um consenso muito substancial, muito abrangente, sobre us
problemas da crise económica que estamos vivendo.
A posição dos empresários quanto às empresas estatais merece a nossa concordância, assfm como a posição
numa série de outros pontos, com pequenas divergências, aqui e ali, que poderiam ser acertadas num grande
diálogo nacional, tudo iss_o mostra o quanto é fácil
obter-se um consenso _da_ nacionalidade, _da sociedade
brasileira, para essa crise que está a:í;- ê só a falta de umacoordenação política, de uma iníciativ"a política que tem
que ser do Governo é que está a impedir a cristalização
disso.

O Sr. Humberto Lucena - Permite--me V. Ex' um
aparte, nobre Senador Roberto Saturnino?
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto. F~ndo soar a
campainha)- A Presidência solicitaria a V. -Ex•, Senador Roberto Saturnino, que concedesse este último aparte, porque dispomos aqui de uma gama de oradores inscritos e já estamos ultrapassando o infcio da hora da Ordem do Dia. Quero que os nobres companheiros compreendam que não poderemos prejudicar os demais oradores que se acham inscritos.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Agradeço a be·
nevolência de V. Ex•, ouço o último aparte, do Senador
Humbero Lucena, e logo e·m seguida, em dois ou três minutos, concluirei meu pronunciamerito.

O Sr. Humberto Lucena - Senador Roberto Saturnino, V. Ex•, volta a esta tribuna, na tarde de hoje, para
continuar o discurso que tem feito ao longo de sua trajetória no Senado da República, desde os tempos que que
pertenceu ao nosso ex e glorioso Movimento Democrático Brasileiro. Lembro-me de como sempre a Casa ouvia
atentamente, em silêncio, a V. Ex•, ...
O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado,
Senador Humberto Lucena.

O Sr. Humberto Lucena - ... clamando por soluções
na área econômica, advertindo o Governo. 1:.. pena que
as autoridades deste Pais não tf:nham dado atenção a V.
Ex•, ao nosso Partido, naquela época, e à Oposição ainda hoje. Neste ponto, não posso deixar de aproveitar a
hora para lamentar, inclusive, a infeliz entrevista que o
Presidente João Figueiredo concedeu ontem em Cleveland ...
O SR. ROBERTO SATURNINO - Realmente infeliz.
O Sr. Humberto Lucena - ... às vésperas de sua volta
ao Brasil, quando disse que nada mudará: nem o rumo
da política económica e D.effi a sua equipe. Mas o que
mais quero neste instante ~ solidarizar-me, em nome da
bancada do PMDB, com as palavras de V. Ex•, em gênero, número e grau, no que tange à defesa das estatais,
diante dessa campanha impatriótica que está sendo levada a efeito em nosso País e que cada dia cresce mais, já
agora, como bem o disse V. Ex•, com o beneplâcido do
próprio Fu,ndo Monetário Internacional. V. Ex• viu, por
exemplo, um dos últimos decretos de um dos mais recentes ••pacotes" do GovernO foi jUstamente em direção às
estatais, sob o pretexto de comprimir o déficit, e com isso
se reduziu ainda mais a área de investimento das estatais,
aumentando, por conseguinte, o nível de recessão e de
desemprego neste País. E um ponto que me pareceu estarrecedor, nobre Senador, é que enquanto se tentou pe-nalizar os pequenos e médios fundonâ:rios das estatais,
os dirigentes ficaram imunes. Porque sabe V. Ex• que a
partir de 1964, sobretudo, criou-se na direção das estatais uma mordomia que nunca se cOnheceu: o número de
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casas aqui em Brasília, no Lago Sul, no Lago Norte, pertencentes a dirigentes de estatais, o número de ãviões a
jato, enfim fod8. Uma sêrie de vantagens que devem ter
aumentado consideravelmente o_ custo administrativo
dessas empresas, e nada disso foi cortado. Só se lembraram das vantagem dos empregados das estatais. E foi
preciso que eles saíssem às ruas, no Rio de Janeiro: numa
passeata acompanhada por 50 mil pessoas, para que o
GoVerno se advertisse de que_a Nação não queria de maneira alguma uma política de desprestígio e de menosprezo às suas _empresas estatais, as quais, como bem o
disse V. Ex•, são classificadas em vários grupos. E em relação aos_ dois primeiros, se por acasO nóS- as extingUíssemos evidentemente que iríamos cair, como bem acentuou V. Ex•, na mão do capital estrangeiro, porque ocapital nacional não tem condição de ocupar este espaço.
Para terminar, já que V. Ex• falou nas soluções para enfrentar o problema da ineficiência das empresas, entre as
quais destacou a sua fiscalização destas empresas pelo
Congresso Nacional trata-se de uma questão ~iimPirssi
ma. O que não tem havido, é como disse V. Ex•: é a vontade política, inclusive do Congresso NaCiOnal, pela sua
maioria, de resolvê-lo.
0- SR. ROBERTO SATURNINO -

É verdade.

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex.• apresentou um pro~
jeto que foi derrotado aqui neste Plenário, pelo PDS. O
nobre Senador Mauro Benevides apresentou um projeto
regulando o art. n"' 45 da Constituição que diz textual~
mente:
..A _lei regulará o processei de fiscaliza'ção, pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos
at_os do Poder Executivo, inclusive os da adminis-tração indireta."

Portanto, num momento em que tanto se fala em res~
taurar as prerrogativãs e atribuições -dO Congresso Na~
cional, um dispositíVo que está até na Cartã Outorgãda
pelos militares, em 1969, atê agora continua sem regulamentação adequada.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Agradeço, nobre
Líder, a sua referência, as suas palavras e as recebo como
um grande estimulo à continuidade do trabalho que ambos temos procurado desenvolver aqui, dentro desse
espírito de admiração recíproca que nos ·devotamos um
ao outrQe dentro dessa identidade de pontos de vista que
temos sustentado tantas vezes nas batalhas políticas desta Casa.
V. Ex• se referiu às distorções, com o que concordo e
acho que a correção seria exatamente essa de instituição
de mecanismos de fiscalização que dependem, como V.
Ex• acentuou, exclusivamente da vontade política da
Maioria, da Bancada do PDS nesta Casa.
Sr. Presidente. encerro o meu pronunciamento resumindo, encurtando algo mais que queriã dizer, ainda no
campo das soluções, sobre a necessidade também de se
institucionalizar a democratização interna da vida -dessas
empresas, reconhecendo a participação de empregados
nas diretorias. Quer dizer, dando aOs empregadOs uma
representação nas diretorias, valorizando os empregados
por todas as _práticas tradicionais, do concurso público,
do sistema de méritQ __e ao mesmo tempo, simultaneamente, devolvendQ a essas empresas a autonomia de que
sempre gozaram, como .empresas que são, isto é, cortando pela raiz essa prática de se obrigar essas empresas a
tomarem empréstimos que nada têm a ver com os seus
projetas, com os seus planos, com os seus programas, e
jogá-las em situação e dificuldades financeiras em decorrência dessas obrigações que lhes são impostas ainda
pelo Estado autoritário em que vivemos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acho que todas essas
medidas corretivas que digam respeitõ ã fiscalização, à
democratização interna das empresas, a valorização do
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funcionário, a autonomia, tudo iSso deveria ser objeto de
uma legislação especifica, que eu chamaria de um estatu-

to das empresas estataiS.--Este PaíS realmente está precisando estudar e elaborar um estatuto das empresas estatais. Como existem em outras nações, existe na Inglaterra, existe na França, países que têm também grandes setores de sua economia estatiz~dos, legislaram, instituindo mecanismos consolidados através de um estatuto das
empresas estatais. Eu acho que esse estatuto é absolutamente indispensável, imprescindível para o fortalecimento dessas empresas e para a retificação de todas essas distorções gue têm, efetfvamente, ocorrido e que nós somos
obrigados a reconhecer, não para alimentar a campanha
da desestatização, mas sim para fortalecer e ampliar
mais a presença dessas empresas na economia do País.
São um património ...
O Sr. Virgílio Távora- Um minuto, Senador. Muito
boa idéia. Vamos apresentar juntos?

O SR. ROBERTO SATURNINO- Vamos. Eu me
proponho a estudar em conjunto com V. Ex' e elaborar
um projeto de lei simples e que consubstancie um verdadeiro estatuto. Aceito a oferta de V. Ex•
O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• recorda daquelas primeiras tentativas de nós fazermos os ganhos de capital
entrarem na disciplina tributária? Custou muito mascomeÇam a entrar. Vamos entrar também.
O SR. ROBERTO SATURNINO- É verdade.~ Va·
mos entrar neste campo e acredito que, com o nosso esforço conjunto, conseguiremos produzir alguma sugestão boa e que venha a ser aceita pela Casa.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto. campainha.)

Faz soar a

O SR. ROBERTO SATURNlNO- Sr. Presidente,
eu encerro meu pronunciamento condenando essa campanha, reafirmando a importância das empresas estatais,
considerando absurda a privatização de certas empresas,
c6m0 a da Vale do Rio Doce e de outras que têm sido
noticiadas pela imprensa, reafirmando a importância
dessas empresas como património desta Nação, como
pilar do nosso processo de desenvolvimento e esperando
que a consciência política de nós Senadores, dos Deputados da outra Casa, dos partidos que representamos, que
a consciência política nacional saiba, nesta hora e neste
momento crucial da nossa história, valorizar e defender
este património, repudiando toda esta campanha orCi,uestrada, coordenada p-or interesses que nada têm de
brasileiros, mas que, ao contrário, são lesivos aos verdadeiros interesses nacionais.
Obrigado a V. Ex• _(Muito bem! Palmas.)
O SR.PRESIDENTE (Almir Pinto)- Srs. Senadores, existem três colegas nossos, Senadores, que se inscreveram para breves comunicações. Eu pergunto ao Plenário se concorda com a prorrogação de 15 minutos do
Expediente, para que cada um possa dispor de 5 minutos
para as suas breves comunicações.
Os Srs. Senadores que concordam com a prorrogação
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
Concedo a palavra, para uma breve comunicação, ao
Sr. Senador Jorge Kalume.
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra, para uma breve comunicação, ao
Sr. Senador Passos Pôrto.
O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Para uma co·
municação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Recebi do Presidente do Sindicato da Indústria de
Açúcar, no Estado de Pernambuco, um telex que repro-
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duz outro, enviado ao Senhor Presidente da República
em exercício, Sr. Aureliano Chaves.
~ do seguinte teor:
Exm<1. Sr.
Senador Passos Pôrto
Senado Federal

Brasília- DF
Encarecendo o valioso apoio de V. Ex' levamos ao seu
conhecimento o inteiro teor do telex subscrito pela unanimidade dos dirigentes de órgãos empresariais do nordeste, encaminhando ao Presidente em exercício, Doutor
Aureliano Chaves e retransmitido aos governadores da.
região, que não têm faltado com a sua solidariedade à
classe empresarial neste procedente e justificado protes-

to.
Cordiais saudações.
Gilson Machado Guimarães Filpo
.
.
__ _
Presidente Sindicato Indústria Açúcar Estado d_e _Pernambuco.
"Recife, 19 de julho de 1983
Telex-Siaepe NR'~ 324/83
Excelentíssimo Senhor
Doutor Antônio Aureliano Chaves
Digníssimo Presidente da República
Brasília- DF'
A situação de calamidade atravessada pelo Nordeste é
reconhecida significativamente pela unanimidade_da opinião pública, Pela sensibilidade de homens públicos
como Vossa Excelência; e sempre motivou ã boa vontade
devotada do Presidente Figueiredo.
Os fatos têm demonstrado, no entanto, a distânCia entre as intenções de redimir_ tão vasta extensão do território brasileiro e a execução das medidas necessárias à
consecução desse fi.m.
Agora mesmo, não podemos calar diante de m~is Uma
situação que penaliza injU&tarilente- a lavoura de _cana
nordestina.
Os parâmetros para as operações de crédito fll.ral estavam fixados na Resolução n'~ 69, do Banco Central do
Brasil. Sua vigência expiraria no-dia 30 de junho p.passa-

do.
Já em maio, p.passado, entretanto, essa normatização
constituía instrumento caduco, inaplicável aos produtores canavieifos do Norte-Nordeste.
Naquela Resolução n'~ 69, os juros. de finan~iamenl~s
rurais estavam fixados em 45% a.a., para o Centro-Sul,
et 35% a.a., para o Norte-Nordeste.
A entressafra canavieira da próspera agricultura suli;~
ta foi financiada em plena vigência da Resolução n'~ 69
mencionada, a custo financeiro de 45% a.a., pois ali o
período de plantio e tratos culturais vai de setembro a
abril.
Antes, de produzir seus efeitos para nossa região, que
tem entressafra de abril a setembro, a ResolUção n'~
69/BACEN foi revogada peta número 775, de 5 de maio
de 1983, do mesmo Banco Central, elevando o custo dos
financiamentos rurais. No Norte-Nordeste,o custo passou de 35% a.a., que deveria vigorar - repita-se- até
lfjulho/83, para 60% a.a.
Não ficou aí, cOntudo, a mudança nas regras do jó&~.
Para inc_onformismo ·g"eral doS responsáveis pela economia âlcool-açucarl;!:ira no~;destina, eis que o Banco Central, atravês de nova resolução, a de número 827, de 9-683, atendendo decisão do CMN majora novamente, o
custo dos finaciamentos agríCãlas, elevando a taxa no
Norte-Nordeste, para 70% do índice de variação das
ORTNs mais juroS de- 3%, ao ano.
Esse custo, de novo, foi elevado à 85% do índice
das ORTNs, mais juros de 3% ao ano, através- d;
Circular 791, de 28-6-83, do _Banco Centi'al.
Isto sucede, Senhor Presidente, apesar de, no dia
20 de maio em Recife, diretor do Banco Central, de
Crédito Rural, em reunião com representantes de
bancos, produtores sucro-alcooleiros, na sede do
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Banco do Estado de Pernanlbuco ~ BANDEPE, na
presença do Prof. Roberto Magalhães, governador
d~te Estadq, ter assegurado que os financiamentos
da entressafra da indúStria canavieira nordestina se
fari<iril pela Resolução 773, de 5 de maio de 1983,
daqueiê banco-: Mais uma grave injustiça se consuma, assim, contra os produtores canavir;lros desta sacrificada região. O Cebtro-Sul, mais favorecido pela topografia, pelas condições climãticas, pela proximidade
das indústrias de base, pela maior disponibilidade
de recursos_ financeiros, foi financiado no mesmo
ano~safra 1983/84, pela metade do custo financeiro
(45 por cento) que se pretende aplicar ao N ardeste.
Temos riítida inteligênCia sobre a graVidade da si-~,ttHtção nacional, o nosso esforço tem-se unido na
lula para -eriCOntrarmos a-saíd-á.-Comuri&-amo-s Com
o mesmo sentimento de angústia com 'as dificuldades da Nação de que, por certo, Vvossa Eexcelência
está possuído, temos dado seguidas demonstrações
de estar ao lado do Governo para vencer a difícil
conjuntura: nacional.
Permitimo-nos lembrar, contudo,, que inidatiVas
dessa natureza se chocam frontalmente_com os com-promissos reiterados e peremtórios assumidos pelo
presidente Figueiredo com relação_ ao Nordeste, inclusive em pronunciamento incisivo feito no ~ecife
em 10 de novembro de 1982.
J3.-eConheceu Sua Excelência, de_ forma categórica,
-"as dificuldades presentemente enfrentadas pelas indUstrias do _açúcar e têxHl" e considerou "impres~
cindível que se busque os meios para atenuar essas
·dificuldades, particularmente seus reflexos sobre o
emprego"
E, na oportunidade, anunciou: "Com ~_s_s_~_objeti
vo estou determinando aos ministros da área econd[nica- que adotem aS medidas necessárias para contrabalançar os efeitos da atual conjuntl.!ra nacignal
e interriãcional sobre a indústria do Nordeste, configurando tratamento especial, de carãter diferenciado, a esta região".
Não podem calar, por isso mesmo, os industrhi.is
do açúcar, do álcool nordestinos quando'se muda 4
ve_zes a mesma situação, em menos de 90 dias,
ãbrupta, aceleradamente, em plena fase de plantio,
· -penalizando justamente a região cujas dificuldades
demandam um trato diferenclado.
EstamCis há menos de 60 dias do iníciQ da _colheita da safra de cana 1983/84. Grande parte das empresas não conseguiu, atê hoje, contratar com a rede
bancãria privada os financiamentos, como bavia
sido assegurado desde o fmal da moagem anterior
pelos miniStérios econômicos do Governo.
Diante disso, cabe-nos buscar um último apoio
diretamente a Vvossa Eexcelência, pleiteando, como
medida de eqUidade, que os financiamentos da safra
canavieira do Norte-Nordeste, para as usinas, destilarias, recebam o mesmo tratamento dispensado ao
Centro-Sul, com custo financeito OF 45% ao ano.
(qão 35% conforme estari3 em vigência à época da
R~olução 69 do Banco Central).
Acolha nossa confiança nas decisões de Vossa Exc.elência, assim como os sent_imentoS do mais profundo respeito, sincera admiração.
-Gustavo Perez Queiroz- presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco'.
-Fernando Luiz Gonçalves Bezerra- presidente da Federação das Indústrias- do Estado do Rio
Grande do Norte.
- Chafic Andari - presidente em exerciciõ da
Federação das Indústrias do Estado da Bah1a.
-José FI~vio Costa Lima- presidente da Fedefação das ~ndú~trias do Estado do Ceará:
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-Napoleão Barbosa- presidente da Federação
das Indústrias do Estado de Alagoas.
- ldalito de Oliveira-:- presidente da Federação
das Indústrias dà Estado de Sergipe.
- AgCistinho Velloso da Silveira- presidente da
Federação das Indústrias do Estado da Paraíba.
-Laura Correia- presidente da Federação das
Indústrias do Estado do Piauí.
- Alberto Abdalla - presidente da Federação
das Indústrias do Estado dQ Maranhão.
-José da Costa Falcão- presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar, no Estado da Bahia.
- João_ Evangelista da Costa Tenório ·- presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar, no Estado de AlagÔas.
- Jos~ Waldomiro Ribeiro Coutinho - presíde_nte do Sindicato da Indústria de Fabricação de
Alcool, no Estado da Paraíba.
-Carlos Ribeiro Coutinho- presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar, no Estado -da Paraíba.
: Gilson MachadQ_ Guimarães Filho ~ presidente do .Sindicato da Indústria do_Açúcar, no Estado de Pernambuco."
Sr. Presidente, estâ aí o texto subscrito petas Presidentes das ~ederaçõe_s das Indústrias de todo o Nordeste,
pelos Presidentes doS Sindicatos da Indústria do Açúçar
e do Álcool de todo o Nordeste.
Vê V. Ex• mais uma flagrante injustiÇa e um tratamento que não é privilegiado, pelo CQntráriõ, se dá ao su_l um
custeio com os juios multo mais inferiores do que ao
Nordeste brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O _SJ!:. ~Ji~S~DENTE (lenoir Vargas) - Como temos uma Ordem do Dia bastante cui-ta e o h6rârici está
bastante adiantado, vamos entrar na Ordem do Dia ime:
díat~mente e, em ·seguida, daremos a palavra, para breves comunicações, aos Srs. Senàdores.
O Sr. Lourival Baptista- Sr. Presidente, peço a pala-vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, pela ordem.

OSR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS - SE. Pela or·
dem.)- Sr. Presidente, quero comunicar a V. Ex'queeu
fui' o primeiro inScrito para breves comunicações.
Inscrevi-me às 14 horas.

O Sr. Almir Pinto- Sr. Presidente, para um esclarecimento.
O SR. PRFSIDENTE (Lenoir Vargas)- V. Ex• tem a
palavra.
O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Para um esclarecimento sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, estava
presidindo a Mesa_antes_ de V. Ex• De fato, o Senador
Lourival Baptista havia solicitado para falar em breves
comunicações. Na Mesa, não constava o nome de S. Ex•
e sim os dos Senhores Senadores Jorge Kalume, Passos
Pôrto e Humberto Lucena. Posteriormente, a Assessoria
comunicou-me que o Senador Jorge Kalume havia se
inscrito e cedidO a palavra ao Senador Lourival Baptista,
em últimO lugar de inscrição. Por isso é que não" dei a palavra a S._E:\'
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sr. Presidente,
-quero dizer a V. Ex• que cheguei a esta Casa às 14 horas,
fui à Secretaria da Mesa e ali dei o meu nome.
O Sr. Almir Pinto- Quero informar a V, Ex', Sr. Presideilte, que coloquei em votação a prorrogação de 15
minutos do Expediente, justamente para atender aos três
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Srs. Senadores que estavam inscritos para breves comunicações. Em virtude do engano da Assessoria, de ter co-

locado o nome do Senador Jorge Kalume no lugar do
Senador Lourival Baptista, acredito que agora seria a
vez, por cessão de Jorge kalume, do Senador Lourival
Baptista e, depois, do nobre Senador Humberto Lucena.

o SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Esclarecida
a questão, concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista, para uma breve comunicação.
O SR. WURIVAL BAPTISTA (PDS - SE. Para
uma comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:

No momento em que o Presfdente João Baptista Figueiredo regressa ao Brasil com a saúde recuperada, e na

plenitude de sua indiscutível capacidade de trabalho, o
1

povo brasileiro se regozija e manifCSta- a sua alegria, for~
mulando preces ao Todo-Poderoso no sentido de que
prossiga, com êxito, no desempenho da grande missão
histórica que o destino lhe reservou de acelerar o preces.
so de desenvolvimento auto-sustentado da Nação, nos
parâmetros de uma autêntica democracia, capaz de assegurar aos brasileiros melhores condições de vida, paz,
trabalho e justiça social, num clima de liberdade e bemestar para todos.
Relembro, neste instante, o pronunciamento que fiz,
no dia 21 de setembro de 1981, manifestando, no Senrr.do
Federal, os meus sentimentos de tristeza e emoção, ao
mesmo tempo em. que teci considerações sobre o distórbio cardiovascular que o Presidente João Baptista Fi~
gueiredo sofrera, no dia 18 de setembro, prontamente
diagnosticado como ... infarto do miocárdio de parede
diafragmática".
Acentuei, nessa oportunidade, a unanimidade dos sen~
timentos de angóstia e solidariedade integral de todos os
segmentos da sociedade que, do Norte ao Sul do País tanto nas grandes cidades como nos mais remotos rincões da Pátria- externaram suas apreensões, sofreram e
rezaram pelo pronto restabelecimento da saóde do Presidente da Repóblica, vítima, sobretudo, das insuportáveis
tensões e dos impactos característicos do exercício do
poder político e do comando do processo decisório,numa conjuntura de crises, dilemas, impasses e desafios
de toda ordem.
Mas, o Presidente João Baptista Figueiredo, ao inv~s
de reduzir o volume e as proporções das tremendas responsabilidades e pesados encargos inerentes ao exercício
da Presidência, delegando atribuições e diminuindo o ritmo de um absorvente e fatigante processo decisório, enfrentou os problemas e desafios conjunturais com redobrada energia, inclusive participando dos renhidos
prélios eleitorais em quase todas as Unidades da Federação.
Era, portanto, previsível a ocorrência de um novo acidente cardiovascular, em face do desgaste orgânico a que
voluntariamente se expôs.
Mercê de Deus, a intervenção cirórgica a que foí submetid_o, na Cleveland Clinic, foi coroada de sucesso inte·
gral.
Agora, ao retornar a Brasília, o Presidente João Baptista Figueiiedo poderâ verificar-as incomparáveis e surpreendentes dimensões do carinho, da sincera estima, do
afeto e do profundo respeito que todos nós- sem quaisquer discriminações de classe ou partido - lhe dedicamos.
Ninguém ignora ou duvida da coesão e da unidade do
povo brasileiro em torno do seu querido Presiçlente.
Acima das divergências ideológicas; de quaisquer discrepâncias, ou posicioname-ntos partidários, os brasileiros reconhecem a autenticidade e a liderança do Presidente João Baptista Figueiredo - digno e merecedor da
nossa inabalável confiança- que, com a ajuda de DCus,
saberá conduzir o Brasil nos roteiros da paz, da liberdade e da realização de um destino de grandeza e prosperidade.

O que desejamos reafirmar- na convicção de que a
saúde do Presidente é um património de toda a Naçãoé a nossa alegria ao receber o Presidente João Baptista
FiS;Ueiiedo, hoje à tarde, sadio, tranqUilo, e, como sempre, otimista e confiante nos altos destinos do Brasil.
Sr. Presidente, não poderia encerrar estes ligeiros comentários sem manifestar, igUalmente, os aplausos e a
sincera admiração de todos os brasileiros pelo magistral
desempenho do Vice-Presidente Aureliano Chaves, no
exercício da Presidência da República, durante o afastamento do Chefe da Nação para tratamento da saóde.
Devemos acentuar, entre os atributos _maiores da personalidade desse insigne -homem póblico de que Minas
Gerais e o Brasil se orgulham a serenidade, o equilíbrio,
o bom senso, a excepcional capacidade e, principalmen·
te, a lealdade exemplar quando, substituindo o Presidente enfermo, assumiu a chefia do Governo da Repóblica
numa conjuntura adversa, caracterizada pelas mais gra-ves e pertilibadoras crises da nossa História.
O Presidente AurCiiano Chaves enfrentou, com invulgar competência e desassombro, greves ameaçadoras e,
sobreii.t'do, as· citastróficas enchentes ocorridas no Sul
do País que desorganizaram a infra-estrutura económica
de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul e
desabrigaram dezenas de milhares de famílias.

Simultaneamente, voltou-se o Presidente Aureliano
Chaves, com a mesma energia e competência, pãra o
Nordeste, assolado pela calamidade das prolongadas _secasque, hã cinco anos, vêm dizimando as populações, as
lavouras e o gado dos Estados nordestinos, traumatiza·
dos pelos milhões de flagelados que lutam, desesperadamente, pela sobrevivência - a exemplo do que vinha fazendo o Presidente João Baptista Figueiredo.
Justifica-Se, po·r cõnsegUinte, registrar, de maneira especial, a passagem do Presidente Aureliano Chaves na
Presidência da República como a revelação de um verda·
d€1ro estadista, cônscio das suas responsabilidades, fntegro e capaz - à altura dos desafios que a Nação tem de
enfrentar e resolver.
Era O que tiriha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Sobre a me·
sa, projeto de resolução que vai ser lido pelo Sr. 19Secretário.

E lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
n' 91, de 1983
Disciplina a apreciação da escolha de Oiefes de
Missão Diplomática de caráter permanente.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 Na apreciaÇão do Senad_o sobre a escolha de
-Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente
pbservar-se-ão as seguintes nor_m.as, além,_ daquelas de
carâter geral previStas no artigo 402 do Regimento Interno:
1 - Recebida a Mensagem, será lida em Plenário e encaminhadã: à ComissãO de Relações Exteriores;
II - A Mensagem deverá ser acompanhada do curriculum vitae do Indicado e dos seguintes elementos de informação, de carãter confidencial, contidos em sobrecarta fechada:
a} histórico e evolução _recente do relacionamento
córri os Países ou entidades internacionais em que será
exeicida a missão_;
b} condição política, econômica e s_oc:iaLdo_Pais ou
entidade onde atuará a Missão;
c) posição atual do intercâmbio e enumeração do:;
acordos mantidos, bem como resultados específicos alcançados com a respectiva implementação;
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d) eventuais pontos de convergência e divergência
erffre os Países ou entidades internacionais e perspectivas
nos mais variados setores;
e) prin~ipais expectativas e pretenções do Governo
estrangeiro ou da entidade internaciOnal no que tange ao
seu relãdonamento com o Brasil;
f) descrição dos vínculos políticos e comerciais rriantidos a nível regional pelo País ou entidade para o qual
venha a ser acreditado o Indicado.
III- A COmissão analisará os elementos informativos que instruem a Mensagem, requisitando, da autoridade competente, informações complementares, se necessário;
IV - A Comissão convocará o Indicado em prazo estipulado, para ouvi-lo sobre assuntos pertinentes ao desempenho do cargo que deverá ocupar;
V- O Indicado será entrevistado em sessão pública
ou secreta, por decisão da Comissão;
VI- O parecer, contendo relatório sintético e os elementos informã:tivos a respeito do Indicado, concluirá
pela aprovação ou rejeição do seu nome.
VII- Será secreta a reunião em que se processarem o
debate e a decisão da Comissão, sendo a votação feita
em escrutínio secretO, vedadas declarações ou justificação de voto, exceto com referência ao aspecto legal.
Parágrafo único. Encontrando-se o indicado no
exercfcio de Missão Diplomática no exterior, poderá o
plenário, por proposta da Comissão de Relações Exte·
riores, dispensar a formalidade prevista no inciso IV deste artigo.
Art. 2~" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio.
Justificação
A proposição corporifica idéias- enriquecidas, inclusive, com oportunas sugestões de ilustres integrantes desta Casa -, com relação ã.o conlparecimento à Comissão
de Relações Exteriores do Senado dos Indicados para
funções de Chefia de Missão Diplomática no Exterior.
Se, como se sabe, o Congresso perdeu, em parte, atribuições no plano legislativo, por força de alterações
constitucionais que se operaram no País, funções outras,
coiltudo, lhe foram acrescentadas voltadas mormente
para o debate, acompanhamento, fiscalização e controle
da ação governamental que tendem a emprestar ao Congresso Nacional um saliente papel na vida da Nação.
Em nosso ordenamento constitucional há dispositivos
em que se configuram os princfpios destas atividades.
Exercitá-lo depende, apenas, de regulamentação legal
e de adaptações regimentais.
Daí a presente proposição que, longe de esgotar o tema, restringe-o, agora, a um dps aspectos envolvidos,
mas n~o o- de menor importância: o papel do Congresso
no acompanhamento da Política Externa do País.
Tradicionalmente, tanto no Brasil como nos demais
países, o relacionamento internacional foi relegado, em
grande parte, aos cuidados do Executivo. Episodicamente, o Parlamento, instituição onde se manifestam as principais correntes di:: pensamento, foi Chamado a intervir
com alguma intensid:ide. A partir do final da 2' Grande
Guerra, entretanto, com a rápida internacionalização de
quase todas áreas de interesse, passaram os legislativos a
dedicar maior atenção ao assunto. S que, como já ressaltado, a conjuntura externa passou a ser um dado de fundamental importância na formulação da política interna.
O movimento a que ·nos referimos manifestou-se com
maior intensidade nos países ielativamente mais desenvolvidos. Não tardou porém que outros Estados seguissem o exemplo. Hoje, quase todas as sociedades demo•
craticamente organizadas, tendem a reconhecer ao Parlamento um peso significativo na formulação da política
externa.
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Em face da natureza global que assumem hoje as _relações internadonais, Um Congresso informado e__papaci~

tado para tratar da política externa muito pode contribuir para a obtenção de um consenso mais amPlo e democrático em torno do que a Nação considera ser do seu
interesse.
Já houve, com oportunidade, quem dissesse que a
crescente complexidade das relações internacionais e oS
diversos níveis em que a política-externa se coloCa aluaimente estão, pouco a pouco, superando as próprias disposições que o constituinte determinou.
A presença, pois, contínua e proba, do Congresso Na-

cional, no processo das tratativas internacionais, e de
controle político dos relacionamentos externos, se im~
põe, cada vez mais, e decorre do exercício das suas
funções de ac_ompanhamento da ação governamental e'
em face da posição de que agora desfruta o Brasil no cenário mundiaL Essa presença e essa participação resultam, ademais, de fato de ser o Congresso, na moderna
sociedade democrática que estamos construindo, o Poder representativo por excelência. Ele ê, por tudo isso, o
fórum de todos os interesses da Pátria, o cenáculo de estudos e informações sobre todos os problemas nacionais.
A nossa PoHtica Externa, executada pela renomada diplomacia brasileira, que cultiva as melhores tradições de
Rio Branco, e que tanto__t_emcontribuído para afirmar o
nome do País no exterior, merece, insisto, o perinancintee próximo acompanhamento das instituições políticas
de representação nacional, propiciando, assim, zelar pe-las tradições históiicas- do País e preparar o itinérário de
seu futuro.
___ _
A ação conjunta entre o Executivo e o Legislativo de-ve, assim, ser realizada por identidades reciprocas.
Ademais, a discussão dos grandes temas de polítiCa-externa legitimará, ainda mais, as ações d_o País com o exterior e _ensejará m_ais_:facilmente o estabelecimento de
consensos sobre temas que interessam à Nação.
Permitirá, por oUtro lado, que os executores da Politi·
ca Externa sintam com maior proximidade os anseios da
população, e seu pensamento a respeito de questões internacionais que, cada dia mais, nos tocam de perto.
A apreciação de nomes indicados para a Chefia de
Missão Diplomática, que não tem, talvez, merecido o devido destaque, é ocasião_ propícia parã que se fira tal" de~
bate e se avaliem os rumQS_ da política com relação ao exterior.
Trata-se de importante tarefa atribuída, de forma exclusiva, ao Senado Federal (Constituição Feder_ª-l. art.
42, inciso III), pois o controle político sobre o_relacionamento com pais estrangeiro ou entidade internacional
faz-se sobretudo no momento da indicação do nome que
irá chefiar a delegação no exterior.
h este o momentO adequado e apropriado para se re-quisitar amplas informações sobre a evolução do intercâmbio, a situação interna da outra parte ou, se for ocaso, a atuação de Organização Internacional, os objetivos
imediatos e visados. Os eventuais pontos de convergência e de divergência política, as perspectivaS nos mais variados seto_res. O Regimento Interno em vigor, entretanto, limita-se a exigir" a apresentação de um singelo ..curriculum vitae" do interessado e possibilitar a sabatina.
Com algumas poucas inovaç-ões regimentais poderia,
destarte, a Casa P.assar de mero agente forrilal no processo de nomeação para um efetivo exercício de controle
políticO.
_ ____
_
Da( as razões deste Projeto de Resolução, pois se entende caber ao Senado Federal- por imposição cOnStitucional e, igualmente, pOr vocação -exercer este relevante papel.
Espera-se, portanto, venha a merecer a referida proposição o indispensável apoio dos eminentes pares para que
esta Casa possa cumprir com maior êxitO a sua tarefa de
acompanhamento político da nossa ação_ externa.
Sala das Sess_ões, 12 de agosto de 1983.- Marco Maciel.
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- O Projeto lido, após publicado e distribuído em avulsos, ficarâ sobre
a mesa durante 3 (três) sessões, a fim d~ receber emendas, após o que será despachado às comissões competen-

Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento lnten~o.
O projeto vai à promulgação.

tes.

fi a seguinte_ a redação final aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Estã finda
;Hora do Expediente.
Passa-se à

a
Redação final do Projeto de Decreto LeglslatiYo ai'
38, de 1981 (n'~ 112/81, na Câmara dos Deputados).

ORDEM DO DIA
Não M, "quorum" para votação.
Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela CQmissão de Redação em seu Parecer n~'
712, de 1983), do Projeto de Decreto_Legislativo nl'
33, de 1980 (n9 55/80, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do acordo d_e cooperação celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Go_verno da República Argentina para
o desenvolvimento e a aplicação dos usos pacíficos
_da energia nuclear, em Buenos Aires, a 17 de maio
de 1980.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira dis-cuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitiYanieiite aprovada, nOs termos do art. 359 do Re.
gimento Interno.
__ _
O projeto ~ai_~ promulgação.

E a seguinte a redaçao final aprovada
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n"
33, de 1980 (o9 :55/80, naCâmaFa dos Deput~os).
Faço saber que o Congr~so Nacional aprovou, no!i
termos_ do art. 44, inciso I, d~ OJ;pstitulção, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N•
, DE 1983
Aprova o texto do Acordo de Cooperaçio celebrado entre o Govemo da República Fedefatlva do BrasU
e o Governo da República Argentina para o Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos PacffiCOIL da Energia
Nuclear, em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980.

O Congresso NaçioiJ.al ~
Art. l9 ~-aprovadO O textO do Acordo de_ Coope-ração celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil~ o_ Governo da República Argentina para o
Desenvolvimento e a Aplicação dos_ Usos Pacíficós_ da
Energia Nuclear, em Buenas Aires, a 17 de m~io de 1980.
Art. 21' Este Decreto Legislativo entra- e-m vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 2:
DiscUssão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9
713, de 1983), do Projeto de Decreto Legislativo n9
38, de-198! (n' 112(81, na i:::âniara dos-Deputados),
que aprova o texto do Tratado de Delimi~ção
Marítima concluído entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a República Francesa, em Paris, a 30 de janeiro de 1981.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro-a encerrada.

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 N9

, DE 1983

Aprova o texto do Tratado de Delimltaçio Marítima tonclufdo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a República Francesa, em Paris, a 30
de janeiro de 1981.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 f: aprovado o texto do Tratado de Delimitação Marítima Concluido entre o Governo da República Federativa do Brasil e a República Francesa, em Paris, a 30 de janeiro de 1981.
Art. 21' Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicãção.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Item 3:
Discussão, em turno_único, da redação final (ofe- -recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n'i'
714, de 1983), do Projeto de Decreto Legislativo n~'
9, de 1982 (n9 129/82, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobr_e Transporte
Marítimo concluído entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Fe-deral da Alemanha, em Brasflia, a 4 de abril de
1979.

Eni discussão a redação fiJ?-al. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encernida.
Encerrada a discussão, a redaçã_o final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

E a segu{nte a redação final aprovada
Redação final do projeto de Decreto Legislativo n'i'
9,·-dé 1982 (n'i' 129/82, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
te-rmos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, ...... .
.......... , Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1983
Aprova o texto do Acordo sobre Transporte Madtimo concluido entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da
Alemanha, em Brasília, a 4 de abril de 1979.
O Congresso Nacional decreta:
Art. !I' b aprovado o texto d_o Acordo sobre Transporte Marítimo 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. Ú Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Item 4:
DisCussão, erri turno suplementar do substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~' 105, de
1982 (n~' 3.225/80, na Casa de or:igem), que dispõe
sobre a jornada de trabalho nos serviços de enfermagem e dâ outras providências, tendo
PARECER, sob n~' 641, de 1983, da Comissão.
-de Redaçào, oferecendo a redação do vencido.
Em discussão o substitutivo, em turno suplem"entar. ·
(Pausa)

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão o substitutivo é dado como definitivamente adotado, nos termos do art. 318 do -Regimento Interno.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.

t

o seguinte o substitutivo aprovado

Redação do vencido para o turno suplementar do
substitutivo do Senado n9 10:1, de 1982 (n~>-3.225/80,
na Casa de origem), que dispõe sobre a jornada de
trabalho nos serviços de enfermagem e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 S fixada em 6 (seis) horas diárias ou 30 (trin~
ta) horas semanais a jornada de trabalho dos enfermeiros, dos técnicos em enfermagem dos auxiliares de enfermagem que prestem serviços profissionais, em regime
de emprego, a pessóas flsicas e jurídiCas-de dlreitO Pdvado.

e

Parágrafo úniCo.-A jornada diária de 6 (seis) horas po=
derá ser acrescida, excepcionalmente, de até 2 (duas) horas extraordinárias, remuneradas na forma dos arts. 59,
61 e 73 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29 O regime de trabalho estabelecido no artigo
anterior poderá ser substituído pelo de plantão diurno
ou noturno com duração não excedente a 12 (doze) horas.
Parágrafo único. Durante o período de plantão, o pessoal de enfermagem a que se refere o art. !9 terâ direito a:
I - intervalo mínimo de 36 (trinta e seis) horas entre o
término de um plantão diurno e o início de outro e de 60
(sessenta) horas entre o término de plantão noturno e o
iníciO de outro;
II -duas refeições fornecidas, gratuitamente, pelo
empregador;
III- intervalo de I (uma) hora para alimentação· e repouso, entre a 5• e 8• horas.

Art. 39 Os estabeJedmenioS hospitalares com mais
de 30 (trinta) empregados deverão manter, no próprio
prédio ou em suas proximidades, creche gratuita para assistência aos filhos de seus servidores.
Art. 49 As disposições da presente Lei se aplicam
aos servidores públicos, registrados nos Conselhos Regionais de Enfermagem a que se refere a Lei nl' 2.604, de
17 de setembro de 1955, que prestem serviços a órgãos da
administração direta ou indireta da União Federal, desde que enquadrados nos níveis próprios do Plano de
Classificação de Cargos criado pela Lei n• 5.645, de lO de
dezembro de 1970.
Art. 5~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 6"' Revogam~se as disposições em contráriO.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 150, de 1982 (n9 3.826/80, na Casa de
origem), que dá nova redação ao art. 461 da Canso~

lidação das Leis do Trabalho, aprovada _pelo
Decreto-lei nY 5.452, de lY de maio de 1943, tendo
PARECER, sob n9 627, de 1983, da Comissão:
-de Legislação Social, favorável, com voto
vencido em separado, do Senador Gabriel Hermes.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo_ oradores,_ declaro~a encerrada, ficando
sua votação adiada por falta de "quorum".
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Item 6:

Discussão, em turno úníc-õ~ -do Projeto de Lei da
Câmara n9 26, de-1983 (nY 4.901}8I;na Casa de ori~
gem), que complementa normas gerais sobre desportos e dá outras providências, tendo
PARECER F A VORÃ VEL, sobn' 588; ae T983,
da Comissão
- de Educação e Cultura.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a
-encerrada.
A Presidência deixa de submeter a matéria a votos, em
virtude da falta de "quorum" para deliberação, ficando
sua votação adiada para a próxima sessão.
O OSR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Item 7:
Discussão, em tur·no único, do Projeto de Lçi da
Câi!'Jara h~' 57, de 1983 (n9 5.816/81, nã Casa de ori_gem), que dispõe sobre o ex.:ercício da profissão de
-_Economista Doméstico e dá outras pro\-'idências,
tendo
. PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s. 707,708
e 709 de 1983, das ComiSsões:
·....:....de- Constifuição e Justiça;
-de Educação e Cultura; e
- de Legislação Social.
Sobre a mesa, emendas que vão ser !idas pelo Sr. 11'Secretário.
São lidas a.s seguintes

EMENDAS AO PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N9 57, de 1983
(de Plenário)
EMENDA N• 1
Ao art. 39
Suprima-se o art. 39
Justificação
A privatividade que se inscreve no art. J9 do projeto,
reservado ao Economista Doméstico o direito de investidura exclusiva nos cargos de direção, chefia e coordenação dos cursos que especifica, nas instituições de ensino superior, é proVídências que não se recomenda, não
só pelo sentido de privilégio que a caracteriza, ccirilo
também à vista da impropriedade técnica da medida,
uma vez que há funções d_e _chefia de natureza tipicamente burocrática, nada justificando a reserva dessas ativida(fes para os possuidores de formação profissional especializada.
Sala das Sessões, 12 de agOsto de !983. --José Li_ns.

EMENDA N•2
Aos§§ Jl' e 21' dQ art •.4"' _
Suprima~se os §§ 19 e 2"' do art. 49.
Justificação
A preceituação transitória que·_-oS dispositivos dci art.
49 conSubistanciam não se justifica, não só porque se impõe a rápida instalação dos Conselhos Federal e Regia-
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nais, senão também à vista da desnecessidade de se instaurar situação singular, sem fundamento em qualquer
motivo de urgência.
Sala das Ses$Õ~. 12 de agosto de 1983.- José Lins
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Em discussão o projeto e as emendas. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~los, declaro encerrada a _discussão.
A matéria volta às comissões competentes para pronunciamentO sobre- as emendas.
O SR.-PlfESlDENTE (LenoirVarga-s)- Item 8:
DiscUssão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n" 84, de 1983 (n9 5/83, na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor PreSidente da República,
que dispõe sobre prova docuinental nos casos que
indica e dâ outras providências, tendo
PARECER FAVORÃVEL, sob n• 667, de 1983,
da ComissãO - de COnstituição e Justiça.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa,)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~
são.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Encerrada a
Ordem do Dia, volta-se à lista de oradores.
Coilcedo_.a-:Palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para uma comunicação.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para
uma comunicação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O ex-Senador Argemíro de Figueiredo, quando governou a Paraíba, entre outras providências que tomou para
desenvolver a produção agrícola daquele Estado, introduziu ali a cultura do sisaL E a Paraíba chegou a ser o
principal produtor de sisai do Brasil, sendo hoje, infelizmente, o segundo, porque seus produtores, desestimulados pelo preço mínimo, preferiram substituí-lo por outras culturas e hoje a Bahia é que lidera a produção de sisal do Brasil. Tanto a Bahia quanto a Paraíba e outros
Estados que porventura plantem o sisai e utilizem não só
o mercado interno mas também para a exportação, estão
numa situação difícil, diante da demora na fi_xaçâo- do
novo preço mínimo para esse prqduto que é, ainda hoje,
de fundamental importância na sustentação da já combalida economia do meu Estado e, quiçá, de todo o Nordeste.
Diante disto, atelldendo apelo-s dos empresários e pro~
dutores da Paraíba, particularmente de Campina Grande, encaminhei ao Sr. Ministro Amaury Stabile o seguinte telex, cujo texto passo a ler para que conste dos nossos
Anais.
Sr. MINISTRO AMAURY STAB!LE
Estação desdinatária MINISTSRIO AGRICULTURA
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
BRASIL! A
Encareço Vossência gestões urgentes junto Comissão Financiamento produção fim reajustar
preços mínimos Sisai em valores suficientes tornem
lucrativa atividade agavicultores nordestinos espe~
cialmente pequenos e médios produtores Sisai paraíba. Últimos dois anos preços mínimos Sisai prin~
cipalmente bruto não tem acompanhado nível rea~
juste outrO$- produtos <J,grícQlas e não -cobrem despe-.
sas produtor reduzindo ainda mais economia .sisaleira parai bana já combalida face ausência estímulos governo aos produtores aquela fibra anteriormente ao lado algodão esteio economia Paraíba.
Atendimento nosso apelo justifica-se também face
agravamento crise região provocada secas sucessi-
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cordiais, Sen~dor Humberto Lucena
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemQ

"
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) --Co_ncedQ a
"palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes_. (Pausa.)
S. Ex' não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho.

O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Pronuncia o
seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho sido questionado, por inúmeras pessoas, sobre
as razões da diferença- com que se tratam os problemas
do Sul em relação aos problemas do Nordeste.
No recente episódio das enchentes pode-se notar claramente essa diferença: para socorrer nossos irmãos do
Sul a nação se mobilizou como um todo:
- o aparato governamental esteve presente, com toda
a eficiência de que foi capaz;
-os meios de comunicação não regatearam espaço
para divulgar a tragêdia e para mobilizar socorro;
- a população brasileira, de todos os pontos do país,
criou a mais ampla corrente de solidariedade de que se
tem notícia e todos nós envolvemos - desde os sentimentos atê os recursos- num e5f0rço nacional de minorar a desdita que se abateu sobre a região.
Quanto ao Nordeste não_ tem sido assim:
-o governo vota ajudas para a região e até substanciais, mas não se envolve, não se mobiliza, não vivencia a
tragédia em termos de assumi-la como tal;
-os meios de comunicação-levantam, aqui e acolá, o
problema para mostrar um grupo de retirantes, uma
família sem comida, uma cidade sem água, um campo
seco ou uma rês mor:t_a. O faz, porém, sem einoÇãó. Não
poucas vezes como se pinçasse um quadro curioso, algo
assim para filmes de mundo cão;
- a opinião pública nacional faz-se ausente. Não participa, não sofre, não sente a extensão do infortúnio nordestino.
E, não obstante, estamos morrendo!
Sim, senhores Senadores, mais que a perda dos bens
materiais; mais que a destruição dos meios de produção,
mais que a própria misérTá que ·sempre -nos róndou,
como região, estamos a braços com a morte.
Morte à míngua de fome e de sede.
Nossas frentes de trabalho evocam os campos de concentração.
Homens desesperançados, alguns já embrutecidos
pelo sofrimento; outros -que não cOnseguem falar sem ir
às lágrimas. Todos aceitando quaisquer condições para
obter o adjutóriO que os mantém no exíguo limite da
sobrevivência física. Humilhações de toda scirte, impingidas por capatazes sádicos que manejam ginte como se
gado fosse. VI - não me contaram - numa frente de
trabalho, mais de quatrocentos homens, em formação
por colunas, assentados na areia quente, na hora do sol a
pique, sendo comandados, sem nenhUm propósito, a altos brados, num interminável senta-levanta, lembrando
certa propaganda que alcançou sucesso na televisão tempos atrás.
Redes de intriga, alimentadas por espionetes miseráveis que procuram conquistar favores dos chefes-decampo, através da delação de companheiros; sei que até
bolos de palmatória já se aplicaram em homens, por causa dessas delações nas frentes de emergência.
Aniquila-se o amor próprio do ·povo; destrói-se-lhe o
moral; reduz-se-o à manaôa.
Essa legião de sofredores não é, ainda, a tragédia. ~
apenas o seu limiar.
A tragédia são as famílias dos alistados e dos nãoalistados.

Não há delas casa onde não exista uma criança morrendo ou um velho doente por falta de alimento. Em todas o quadro é o mesmo: mulheres magras, envelhecidas
precocemente; ·adolescentes mirrados estupidificando-se;
fOgões apagados e panelas vazias. Ao canto, uma lata de
água morna e insalubre, trazida de longe e usada para
beber.
Ninguém, todavia, dá importância:
Ninguém se comove;
Ninguém denuncia;
Ninguém se rebela;
Ninguém se mobiliza.
-Somos outro Brasil! E por quê?
Seria o Governo do País capaz da iniqUidade de dividir a Pátriã?
_-Seriam os meios de comunicação tão insensíveis e tão
parciais para patrocinar tamanho desatino?
Teria o povo brasileiro brutalizado de tal forma a
consciência, a ponto de desconhecer seus pobres irmãos
nordestinos?
O SI-. Luiz Viana

~ Permit~-

V. Ex• um

O SR. MARTINS FILHO nobre Senador -Luiz Viana.

apart~?

Com muito prazer,

O Sr. Luiz Viana- Eu estava no meu gabinete quando_ tive o prazer de começar a ouvfr o discurso de V. Ex•,
e corri para cá, vim a passos largos, porque queria
encontrá-lo ainda na tribuna, para dar a V. Ex• a minha
solidariedade. Realmente, o que V. Ex• está levantando é
um quadro, infelizmente, verdadeiro, que assola e faz sofrer todo o Nordeste brasileiro. Quando V. Ex• disse que
as frentes de trabalho lembram campos de concentração,
é uma verdade. São homens que trabalham sob a inclemência do sol para perceberem um salário miserável, um
salário que é a metade de um salário mínimo do Brasil,
que já é um dos salários mais baixos do mundo. RealIl_lente, essa _parte do salário eu já tive oportunidade de
manifestar-me sobre ela, pOrque acho que é realmente
uma coisa que afronta a nossa consciência, afronta a sensibilidade brasileira: pagarmoS àqueles nossoS irmãos dÕ
Nordeste quinze mil cruzeiros para que eles trabalhem
de sol a sol com uma enxada, uma pã, uma foice. V. Ex•
está prestando um depoimento eloqüente, verdadeiro, e
eu espero que não caia no chão e sim na consciêriCia de
todos os brasileiros.
O SR. MARTINS FILHO ---Agradeço a V. Ex•,
nobre Senador Luiz Viana, a solidariedade ao meu pronunciamento de sertanejo sofrido daquela região, que
também é Brasil, mas que está esquecida.
..Teria o povo brasileiro brutalizado de tal forma a
consciênCia~- a :Ponto de desconhecer seus pobres irmãos
nordestinos?
Sab_emos que não!
Nosso povo ê generoso e fraterno. Seu coração se
aquece de amor por qualquer irmão em dificuldade, seja
do Norte, do Nordeste, do Centro ou do Sul. Sua magnanimidade não tem limites.
Nossa impi'ensa, de igual forma, não é divisiõilista.
Procura, sempre, servir bem à Nação. Não trata este ou
aquele Estado diferenciadamente. Diante das situações
dificeis, supera qualquer interesse de empresa ou de gru~
po, para ajudar!"
Nosso Governo, do mesmo modo, não é regionalista.
Não favorece uma pai"te em detrimento de outra. Diante
das tragédias nacionais, mobiliza-se sem reservas. Por
que, então, não é levado a sério o Nordeste?
Por que, diante de uma tragédia da extensão desta que
se abate sobre nós- com cinco arios consecutivos de estiagem, sem colheitas, sem comida, sem água - não há
um gesto dicidido, uma vontade de resolver, um impulso
para s_ocorrrer irmãos em perigo extremo?

Creio qUe' a culpa está em nós, nordestinos. Principalmente os que estamos investidos da responsabilidade de
liderança, seja no Executivo, seja no Legislativo.
Sofremos por um pecado. Um pecado que precisamos
exorcizar a qualquer custo. Não temos tido- nós, lideranças do Nordeste - a grandeza necessária para assumir integralmente a tragédia de nosso povo; para
vivenciá~la alem do discurso político e administrativo;
para comprometermo-nos com ela, irreversivelmente,
com o general que quebra as pontes após passá-las, im·
pedindo assim qualquer recuo.
O Sr. Almir Pinto- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARTINS FILHO Almir Pinto.

Com prazer, Senador

O Sr. Almir Pinto- V. Ex• tem sido mais um daqueles que, freqüentemente, estão na tribuna do Senado,
verberando contra a situação pela qual passa o nosso sofrido Nordeste._ Há poucos instantes, esteve também na
tribuna o nob~e Senador Alberto Silva - e já. o vejo
preparando-se para dar um aparte a V. Ex•- e S. Ex•
deu uma sugestão, sugestão essa que, por duas vezes, dei
no meu Estado do Ceará, para melhorar justamente oredimento do_s povos· flagelados. Ao invés desse salário ficar limitãdo a 15 mil cruzeiros mensais, os trabalhadores
teriam um ganho talvez maior. Tenho dito sempre que a
vocação do Nordeste, principalmente a vocação do meu
Estado, o Ceará, é mineral. E tenho, por várias vezes, sugerido aquilo que, há pouco, sugeriu o nobre Senador
Alberto Silva para o Piauí. Por que não se colocam bolsões da seca, da emergência, em címa dos minérios, que
eles mesmos trabalhariam?lsso eu já disse umas duas ou
três vezes aqui da tribuna. Eles mesmos trabalhariam naqueles minérios, venderiam e ganhariam muíto mais. E
há pouco o Senador Alberto Silva falou na questão da
opala, na questão dos diamantes no Estado do Piauí,
para não se gastar à-toa, praticamente, como se está gastando esse dinheiro, porque, por exemplo, falou-se agora
em 140 bilhões de cruzeiros que o Presidente Aureliano
Chaves teria _levado para o Nordeste. Mas alguém
sussurrciu~me; aOs ouvidos que não se tratava de verba
nova. Aquele dinheiro já foi gasto.
Na verdade, já foi gasto no Nordeste. Não é cota nova
de dinheiro. Muita gente, nobre Senador, fica somando,
pensando que 140 com mais 140seriam 280, mas não. Os
140 bilhões de cruzeiros foram para o Nordeste, mas o
seu anúncio é que foi um pouquinho retardado, foi
qua:ndo a presença do Presidente Aureliano Chaves na
SUDENE. Essa foi da informação que tive do Governador. Esse dinheiro não é coisa nova. Mas, de qualquer
forma, eu quero dizer que não deixa de ser uma grande
ajuda para o Nordeste. Mas acredito que se o Ministério
_qo Interior abrisse os bolsões em cima dos minérios do
Nordeste talvez estivesse fazendo muito melhor, nesse
iOstante, do_ que- qualquer outro serviço, como perfuração de poços ou pequenos e médios açudes que, acho,
no momento, não res_olverão a situação do flagelado. Poderá resolver, de futuro, a situação do Estado e do Nordeste. Acredito que seja uma necessidade a perfuração de
poços justamente nessa emergência porque estaritos sem
água, no Estado de V. Ex• e no Estado do nobre Senador
Alberto Silva, onde, se perfurar, tem água. Mas no meu
Ceará, se perfurar, o que se encontra é pedra.
O SR. MARTINS FILHO -Nobre Senador Almir
Pinto, tenho presenciado, nesta Casa, a luta de V. Ex• em
favor do Nordeste com a finalidade de despertar a opinião Pública nacional e as autoridades deste País para o
grave problema que assola a nossa região.
Prossigo, Sr. Presidente;
A miséria nordestina tem sido, o mais das vezes, mero
pano de fundo de nossas preocupações; entra nos preâm-
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bulas de nossos projetas administrativos, mas não C, - ---Viagem aO exterior, sob o pretexto de ver sistemaS-de irrigação.
Vejam, não uma equipe de técnicos, mas os próprios
Srs. Governadores.
Temos a fascinação das obras suntuárias. Encantamnos os palácios luxuosos, forrados a mármore, ajacarailO 81·. Alberto Sill'a - Permite V. Ex• um aparte?
dá e a alcatifas.
o ·sR. MAirfiNS Fli.HO . . : . Com muito prazer,
Enfeitiçam-nOs ó cinZeritO do concreto, o negro do aS--nobre Senador Alberto Silva.
falto, o branco da alvenaria.
realmente, contemplada na eleição de nossas prioridades,

Queremos nos imortalizar num prédio, numa rua,
numa estrada, numa cidade. Vivemos para a glória do
mundo.
A isso chamamos progresso.
Isso consideramos governo eficiente; nisso gasfamOs
nossos devaneios, nossos recursos e nosso tempo.
Aquela dimensão moral do comprometimento com a
sorte do povo nos é estranha.
Não vamos ver as frentes de emergência; não _entramos nas casas pobres; não visitamos as feiras perdidas
pelo'interlor.'-~
-Por isso, talvez, nossa palavra não convença! Por isso,
talvez, a Nação permaneça iridiferente a·riossã sOrte. Por-isso, talvez, as autoridades do Governo central não dêem
o devido peso a nossa ênfase!
Como se comportam as Lideranças do 'Sul, ante a tragédia de seu povo?
Temos visto; nesses di<iS; ceriaS patéticas pelii TV.
O Governador Franco Montoro, de São Paufo, andando de barco, sob a chuva, pelas ruas da cidade de
Iguape; o Governador Richa, do Paraná, na frente do
flagelo, sofrendo com seu povo a hora e a circunstância;
o Governador Esperidião A mim, do PDS, de Santa Catarina, presente a todas as circunstâncias do drama,
como se tivesse o dom da onipresença.
E nós, por onde andamos nestes dias de fome e de desespero de nossa gente?
O que temos levado de solidariedade, de apoio moral,
de calor fraterno às legiões flageladas de nosso interior?
Quantas vezes temos ocupado os meios de comunicação para mostrarmos o que está acontecendo em nossa
região?
Que gesto de boa vontade temos ousado para aglutinar todas as nossas forças em torno da solução desse angustiante problema?
O Sr. Allnir-Pinto -:Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARTINS FILHO "":":"' Com prazer.
O Sr. Almir Pinto- Talvez nem se fizesse mais n6Ces-

sáriá. a nossa presenÇa, porque, nestes cinco anOs, todo o
País já conhece o s_ofrimento do Nordeste. Eu disse, dessa mesma tribuna onde V. Ex• se encontra, neste instante:_ só depois que reclamamos da tribuna que se fizesse
um SOS-Nordeste é que começou a aparecer alguma coisa para _o Nordeste. De imediato, para o Sul, foi aquele
amontoado de assistência, justa, necessâria. Acho que
foi uma solidariedade e temos que aplaudir o SOS-Sul.
Mas o Nordeste vem sofrendo há cinco anos e não teve,
até agora, SOS nenhum a não ser aquele do próprio Governo, mandando dinheiro para emergência, mas a população brasileira não se lembrou de mandar roupa, alimentação; não precisa de agasalho, só se Tor no Piauí,
porque no Piauí, quando dá trinta e oito graus, usa-se
agasalho ... Lá, precisamos de agasalho. Mas nós precisamos de comida, roupas e medicamentos. Agora, com o
SOS-Sul, possivelmente começou a aparecer o SOSNordeste.
O SR. MARTINS FILHO - Infelizmente, é verdade
o que V. Ex• afirma, nobre Senador Almir Pinto.
ASora mesmo, quando o próprio Presidente da República vem à região, víSítã frentes de trabalho, convoca
o Conselho de Segurança Nacional, ante a gravidade da
sitUação, num gesto amplo e espontâneo de solidariedade para com nosso s-ofriiiteritci;·o-nOticiárfo nacional revela que nossos Governadores articulam, em bloco, uma

o Sr. Arberto Sill'a.:..... Fic;itieínõ prenárlo da Casa paraouvir o discurso de V. Ex• porque tinha certeza de que V.
Ex•, mais uma vez, ia levantar a questão do Nordeste,
_com uma visão global, com uma visão política, com a necessidade que V. Ex• prega de uma união maior, qui as
lideranças se conscientizem da necessidade de defender o
Nordeste, não para esta frente de emergência ou para
aquela outra, mas de maneira global, de forma que, na
emergência, de forma global, todos se juntem para defender a calamidade atual. Para o futuro, continuem juntas para que não volte o flagelo. O discurso de V. Ex• é,
por isso mesmo, uma peça importe no momento em que
as duas calamidades se abatem sobre o Brasil; no Sul, as
enchentes, atendidas e divulgadas da maneira que V. Ex•
e todos nós vimos, e o Nordeste morrendo devagar há
cinco anos, com aqUelas frentes de emergência que V.
Ex•, agora, denuncia como verdadeiros campos de concentração~ No discurso que hoje fiz, lembiei esta mesma
situação. Existe, também, no Piauí. As frentes de emergênCia hão levam a nãda: salário ínfimo, trabalhO ao sol;
ganham apenas para ter o direito de continuar vivos e
vão morrendo interiormente, desesP:erançados, apâticos,
a família desorganizada totalmente, nas casas as crianças
morrendo, como disse V. Ex•, e a Nação inteira, nãO
digo indiferente, mas quase indiferente a esse drama que
assola 30 milhões de habitantes que, afinal, tem o NOrdeste, e seguramente l milhão sofre as conseqüêncías- da
seca. Acho que V. Ex• tem toda a razão de propor uma
ação política mais iiúensa, de união de todas as lideranças do Nordeste, e condenar, com está condenado, a
ida dos GovernadOres aos Estados Unidos. E eu quero
dizer que há uma exceção que eu muito aprecio, porque
o G_overnador do Ceará não aderiu a essa viagem, e declarou isso em público, dizendo que as calamidades que
estão se abatendo sobre o País não admitem o afastamento de um Chefe de Governo daqui nesta hora. Parabéns ao Governador Gonzaga da Mata, do Ceará, por
ter feito fsso -pUblicamente, os outros que pensem- um
pOuCo no dfanla que V. Ex• denuncia, e traem de obter
essã 'ãliança do Nordeste, em torno das suas pessoas de
Governadores, para criai esse clima que V. Ex• tão bem,
em tão boa hora. prega aquí nesta tarde quase deserta do
Senado Federal. Parabéns a V. Ex•

e

O SR. MARTINS FILHO- Agradeço as palavras de
V. Ex•, nobre Senador pelo Estado do Piauí.
Repito, Sr. Presidente, os Governadores do Nordeste
articulam, em bloco, uma viagem ao exterior, sob o protexto de ver sistemas de irrigação.
Vejam, não uma equipe de técnicos, mas os próprios
Srs. Governadores.
Ainda que tal viagem não venha a se consumar, sua
notícia já causou todo dano passivei à nossa seriedade
em enfrentar a tragédia que nos infelicita: ela não e tão
grande, pensará a Nação, a ponto de prender, no posto,
os principais timoneiros do povo flagelado!
E, não obstante, estamos morrendo!
Sr. Presidente, sendo impossível permanecer indiferente ante quadro de tamanha gravidade, apelo à Presidênda destaCas~- patriota e nordestino que é- para designar, com a máxifna urgência, urila Comissão de Senadores com o fim específico de levantar o problema, in loco, e propor, em prazo exíguo, soluções cabíveis.
Obrigado! (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - A solução
de V. Ex• será examinada pela Presidência _da Cas~
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Altevir Leãl- Eunice Michlles- Raimundo Parente
-_João Castelo- José Sarney- Helvfdio Nunes- JoMartins Filho - Milton Cabral - Aderbal
Jiliema- Marco Maciel- Nilo Coelho- Guilherme
Paimeira- João Lúci?- Jutahy Magalhães- Jo~é Ignáci_o - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Itam?r Franco -Alfredo Campos- Fernando Henrique
Cardoso -Severo Gomes- Benedito Ferreira- -Gástão Müller- José Fragelli - Marcelo Miranda -Saldanha Derzi- Eneas Faria- Jaison Barreto- Lenoir
V_argas - Carlos Chiarelli.
sé Lins -

O SR. P:RESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao n"obre Senador Luiz Cavalcante. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.
(Pausa.)
S. Ex• desiste da Palavra.
ConCedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR,NELSON CARNEIRO (PTB- RJ, Pronuncia
_o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando se fala em desindexação da economia, pouca
gente entende. que se trata, pura e simplesmente, de extinguir o instítuto da correção monetária, porque foi a
partir da sua instituição no País que "ela passou a servir
de módulo, inícialmente, para a correção dos tributos,
posteriormente, das prestações da casa própria, finalmente, dos aluguéis, estendendo-se ás vendas a prestação
e, praticamente, a toda atividade económica.
Inicialmente, deu tudo certo: melhorou a arrecadação
tributária da _União, dos Estados e dos Municípios,
encorajou-se a indústria imobiliária, e o BNH pôde tornar rentáveis os depósitos do FGTS e das Cadernetas de
Poupança.
Mas, a partir de 1974, com o primeiro choque do petróleo, passou a correção monetária a ter um efeito perverso, como~etroalimentador da inflaçãO, o que levou o
ex-Ministro Mário Sirrionsen a sustentar a necessidade
da chamada ~esindexação, _fazendo o mesmo, agora, o
Senador Roberto Campos, que inspirou a criação desse
instituto.
Praticamente, não encontramos, hoje, economista que
não seja favoráv:el à extinÇão dos efeitos perversos da
correção monetária.
Mas ela não pode ser eliminada de um golpe, porque
seria condenar à falência o Sistema Financeiro de Habitação e desencorajar os depósitos populares nas Cadernetas de Poupança.
Uma estatística feita no Distrito Federal provou que
oitenta por- cento dos depositantes são assalariados e
pessoas das classes média baixa e média; verifica-se,
igualmente, que a maioria desses depositantes se encontra na Ceilândia e não no Plano Piloto.
O forte dos depósitos e das mais modestas economias,
somadas, ultrapassam aquelas das classes altas. Isso porque quem tem mais dinheiro joga no open market, no
mercado de ações, no over night, na compra de dólares.
Economias mensais de mil a cem mil cruzeiros é que
compõem mais de sessenta por cento dos depósitos na
Cadernetas de Poupança, revelando a grande credibilidade do povo no Governo.
Por isso mesmo, qualquer medida de desindexação
?eve ser maduramente estudada, de maneira a que não
Importe uma redução muito forte da rentabilidade dessas cadernet.as, pois tal procedimento atingiria mais fortemente os economicamente mais fracos.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.
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O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SCnã-

dores:
Preocupa-me vir a esta tribuna em hora_ de crise. A crise mundial reflete:se em toda a Nação e a nacional em
cada lar, gerando tremenda intranqüilidade. Há fome,
desilusão,-desespero e revolta. Existe um clima inóspito
para a tranqUilidade coletiva._Não há calma e esperança

para a Nação progredir. Há uma ansiedade

gen~raliza

da, uma instabilidade_ para todos. Gera-se, neste Pais,
cada vez mais, um povo psicologicamente instável. E de
quem é a culpa, Sr. Presidente e Srs. Senãdores? 1:. muito
fácil debitá-la à OPEP que majorou os preços do petróleo. Também é cômõao - mas próprio dos que têm
coragem e, entre estes, eu me incluo, desde os idos de
1966, quando da fundação do meu partidõ ~também é
cômodo, repito, mas verdadeiro, debitá~ta aos tecnocra~
tas., aos burocratas, enfim, a todos aqueles que, negando
ao povo o direito de escolher seus governantes,
arvoraram-se em onipotentes c oniscientes salvadores da
pátria e do povo. Felizmente, muitos deles já se arrepen-deram e hoje trilham o caminho da abertura. A todos
eles a Nação aplaude, pcli'que~ ãfinal, o que importa é ti~
rar este País do subdesenvolvimento e do arbítrio, tarefa
maior de todos os brasileiros.
O difíCil pois, Sr. Presidente e Srs. Senàdori!S, é venCer
esta crise nacional. Ela é profunda e a recuperação deverá ser difícil, longa e traumatizante, exigfnào -dê todoS
nós renúnCTa, desprendimento, hlte!igênCfã, deOicação,
participação e trabalho. A hora é de somar esforços.
Exige=Se-Um CáriseriSO-j:jOiíticc.i-parã umã iiriiãO riaCTótlal,
pois só ela, somando esforços, poderá lni.pedir õ pior, a
convuJsão social.
Sim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o risco é imlriente
em qualquer país, com qualquer povo, ou em qualquer
tempo, toda vez que existe fnse-gurãnÇã Cõietiva e se se
aproxima perigosamente do limiar da resignação individual.
Inflação galopante e desemprego provocam privações
constrangedoras a um número cada vez maior de
farilílias brasileiras, sem que se descortine uma _solução a_
curto prazo. E não pode haver médio e longo prazo para
solucionar problemas-de necessidades fis"iológicas vitais.
A médio prazo seria a inanição. A longo prazo, o estado
de miséria orgânicã levaria todos à morte:- Compelir à
fome grande parcela da população fere o mais sagrado
dos direitos inseridos na Declaração Universal dos Di~
reitos Humanos. N_os grandes centros, a população favelada desce os morros e jâ está comeiido nas latas e sacos_
de lixo das classes melhor aquinhoadas.
É doloroso, Sr. Presidente e Srs~ Senadores, ver este
povo que ainda ontem cantava, iludido pela propaganda
oficial, "milhões em ·ação", ..pra frente Brasil", que
lembrava o DIP do Estado_ Novo, passar por tremendas
privações, ser humilhado e constrangido, sem ter usu~
fruído do mílagre e ter comido uma fatia sequer do bolo.
Mais doloroso e decepcionante é ver que os gestores do
milagre ainda estão aí em Cima; ·nos mesfuos pOstõS, nosmesmos carg9s.
Sempre se falou do caráter pacífico da gente_brasileira.
Mas é bom não esquecer que este mesmo povo, nas piores condições de existência,. na mais negra das misérias,
perdido no fim- do mundo* resistiu até o último_hOmem,
em verdadeiro holocausto sertanejo, a quatro expedições
do Exército brasileiro que teve, no final, de se-r comanda~
do_ pelo seu próprio Ministro_da Guerra. A_ tr~&édia de
Canudos, magistralmente relatada por Euclides da Cunha, testemunha ocular_do evento, não pode ser esquedida, pois há limites para tudo, mesmo para um povo quase sempre resignado.
Precisamos s-omar esforços em busca da justiça social,
se não quisermos ver nas margens do Guaíba, Tietê, Ma~
racanã, C3pibaribe e Arrudas, a tragédia que hã um século turvou as águas do Vaza~ Barris.

O Brasil, hoje, é o país das crises. As crises do nosso
País e dos nossos tempos são múltiplas c abrangentes.
crise-de confiança, crise de legitimidade do poder, crise
eoon6mico~financeifa, mofal~ religiosa, crise de saúde
pública, energética, de assistência, demográfica, ciise de
desemprego, crise educacional, ecológica, ideológica, soCial, habitacional e, ficando só nestas, uma profunda cii~
se política que abala os alicerces da Federação e aprofunda o fosso que existe e impede a identíficação entre o
EstadÕ e a Nação.
A crise de confiança, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é
a própria crise- de esperança. Ninguém mais confia, riinguém mais tem esperança. Todo governante perde a confiança pública quando todo um povo se vê iludido e mistificado por ele. E nada pior para um país do que quando
o povo perde a esperança de dias melhores. A dívida ex~
terna é imensa. A dívida interna, inconcebível. A dívida
social, monstruosa. Pagamos de juros, num só ano, aos
banqueiros internacionaís, mais do que tOdos os- pafses
da Europa, juntos, deviam após a II Grande Guerra. E o
que se tem feito para pagar estas dívidas? E o que fazem
as autoridade monetárias? Passaram, como disse recentemente Ferhando Pedreira, "a sonegar dados e infor~
mições, enganar a opinião pública, depois negociar com
os tecnocratas do FMI e assumir com eles compromissos
que o PróPiio Governo e o -País não podem cumprir. E,
enJim, no dia~a~dia da execução financf:irã~- praticar to~
dos os tipos de ginásticas e nlalabarismos, até os menos
confessáveis".
Na era negra da ditadura, acobertados pelo AI:s e a
censura oficial, escondiam~se as epideinias de meningite,
os estouros das financeiras e grupos ecoflôrriicás simpáti~
cos_ ao regime, os atentados de direita, as mordomias,
falcatruas e negociatas. Hoje, apesar da Imprensa livre,
ainda tentam acobertar muitas coisas Ou usam dos efeitos de frenação ps[cOlógica emanados da Lei d_e Seàurança Nacional.
Ê chegada- e como tardou- a hora da verdade, Sr.
Presidente e Srs. Senadores. O País clama por isso. Os
segmentos arejados de toda a população o exigem. Queremos saber qual o montante_da nossa dívida. Queremps
saber como e onde foram empregados os bilhões de dóla~
res que para aqui vieram. Queremos saber os prazos que
temos que cumprir. Queremos conhecer os juros. Afinal,
se nós ê que vamos pagar, queremos saber tudo.
Estas são perguntas, Sr. Presidente e Srs._ Senadores,
que o povo brasileiro faz aos homens de governo. O
povo quer a verdade. Não se pode exigir mais deste povo
sem que se _di_scuta com ele os problemas da Pátria brasi~
!eira.
As críticas do exterior são numerosas e contundentes:
O Wall Street Journal critica o fato de o Brasil não ter revelado a verdade de sua situação desde o início e ter for~
necido dados controvertidos. O conservador joi"nal ale~
mão Frankfurt Allgemeine trouxe em destaque, recente~
mente, que:
2
'Delfim N etto e seus colegas de governo teriam
pintado a situação de cor- de-rosa, quando se en~
centraram com os principais credores internacio~
- nais, no final do ano passado."

A revista inglesa, The Economist, põe em dúvida a capacidade da Balança Comercial Brasileira fechar com
saldo positivo de 6 bilhões de dólares, em 1983, e arre~
mata:
"Para aqueles que se perguntam por que o Ministro do Planejamento, Delfim Netto, continua cozi~
nhando novas cifras para a comunidade internacional, de forma a conseguir mais alguns tostões para o
Brasil, embora saiba que o dia do ajuste de contas
não pode estar muito longe, a resposta em geral é
que o atual governo espera chegar ao fim do seu
mandato anteS deste acerto de contas."

Veja, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, além da crise de confiança da população brasileira, vê-se, para nossa preocupação, que ela já tem reflexos na esfera interilacional.
- -Por tudo isto, Sr. Presidente e Srs._Senadores, é preci~
so que as inteligências brasileiras se unam para gerenciar
es_tas crises.
Não se pode ficar aceitando indefinidamente a crise do
-petróleo como única responsável _pela miséria e fome dos
países subdesenvolvidos, pois ficaria difTcil explicar a
péssima situação econômico~financeira da Argentina,
Venezuela e México, auto-suHcientes e até mesmo expor~
tadores de petróleo.
Ê preciso estabelecer um programa mínimo de salvação nacional. A ordem institucional está em frangalhos, com a Lei de Segurança Nacional que mais preocupa a todos do que os tranqUiliza.
Há um excesso de interpretação desta lei, como assinala, em dois artigos recentes, Barbosa Lima Sobrinho:
"Bastaria que se tomasse como norma que a Lei
de Segurança Nacional só se deve apnêar quando
estejam em _perigo a Sobe;rania nacional, a integridade territorial, o regime representativo e democráti~
co, a paz social, a prosperidade nacional e a harmo~
nia internacional. Se não há nenhum perigo para esses ob}etivos, como recorrer à Lei de Segurança Na~
cional?"
IrilPõe·se uma reforma constifucional que dê a cento e
vii1t6 rriilhões de brasileiros o direito de escolher o supremo magistrado desta Nação. Não é possível meia dúzia
decidindo por esses milhões. Deve haver a confiança entre o Estado e a Nação. Extinguindo este paradoxo, o
pôvo não escolhe o Governo, porque o Governo triine
este povo. Que belo espetâculo democrático dariam as
noss-as gloriosas Forças Armadas, cumprindo suas atribuições constitucionais, deixarem a tutela deste País e
garantirem a posse e o exercício do mandato àquele eleito por sufrãgio direto e secreto pelo povo brasileiro.
Para que o Brasil entre definitivamente no rol dos paí~
ses desenvolvidos, falta-nos principalmente uma ordem
constitucional, instituída por uma Assembléia Nacional
Constituinte, livremente eleita pelo povo. Havendo QT~
dem, respeito e compostura, eleição nenhuma desestabilizaria Q regime, como querem fazer crer os. "bolsões sin~
ceras, mas radicais", aludidos pelo ex~Presidente Ernes~
to Geisel.
SaímoS da fase -de republiqueta sul~americana. Temo-s
um país continental, rico em matérias-primas, com uma
população Jf nuinerosa, joVem, sem maiores p-roblemas
de convivência racial, sem conflitos religiosos, -com par~
que Industrial respeitável, com boa área ruraljã explorada e uma fronteira agrícola invejável, imensa, a desbra~
var, em condições para resolver os graves problemas
energéticos, com eletricidade suficierite para tocar este
parque industrial até o terceiro milênio.- Estamos preCi~
sando é de trabalho e boa gestão. A ciise é- de competên~
cia.
Necessita-se distribuir a renda nacional através de
uma r-:forma tributária que impeça o acúmulo progressi~
vo desta nas mãos de poucos, uma reforma urbana e
uma reforma agrária.
Precisa·se pôr cobro à especulação financeira, aos es~
cândalos tipo mandioca, adubo, CAPEMI, BNHDelfim, Coroa, Brastel, que vêm tragando milhões de
preciosos dólares necessários ao nosso desenvolvimento
para a prática da justiça social, gerenciar bem os parcos
recursos de que dispomos, evitando obras suntuosas e fa~
raônicas, diversificai o parque industrial e dar apoio à
pequena e média empresas nacionais, sustentáculos de
nosso desenvolvimento, fator tranqUilizador da sociedade, por serem as grandes absorvedoras de mão~de-obra;
fiscalizar a aplicação dos juros subsidiados, freqUente~
mente desviados para a especulação financeira; mudar a
Consolidação das Leis do Trabalho, após amplo debate
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no Col:LgreSsó Nadonal, facilhalidOiiOOrdó C:iltre o trabalhador e o empresário a criação da central única dos
trabalhadores se impõe para a sua defesa.
Instituir; como deferideu recentemente o Governador
Tancredo Neves, a moratória- por ser.. "indispeO.SáveJ
para que o País possa retomar o seu desenvolvimento'\
Uma moratória negoCiada, colocada diante de nossos
credores com dignidade, em clima que corresponda às
necessidades que tem o Brasil de romper a estagnação da

recessão e retornar ao ritmo de seu processo de desenvolvimento econômico. Quando se fala em moratória, é pre- ciso distinguir a niorafória ·unífatel-8.1, decri:taâa ex:.
abrupto pelo Governo e surpreendendo os nossos credores. Esta é profundamente danosa à economia brasileira.
Sabemos que, se fizermos iss-o-,-Seremos excluídos da co..: -_
munidade finanCeira hitefriãCíõii.at':
Deveríamos, nestas dis-cussões e propostas de como resolver a grave crise económiCa, não esquecer a proposta
do economista norteMamericano Felix Rohatyn, que,
alêm de pregar a retomada do desenvolvimento dos países desenvolvidos, aconselha que 8_0 a 90% da dívida dos
países- subdesenvolvidos devam ser transformadas em
emprêstimos, a prazo de 25 a 30 anos, com juros de 6%.
ao ano, sendo isto tudo gerenciado por um órgão inter~
nacional, com apoio dos bancos centrais dos países desenvolvidos e, até mesmo, dos produtores de petróleo.
Por fim, Sr: Presidente e Srs. Senadores, exige-se um
novo pa:cto social para a superação da crise. Ur.B:e uma
nova liderança, vencido o mandato do Presidente João
Figueiredo.
Em êpocas de crise, tiverãm as grandes nações semPre
um líder que as conduziram. Assim foi com os Estados
Unidos de Abraham Lincoln e de Roosevelt, com a !ndili
deGandhi, com a França de Napoleão CDe Gaulle, com
a Inglaterra de Churchill. Mas há também, nestas-épocas
dificels, o risco da ascensão de homens pouco escrupulosos, personalistas, aventureiros, de moral frouxa, corruptos e corruptores, haja vista a Alemanha de Hitler e a
Itália de Mussolini. Temos que estar atentos e só o consenso político poderá evitar estas tragédias. A abertura
do Presidente Figueiredo já avançou tiu!ito neste campo.
Já existe a convivência entre grupos antaSôriiCos de ontem, mas persiste a desconfiança de parte a parte. A sucessão traz sempre traumatismo, dados Õs intereSses conflitantes. Nos atuais dirigentes, pareeiS: considerável da
Naçãoo não confiil, dos radicais a Nação desconfia e os
atuais diri&entes não aceitam.
·
·

"f: preocupante esta luta sucessória com os ditos presidenciáveis civis, expostos à chuva é' ao sereno, e os miliM
tares resguardados ao extremo, dentro do próprio PaláciO do Governo, evitando serem queimados, podendo
surgir de repente a passo de mágica, como coelhos de
cartolas, para a solução do impasse.
A Nação não distingue Presidente militar de Presidente civil. Ela exige que o Presidente represente a vontade"
expressa livremente pela maioria do povo brasileiro.
Há .dois mil anos, sob o jugo romano, a Palestina vivia
horas de crise. João Batista, o Profeta Elias redivivo, batizando os fiéis no JordãO, teve a visão do Líder,
anunciando-o· ao povo eleito. Outro João Batista, cOmresponsabilidade histórica, juraildo fazer deste País uma
democracia, traça, às margens do Paranoá, o perfil do
novo líder;. "Administrador de crises, que reúna também
prestígio político e apoio popular". Ele já exiSte~ já Presenciou e atuou com competência-em mórilentos drainá::
ticos da vida nacional. E, nestas últimas eleições, mais
uma vez, mostrou ter prestigio político e apoio popular.
Só a miopia política e o as_tigmatismo partidário ímpe- ·
dem o reconhecimento unânime desse líder.
Ele está aí, Sr. Presidente, e até que seja identificado
estaremos vivendo outra crise, a crise de esperança.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente:(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente

sessão, designãtldo para a sessão ordinária de segundafeira a seguinte
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ciona1 de Trânsito, visando a coibir as depredações contra árvores e jardins, praticadas com veículos, tendo
PARECER, sob n..,. 576, de 1983, da Camisão
-de Constitui~o e Justiça, pela injU.ridicidade.

ORDEM DO DIA
7
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 150, .de 1982 (n9 3.826/80, na Casa de origem), que
dá nova: fedação aó art. 461 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo DecretoMiei n9 5.452, de 19 de
maio de 1943, tendo
PARECER, sob nY 627, de 1983, da Comissão
-de L~islação Social, favorável, .com voto vencido,
em separado, do Senador Gabriel Hermes.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da CâriiaM
ra n9 26, de 1983 (n9 4,901/81, na Casa de origem), que
complementa normas gerais sobre desportos e dá _outras
providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 588, de 1983, da
-ComissãO
- de Educação e Cultura.

- Votação, em turno único-, dO Pro}eio de L~l dR Câmara ri'i' 84, de 1983 (n9 5/83, na Casa de origem), de iniciaM
tiva do Senhoi Presidente da República,· quC- dispõe
5obre prova documental nos casos que indica, e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 667; de 1983, dà~
Comissão
-de Constituição e Justiça.

4
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ~
mara n9 52, de 1981 (n9 2.051/79, na Casa de origem),
que dispõe so-bre o valor anual das bolsas concedidas
através do Serviço Especial de Bolsas de Estudo- PE..B_E, tendo
PARECERES, sob n•s. 602 a 605, de 1983, das Comi>sões:
-de Educação e Cultura, 1'1 proniÍnclaniento: solid-tando audiência da ComissãO de Constituição e Justiça;
..:.z9 pronunciainento: favoráVel;
-de Constltuiçilo e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Finanças, favorável ao projeto, com voto vencido do Senador Gabriel Herines e voto vencido, em separado, do Senador Jutahy Magalhães.

5
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nY 129, de 1981 (n'i' 13/71, na Casa de origem), que ·
altera os arts. 55_0 e 551 do Código Civil Brasileiro, diminuindo os prazos de usucapião sobre bens imóveiS, tendo
PARECER FAVORA VEL, sob, no 545, de 1983, da
Comissão
-de Constituição e Justiça.

Discussão, em turno único (apreciação pi-eliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara nY 112, de 1982 (n9
I .329/79, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo
à Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Na-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 280, de 1977
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n' 233/79)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 280, de 1977, de autoria do Senador José Sarney,
que institui o Voto distrital e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n9 182, de 1983, da CorniSSãQ
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
e juridicidade e, -quanto ao mérito, favorável nos termos
de SubstitutiY.Q_que oferece, com voto Vencido dos SenaM
dores Pedro Simon, jos6 Jgnácio e Alfredo Campos.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 233, DE 1979
(Tramitanto em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n• '»30/77)
Discussão, em primeiro turno, de Projéto de Lei do
Senado n9 23:f; de l9í9, de autorià do Senador Tarso
Outra, que inStitui o Sistema Eleitoral Misto, e dá outras
-providências, tendO ·
PARECER, sob nY 182, de 1983, da COmissão

- ae Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade,
juridfCidade e, quanto a·o mêrito, favOrâvel, nos termos
de Substutivo que oferece, com voto vencido dos Senadores Pedro Simon, José lgnácio e Alfredo Campos.
OS~.

rada

PRJ!:SIDENTE (Le_noir Yargas)- Estâ encer-

a sessão.
I Levanta-se a sessão às 17 horas.}

iJJ$C7,iRSÓ PRONVNé(ÁDO PELO SR.
ALOYS/Ó CHAVES NA SESSÃO DE //-8'83 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ÓRADÓR.
SERiÀ HJsUCADO'PoSTEJÍIORMENTE.

O SR. ALOYS!O CHAVES (PDS._:_. PA. Como
Líder, para uffia breve comunicação.) - Sr. _Prisidente,
Srs. Senadores:
Como já é do conhecimento geral, retorna amanhã ao
País Sua Excelência o Senhor Presidente da República,
João Figueíredo. Depois de haver-se submetido a uma
delicada intervenção cirúrgica, com completo -êXito, einCleveland, nos Estados Unidos, Sua Ex.celêncía chega
para completar no País a sua recuperação, e vem já liberado pela junta médica que o tratou naquele importante
centro da !yledicina no pã.fS norte-americano.
Que Sua Excelência chegue ao País reCebido com os
aplausos da Nação, depois de passar por essa fase do seu
tratamento de saúde, e possa consolidâMlo plenamente,
retomando as suas funções para completa,r o seu mandato presidencial com a mesma dedicação, com o mesmo
patriotismo Como sempre se conduziu até hoje.
Apresento, portanto, em nome do PDS e da Maioria,
os votos de boas-vindas ao Presidente João Figueiredo.
(Muito bem!)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÃO CALMON NA SESSÃO DE 11-8-83 E
QUE. ENTREGUE X REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.

O SR. JOÃO CALMON (PDS-ES. Pronunciaoseguinte_cliscurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Sete anos depois de ter sofrido a mais profunda decepção de toda a minha vida parlamentar, reapresento
hoje uma proposta de emenda à ConstituiçãO, restabelecendo a vinculação obrigatória de um percentual dos
orçamentos públicos para a educação.
No dia 25 de maio de 1976, tomei a iniciativa da apresentação dessa proposta de emenda à Constituição.
No dia 9 de setembro do mesmo ano, foi encerrada a
sua discussão.
Cinco dias depois, o Congresso Nacional reuniu-se
para tomar uma decisão em relação a essa minha iriiciativa, que contara com a assinatura de 65 Senadores da

ARENA e do MDB.
Os deuses do Olimpo governamental daquela época
tomaram a decisão de recomendar aos parlamentares da
ARENA que deixassem de comparecer à sessão do Congresso Nacional, a fim de que a mínha proposta de
emenda fosse rejeitada por falta de quorum.
Alguns p;ulamentares do Partido a que eu pertencia,
Aliança Renovadora Nacional, não concordaram com
esta proibição que lhes estava sendo imposta pela liderança do Partido. Dos Senadores do partido do Governo
que compareceram à sessão do dia 14 de setembro de
1976, somente três contimiam--integrando os quadros do
Senado Federal: o nobre Senador Helvídio Nunes, o
no_bre Senador Luís Viana Filho e o autor da emenda.
O então Presidente do Congresso Nacional, Senador
Magalhães Pinto, hesitou em iniciar a votação da minha
emenda,_já qúe erà-visJVel a falta de quorum em plenário.
Entretanto, o lider do MDB, naquela época, Deputado Laerte Vieira, fez questão de exigir que fOsSe "iriíciada
a votação, na esperança de que, no seu decorrer, fossem
chegando ao plenário outros parlamentares que poderiam completar o ·quorom mínimo exigido pela Constituição.
Infelizmente, apenas 188 parlamentares (20 Senadores
e 168 Deputados) compareceram e votaram SIM. A
emenda foi, portanto, rejeitada por falta de quorum.
O então líder da ARENA no Senado leu, na sessão em
que foi votada a minha proposta, um documento elaborado pelo MinistériO -da Educação e Cultura, procuran·
do demonstrar que não seria necessária nem conveniente
a sua aprovação.
Estranhamente, partia do MEC um torpedo contra a
iniciativa que O benefiCiava: ...
Depois desse traumatismo absurdo, que eu experimentei nos-idos de setembro de 1976, agravado pelo fato de a
minha emenda ter sido previamente aprovada, com o
maior entusiasmo, pelo então Presidente do, Senado Senador Petrônio Portella, e pelo Presidente da República,
General Ernesto Geisel, procurei o saUdoso Senador
piauiense,-que foi uma das mais notáveis figuras da vida
pública deste País, e lhe disse que não teria mais condições de continuar a exercer o meu mandato. Eu havia
conseguido sensibilizar todos os meus colegas do SenB.do
F'ederal, signatários de minha proposta de emenda. Eu
obtivera o apoio entusiástico do próprio Senador Petrônio Portella, que tomara a iniciativa de marcar uma audiência minha com o então Presidente Ernesto Geiscl,
para que o Chefe do Poder Executivo pudesse
manifestai-se ·em relação à minha inicíativa. DecorridOs
quinze dias, o Senador Petrônio Portella convidou-me a
comparecer ao seu gabinete para informar que o Presidente da República decidira abrir luz verde para o encaminhamento e a aprovação de minha emenda. Ora, se
depois dessa consagradora aprovação, por misteriosas
razões, o Olimpo Governamental decidira torpedear mi-
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nha proposta de emen_da! eu não encontrava mais nenhuma justificativa para continuar a exercer o meu mandato
de Senador da República.
Petrônio Portella declarou-me, então, que eu dev~ria
c·oncordar ..em engolir aquele sapo", porque S. Ex',
como Senador e cOmo Líder do Govelrio, .. mu"itas vezeS
fora obrigado a engolir não um sapo, mas, também,
enormes tartarugas". Reproduzo com a maior fidelidade
as palavras do eminente Senador Petrônio Portella,. Fezme S. Ex• um apelo para que eu desistisse do propósito
de renunciar ao meu mandato, porque, segundo S. Ex•
eu era um Senador "maníaco pela educação". Cito textualmente suas palavras: "Você é um Senador obcecado
pela causa da educação" que deve permanecer no exercicio do seu mandato, engolindo o sapo que tanto o amargura".
Atendi ao apelo do Senador Petrônio Portella e continuei nesta Casa, lutando permanentemente em favOr da
causa, que é, a mais importante deste País e que deveria
merecer de todos nós a prioridade um, a prioridade dois
e a prioridade três.
Infelizmente; o Brasil até hoje não despertou para a
rieCessidade de sCrem concentrados esforços em favor da
educação em todos os graus. Posteriormente, em 1980,
dois Deputados Federais pertencentes ao Partido da
Oposição, o Deputado Celso Peçanha e a Deputada Júnia Marise, apresentaram propostas e emenda semelhantes a minha. Infelizmente, desta vez, mesmo sem nenhum
_Veto do Olimpo governamental, já que esses emin-entes
colegas pertenciam e pertencem ao Partido da Oposição,
compareceram à sessão do Congresso Nacional, que
apreciou propostas, apenas dezenove parlamentares dos
2 partidos, entre Deputados e Senadores. Esta é _uma
constatação melancólica. No caso da minha proposta de
emenda, ela foi vítima de uma decisão do Palácio do Planalto e da direção do Partido a que eu pertencia, a ARENA, mas, no caso da iniciativa desses dois outros parlamentares não houve nenhum veto. A proposta de emenda dos dois reproduzia, em suas linhas gerais, a emenda
que eu apresentara e que, por sua vez, copiava o artigo
das Constituiçõe~ anteriores à de 1967, que determinava
que- os orçamentos públicos deveriam destinar 10% na
ârea federal e 20% nas áreas estadual municipal para a
educação.

e

Portanto, naquele episódio - e nós devemos fazer
agora, com o coração nas mãos, esta autocrítica - foi ó
próprio Poder Legislativo que revelou insensibilidade em
relação à importância extraordinária da causa da educação. Não houve nenhum veto, não foi lançado nenhum raio partindo do Olimpo governamental. As
emendas despertaram um interesse tão reduzido, que
atraíram ap plenário do Congresso apenas 19 senadores
e deputados.
Faço essa evocação porque, realmente, todos nós de·
vemos conscientizar-nos de que não ganharemos essa batalha se esperarmos apenas pela compreensão do Poder
Executivo que, ao longo de toda a História do Brasil,
não tem reconhecido a importância excepcional da Educação.
Entretanto, nós, do Poder Legislativo, devemos cumprir o nosso dever. Quando uma proposta de emenda à
Constituição, como esta que estou encaminhando hoje à
Mesa do Senado, for votada no Congres$o Nacional,
torna-se imperativa a nossa presença maciça.
No caso especial de minha emenda, consegui -graças
à compreensão dos meus colegas do Senado- a assina- tura de 66 d_os 69 Senadores de todos os partidos. Essa
emenda só não foi subscrita peta Líder do PDS, que,
normalmente, não subscreve iniciativas· de colegas, porque o seu apoio daria logo à proposta quase as características de uma iniciativa governamental; pelo Presidente do Senado, que não costuma subscrever propostas
de emenda, e de um nobre colega nosso que, por uma
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questão de _princípios -_que eu resp~_ito, embora dele
discorde - que também não quis apoiii a iniciativa.
Na Câmara dos Deputados, -obtive a assinatura de 332
Deputados, 12 Deputados alêril -dos dois terços exigidos
pela Constituição, ou, por essa colcha de retalhos que
aínda teímamos __ em chamar de Constituição.
O Sr. Helvídio Nunes nobre Senador?

V. Ex• permite um aparte,

O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, nobre
Senador Helvídio Nunes.
O Sr. He1vídio Nunes - Eminente Senador Jo_ão Calmon, conheço, com certa intimidade, os fatos narrados
por V. Ex', sobretudo aqueles que se passaram ao tempo
da Liderança e da presidência do Senador Petrônio Portella. Mais do que isso, to_dos acompanhamos a sua luta,
a luta da sua vida, na outra Casa do Congresso Nacional
e nesta Casa, em favor da educação do País. V. Ex• é um
lutador intimorato, V. Ex~ é um homem que tem sofrido
reveses mas, por certo, mais cedo ou mais tarde, V. Ex•
será um vencedor, porque ninguém lhe nega, ao contrário, todos exaltam a sua qualidade de lutador número
um pela causa da educação no Brasil.

O SR. JOÃO CALMQN- Muito obrigado a v. Ex•,
nobre Senador Helvfdio Nunes, por suas generosas palavras. Neste momento, permita-me evocar novamente,
com o maior carinho; a memória do seu inesquecível
conterrâneo, o nobre Senador Petrônio Portella, magnifico impulsionador de minha primeira iniciativa, que,áeSgraçadamente, não foi aprovada em 1976.
O Sr. Itamar Franco - Permite-me V. Ex' u_m aparte?
O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, ·ouvirei V. Ex•, no entanto, antes de conceder-lhe Q aparte,
destaco, nesta hora em que estou tentando esboçar um
histórico desta nova luta em favor da educação, que partiu do nobre Senador Itamar Franco, este ano, aqui mesmo, no plenário do Senado, o maior estímulo que recebi
para a reapresentação da proposta de emenda à Constituição, que, desta vez, não estabelece a obrigatoriedade
"da aplicação de apenas 12% do orçamento-federãl, e sim
de 13%, e não mais de 24% dos orçamentos estaduais
municipais, mas de 25% nas áreas da educação e da cultura. Esse pequeno acréscimo é amplamente justificável
porque esses recursos sofreram queda espetacular, vergonhosa, entre 1967 e 1983.
-eorrr mUito prazer e muita honra concedo o aparte ao
nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador João Calmon,
V. Ex' não é um homem que precise de estímulo. V. Ex' é

um homem que tem lutado denodadamente pela educação nesse País. Recordo-me que, quando aqui chegava
ao Senado da República, encontrei-o nessa trincheira.
Pergunto exatamente isto: por que é necessário que tim'
senador da República tente, através da adjetivação -da
SUa inteligência, mõstra:r aos detentores do podeir o que
significa educação para um País que procura o seu desenvolvimento, como o Brasil? Aqui já se disse- e vou
repetir- que o Brasil só será a grande Nação do Século
xxr se atingir um grau de desenvolvimento, particularmente na educação. Recordo-me da sessão histórica de
14 de setembro de 1976, quando tristemente assistimos
ao- Líder do Governo, o Líder do Partido de V. Ex•, se
posiciomlr contra a emenda de V. Ex'. Quanto tempo
perdemos, quanto tempo perdeu o Brasil, se já naquela
época, 1976, o Congresso Nacional tivesse aprovado a
sua proposta de emenda à Constituição. V. Ex• há pouco
falOu na insensibilídade do Legislativo. Neste ponto cabe
outra pergunta: porque o nosso Legislativo, não apenas
ti.a: ordem ed-ucacional, como particularmente na ordem
económica, não assume aqueles compromissos que deveria assuniir, não no cumprimento do seu dever, e sim
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particularmente com o povo brasileiro? Neste momento
o CongresSo NaCional precisa reerguera-sua Voz, -precisa
colocar-se de pé, independente dos atas do ExecutíVO.
Minha esperança é de que neste momento- quem sabe
- jâ agora obrigando a União a colocar, pelo menos,
13%, e os Estados e Municípios 25%, a sensibilidade há

de atingir o CongressO Nacional, as mentes evoluídas
desse País, para que não percamos mais tempo, pará ·que
o Brasil não perca mais tempo. Meus parabéns, mais
uma vez, a V. Ex'.
OSR.JO!O CALMON ~Muito obrigado a V. Ex•,
nobre Senador Itamar Franco.
Também entendo que está chegando a hora de desfraldarmos, mais uma vez, a bandeira, pelo restabelecimento
das prerrogativas do Poder Legislativo.
Em mais de uma oportunidade, inclusive recentemente
no Paranâ, quando eu recebi Q. "tífillo de cidadão" desse
Estado que teve o privilégio de ver nascer o nobre Sena·
dor Affonso Camargo, tive oportunidade de pedir ao
Líder do PTB que me saudava não chamasse a As·
sembléia Legislativa d~:. "Casa das lejs"~-É que não mere·
cernas mais este rótulo de Casa das leis, não chegamos a
elaborar e aprovar sequer 4 por cento das leis deste Pafs,
depois dos sucessivos golpes desferidos contra nós.
Não hã mais Poder Legislativo no Brasil. O que existe
é um Poder homologatório, em virtude da criação desses
nefandos recursos de aprovação por decurso de prazo e
de fechamento de questão.
Senador Itamar Franco, concordo plenamente com o
ponto de vista que, mais uma vez, V. Ex• defende. Por·
que, realmente, está na hora de todos nós, os partidos
que apóiam o Gove~no e os Partidos da Oposição, nos
unirmos, a fim de pleitearmos a anistia para o Congresso
Nacional.
Fomos cassados, espezinhados, massacrados. Os par·
lamentares brasileir-os sofreram _; dCSCU.lpem·me a vio·
lência das palavras - um processo de castração de nos·
sas prerrogativas. Essa cassação deve terminar urgente·mente._
Eu lanço, neste momento, esta sugestão: -iniciemOsuma campanha em favor da anistia para- o CorigreSSO
Nacional, com a eliminação das nefandas restrições, que
reduziram, drasticamente, as prerrogativas do Congres·
so Nacional, a partir do AI·S e de seus filhotes ...
O Sr. Humberto Lucena aparte?

Permite--me V._ Ex• um

O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, nobre
Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador Jõão tat.
mon, trago a total solidariedade da Bâncada do PMDB a
sua iniciativa de u"rJ1ã: nova proposta de emenda co-nstÜU·
cional, que fixa unl percentual de 13% sobre a receita tri·
butãria, para investimentos na ãreà da educação. Não é
preciso que lembre que V. Ex.' te.ril sido um pirineifo nes·
te campo do BrasiL V. Ex~ não iriiciou este trabalhO entusiasmaticamente apenas-dentro do Senado, na Comis·
são de Educação ou no plenârio desta Casa do Congres·
so Nacional. Conheci V. Ex• D."a Presidência do Condomínio do Acionãrio dos Diários Associados, lançàridoas bases da chamad!t •·oêcada da Educação", incentivada por V. Ex• dentro e fora do Senado, percorrendo, inclusive, todo Pais, através de conferências, debates. Lamento que, na última vez em que V. Ex• tentou a apro·
vação da sua proposta no Congresso N"aciOnãi,-ierihli·
mos tido aquele resultado, porque não conseguimos a
luz verde do Palácio do Planalto. Neste momento em
que, em nome da minha Bancada, ofereço todo o nosso
apoio à íniciativa do nobre colega, e asseguro-lhe ã nossa
presença no plenário -do Congresso no dia da-apreciação
desta importante matéria. Aproveito esta intervençãO;
não só congratulo-me com V. Ex~ pela posição firme, independente, inabalâvel, altiva, em defesa da plena recu-

_peraçào das prerrogativas das atribuições do Congresso
Nacional, bem como acentua V. Ex•, foi amesquinhado
a-partir de 1964, pelas teis de exceção, e até hoje não se
recuperou como Poder da República, como ainda faço
um apelo ao nobre Líder da Maioria, Senador Aloysio
Chaves, para que, desta vez-, faça inclusive como educa.
dor - podemos dizer que o é, porquanto foi Reitor da
Universidade Federal do Parã - como Professor creio eu - de Direito Constitucional, para que S. Ex•
tome providências, faça gestões junto ao Palãcio do Pia·
nalto, mais diretamente ao Sr. Presidente da República,
no sentido de que possamos transformar a proposta de
V, Ex• numa novà emenda à Constituição, danâ:o novos
rumos à educação brasileira.
O SR. JOÃO CALMON- Agradeço a V. Ex• as suas
palavras,- que partem de um velho e querido amigo, com·
panheiro de lutas na ãrea de comunicação social.
A propósito de seu apelo ao nobre Senador Aloysio
Chaves, devo destacar que tenho recebido de V. Ex• o
estímulo mais confortador. Somente as limitações, que
~~o_ incontornãveis, dentro da atual estrutura partidária
de nosso País, impediram que S. Ex• assinasse a mffihaproposla de emenda ã Constituição. Compreendi a atitu·
çl_e de S. Ex•_ e devo, a esta altura, destacar um detalhe.
EsSa proposta: de emenda à Constituição~ que eu vou eil·
caminhar~ hoje, à Mesa do Senado, recebeu a assinatura
dos líderes do PMDB, do PTB e-do PDT no Senado Federal e, na Câmara dos Deputados, dos líderes do
PMDB, PT, PDT, e PTB.
Resta agora, para a apjovação dessa emenda à Consti·
tuição, que um educador emérito, que é uma fonte de
inspiração para todos os homens que lutam na ãrea do
ensiná, o Senador Aloysio Chaves, consiga vencer as re·
sistências que cOntinuam a existir, na ái-ea tec-noci-âtica,
conseguindo impedir que surja, desta vez, como surgiu,
em 1976, algum veto de última hora.
O Sr. BeneditO Ferreira aparte?

Permite·me V. Ex• um

O SR. JOÃO CALMON - Concedo o aparte ao
nobre Senador Beneçlito Ferreira, admirável companhei·
ro de tantas lutas, desde os idos de 1963.
O Sr. Benedito Ferreira - Muito obrigado, nobre Senador João Calmon. Desvanece·me esse titulo que V.
Ex• me outorga, colocando-me ao seu lado como compa·
nheiro de lutas antigas. E; realmente gratificante para
mim ser contemplado com o título de ''seu velho companheiro". Mas eu verifico que a sua preocupação constan·
te continua sendo a mesma: de dar recursos, para tirar
este País das suas dificuldades, através do caminho úni·
co, qUe é a educação. Lamentavelmente, nós -temos con·
cordado constantemente com isso, também, nós não te·
-mos obtido, educação, seja com pouco ou com muito re·
cu-rsos. Nós temos conseguido mal e parcamente ins·
trução. O Decreto nl' 869, de 1969- ainda ontem falava
com V. Ex• da ausêncla do cumprimento desse decreto
- procurava realmente educar, não Só instruir, vísava,
- antes de tudo, a educar, fazer com que os nossos jovens,
--que são iittrinsicamente bons fossein verdadeiramente
- eau-cados, pudessem ser bons cidadãos, mais do que
bons_ doutores, por amor ao bem e não por medo docas·
Tigo. E é fss-á "cj_ue- buscou a Junta Militar, através do
Decreto·lei 869. -Ela deve ter tido diversoS pecados, que
foram resgatados só por ter baixados esse decreto, no
--morrfemoem que ahumanidade inteira estava convulSio~
_nad<~: exatamente por falta de educação, talvez por exces- so de instrução, excesso de universitários, excesso de fa·
- _ctildades, mas carente de educação. E, lamentavelmente,
- r;;r anos sãO transcorridos, e atê hoje o- Decreto-lei n~> 869
não pôde viger neste País. E V. Ex• ainda hã pouco cita·
va a falta de educação, que está a degradar atê a nossa
própria é:asà. Veja V. Ex• que Se fôSserrios realmeJÍteeducados nós não estaríamos, além de castrados, c~ mo V.
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Ex• citou, nas nossas prerrogativas, nos demitindo das
poucas que nos restaram, Ainda ontem ou anteontem se
não me falha a memória, eu dizia ao Senador Itamar
Franco, que a maior das prerrogativas que nos restou,
que é a fiscalização financeira praticamente não a utilizamos. Antes nos preocupãvamos mais com a tomada do
dinheiro emprestado_ do que com o gasto desse dinheiro.
No entanto, nós temos andado, por falta de educação,
como congressistas, como cidadãos, a reboque do Tribu~
nai de Contas da União quando deveria ser o contrãrio,
e temos estado mais a reboque da opinião pública. Daí
por que eu louvo V. Ex• pelo seu pronunciamento, que
visa à busca de recursos. Mas louvo muito mais a preocupação de V. Ex~. que está intrinseca no seu comportamento, que é a de educar·nos, sobretudo a nossa geração, para podermos ser bons educadores daqueles que
irão nas substituir. Parabéns a V. Ex•, e as minhas congratulações pelo seu trabalho. Muito obrigado.
O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Aloysio Chaves- Permite V. Ex• um aparte?

"o SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, nobre
líder, __Senador Aloysio Shaves, mestre de todos nós.
O Sr. Aloysio Chaves- Eminente colega, nobre Sena·
dor João Calmon, em primeiro lugar, eu quero realçar a
pOsição admiráVeL em- que V. Ex~ sempre se colocou dentro e fora do Parlamento, como um dos paladinos da
causa da educação nacional. Conheci·o nesta luta antes
de chegar ao Senado, e nesta Casa, na ComissãO de Edu·
cação e Cultura que V. Ex• presidia naquela época, como
hoje o faz nQvamente com $rande brilho, descortinio,lucidez e dedicação patriótica. Agradeço a V, Ex' as pala·
vras sobretudo o fato de V. Ex• distinguir bem a posição
em que hoje me encontro: de Senador pelo Pará e de
Líder do Governo. Como Líder do Governo, como todos que me antecederam nesta função, eu interpreto o
pensamento do Governo, junto ao qual continuarei a
empenhar·me, na medida das minhas possibilidades,
para que se abram à educação nacional novos e promis·
sores caminhos, como esse que V. Ex• procura criar atra·
vês dessa emenda constitucional, porque, sem dúvida al·
guma, a educação é hoje, o grande problema nacional e
está na- raiz de todos os p-roblemas nacionais. Precisamos
dedicar esforço especial, recursos, a nossa criatividade, o
nosso empenho e a nossa dedicação cívica para realmen·
te retirar o Brasil da situação em que ele se encontra no
que tange à educação nacional. V. Ex• terã sempre o
apoio do seu colega, do seu modesto colaborador e,
sobretudo, de quem, ao longo da vida, se acostumou a
admirar e a aplaudir a campanha admirãvel que V. Ex•
desenvolve em todo o Brasil.
O SR. JOÃO CALMON -

Muito o!Jri&ado.

O Sr. Luiz Viana- Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. Pedro Simon -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Milton CabraL Fazendo soar a
campainha)- Lembro a V. Ex• que o seu tempo estâ es·
golada.
O SR. JOÃO CALMON - Sr. Presidente, eu faria
um apelo a V. Ex•, que é a própria imagem da indulgência, para que essa luz vermelha fosse sibstitufda por uma
luz verde, por amor à educação, que bem merece mais
uns rriiriutinhos em sua defesa.
Com o maior prazer e com a anuência do eminente
presidente, concedo o aparte ao nobre Senador Luiz Viana e, em seguida, ao nobre Senador Pedro Simon,
O Sr. Luiz Viana - Eminente colega, Senador João
Calmon, embora digam que o silêncio ê uma maneira de
concordância, eu não me satisfaria em ficar silencioso
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diante da manifestação de V. Ex~. até porque bem sabe
abertura, quando se fala em normalização da vida brasiV. Ex• que em todas as oportunidade._<;, ao longo da sua
!eira, está na hora de se valorizar este Congresso, é algo
que, na palavra de um ilustre Senador do Partido do.Gobenemérita campanha em favor da educação nacional,
vemo, deve merecer a importância que merece, deve metem ~mpre contado com o meu modesto~ mas decidido e
firme apoio. Apenas· reiteraria aqui" uma- fra:se, que foi
recer uma resposta à altura do pronunciamento de V.
oP,ortunarnente pronunciada pelo nosso eminente Líder,
Ex• E quando o Líder do PDS diz que destaca a sua pcSenador Aloysio Chaves, de que na raiz de todos os no~sição como um Senador inteiramente solidário à posição
sos males. e:entre esses estão os problemas do Nordeste,
de V. Ex• e à emenda que V. Ex! está apresentandO, mãS
está a educação. Nós, enquanto não resolvemos o
também têm a posição de Líder do Governo, com a resproblema da educação, podemos fazer o que quisermos
ponsabilidade de defender o Governo, me parece queno Nordeste, que estaremos apanhando âgua em cestos,
teríamos, com o maior respeito, de acrescentar uma terserão- benefícios episódicos, periódicOs mais _que não__
ceira consideração. ·Exatamente como Líder do Governo, S. EX• reúne condições para, junto ao Governo levar,
lançarão raízes. Realmente, se o Brasil quer desenvolverse, se quer desenvolver o Nordeste ou outras regiões, aexigir; dizer: es_ta_é a posição da unanimidade da Bancada do PDS no Senado da República, para que esses Seprimeira Condição é cuidar da educação. E a emenda de
V. Ex' de fato é altamente significativa, pOfquc a verdanadares tenham vozes e tenham vez. Parece-me que_se o
Líder do Governo traz a palavra do Governo Coritrário à
de é que q Ministéiío" da Educação_n_unca conseguiu ter
os recursos de que necessita para a educação do. povo
emenda. ele tem condições, tem força, tem autoridade,
brasileiro cuja sih.iação, nesse a~pecto; é çad_a vez pior e
porque respaldado em toda a Bancada do Governo, de _
eu chegaria mesmo a dizer cada vez mais Jamentável. _____ jazer I) _camil1}?.o da volta. çhegar perante os homens do
Governo e-dizer: eu represento a Bancada: do GoVerrio
O SR. JOÃO CALI\ION -_Muito obrigado, nobre_
que, na sua unanimidade- jâ não fato na OposiÇão -que,
Senador Lu.iz_ Viana, pelo seu apoio, c(ue para irifrif é:.·
também, na sua unanimidade, está de acordo_- dá sllsmuito de_svanecedot~ Eu devo Q.estacar que o Sena9or_ tentação ao GOverno e, na sua unanimidade e_de acordo
Luiz Viana teve a coragem de proclamar, eu tenho,
com 0 programa do PDS, está a exigír a aproVação dess_a
várias vezes, citado, textualmente, as palavras dessa
emenda.
glória da inteligência: e da cultura do Brasil..
i:> SR. JOÃO CALMON --A_g_radeÇo ao' n_Obre-senaO Sr. Luiz Viana- Bondade de V. Ex'.
dor Pedro Simon, as suas desvan_ecedoras palavras.
Devo aproveitar a oportunidade para fazer também um
O SR. JOÃO CALMON'- - ... que 0- -mais gfave
ápelo para que as nobres representantes da Oposição
problema do Nordeste não é a seca, é o problema da igcompareçam à reunião do Congresso Nacional que-for
norância. S. Ex' teve a coragem de, em OutraS palavras,
apreciar a minha proposta de Emenda à Constituição. Já
repetir o que afirinava o seu cónterrãneó-Ruy Barbos_~
evoquei episódio recente referente a propostas semelhanque costumava dizer: .. 0 major _inimigo do Brasil, que
tes de iniciativa de dois ilustres membros das oposições.
ameaça até a nossa sobrevivência como país iildependenEssas duas propostas atraíram ao plenário do Congresso
te, não está fora _das -noSsas frOritiHras, estâ- dentro das
Nacional apenas 19 parlamentares dos dois partidos. É
nossas fronteiras e se ..chama ignorância".
um apelo que dirijo a V. Ex• e aos seus colegas das Oposições.
O Sr. Pedro Simo_n - V. Ex' me permite um àparte7
O SR. JOÃO CALMON nobre Senador Pedro SirUOil.

ConCedo o . aparte ao

O Sr. Pedro Simon - Eu quero trazer minhas felicitações e a minha solidariedade, mais uma veZ, à PoSíÇão
de V. Ex• Realmente, como disse o noSso Líder, não é de
hoje que V. Ex• vem lutando por essa bandeira. Ainda na
direçào dos Diários AssOciãdos, na primeira hora, quando chegou no Senado, V. Ex•, inclusive, percorreu oBrasil e, como deputado estadual, tive a honra de, junto com
os colegas da Assembléia Legislativa do Rio Giãlld~ do
Sul, recepcioná-Io quando, por unanimidade naquela
Casa, nós dâvamos solidariedade à luta de V. Ex• Com
relação à educação, rião há dúvida alguma de que todos
nós pensamos da mesma maneira. Com relação ao projeto de reforma da Constituição de V. Ex.', a emenda, não
há dúvida de que todos nós pensamos da mesma m~nei
ra. Parece-me que o pronunciamento de V. Ex•, dos mais
importantes a que eu tenho assistido nesta Casa, tem
dois aspectos: o primeiro é a Coritirluidade da luta de V.
Ex• a favor de que esta Casa- tenha compreensão para o
problema da educação e as verbas necessárias para que
haja educação. A segunda realidade apresentada por V.
Ex' é quando V. Ex• salienta a importânciã da anistia ao
Congresso NaciOnal, para que esta Casa realmente seja
uma casa de leis. V._ Ex• tem toda razão em dizer que o
dia mais melancólico da vida política de V. Ex• foi aquele em que, depois de ter visto a sua emenda assinada por
todos os parlamentares, na Câmara e no Senado, verificou que ela absolutamente nãO tinha condições de ser
aprovada, quando, incluSive, eia mais fácil passar porque bastava maioria absoluta. Não eram necessários os
2f3, mas tão- somente metade mais um. Acho que essa
colocação de V.. Ex:• de que realmente quando se fala em

O Sr. Pedro _Simon- Permite-me V. Ex• outro aparte?
O SR. JOÃO CALMON_ ~Com muito prazer, nobre
Senador.

O Sr. Pedro Simon - Perdoe-me, eu recebo com o
maior respeito o apelo de V. Ex• e acho atê: que a crítica é
lógica, é justa e tem conteúdo. Mas, acontece que neste
Congresso Nacional há um fato que é rêal, do qual nós
não podemos fugir. Os congressistas, de certa forma, estão sabendo, a priori, o que passa e o que não passa,
-quando vai haver quorum e qUando não vai_ haver
quó"rum. E através destes lorigos anos que se passaram,
aprenderam e entenderam que vão ao plenário, sentam
lã e chega na hora, termina não havendo quórum se a Liderança do _f.DS não_ receber do Governo o sinal verde
para que a matéria seja aprovada. Mas acho que V. Ex•
tem ratão e acho que as Lideranças de Oposição dCvem
comparecer, desde que, V. Ex' deveria fazer este apelo à
Mesa, o projeto não entre em pauta numa sexta-feira ou
nela apareça de uma hora para outra, quando ninguém
Cspere, saíba, maS que se tenha antecedência, para que
pelo meno_s -os do -PDS, os da Oposição- que p-or ele estejam interessados_ compareçam ao plenário_ no dia da votação da emenda de V. Ex• Se bem que V. Ex' sabe melhor do que eu que se não houver o sinal verde, poderemos lá estar sentados, mas a Maioria absolutamente não
comparecerá.
O Sr: Affonso Camargo - Permite-me V. Ex• um
aparte?
O Sr. Octávio Cardoso- Permite-me V. Exfum "aparte)
O SR. JOÃO CALMON ~ Ouço o nobre Senador
Affciri.so Camargo que me havia solicitado aparte antes:
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O Sr. Affonso Camargo - Nobre Senador, rapidamente, até vou propor a V. Ex• que este assunto continue
sendo debatido na C~sa, mas continuando o raciocínio
do ilobre Senador _Pedro Simon, realmente eu jâ passei
por experiências frustrantes, como V. Ex', em matéi-ia de
proposta de emenda. Eu já tiVe oportunidade de ter
emendas assinadas por dois te_rços de Deputados e dois
terÇoS de Senadores, aprovadas por unanimidade na comissão mista e que não foram aprovadas. Então, me parece que·está faiti:indo alguma coisa. Quem sabe- e fica.
aqui a sugestão se propostas de emenda da importância
da sua, fossem mais debatidas aquí no plenário do Senado Federal os Srs. Senadores se conscientizariam das
vantagens da necessidade de aprovação das emendas
_ para -que quando viesse eventualmente o veto da tecno_cracia governamental, os Srs. Senadores apoiassem as
emendas de_maneíra efetiva e _eficaz indo votá-las, isto
porque õ- àpõio formal na apresentação da proposta não
significa nada.
Quem sabe _se o que está faltando é um debate rnaior
para o convencimento -dos Srs. Senadores porque a
maíoria deles não- fazem parte das comissões mistas,
para que no- ah da" votaçlio compareçam e enfrentem
porque afinal, quem decide, em matéria de proposta de
emenQa, não sãq os tecnocratas mas os Srs. Senadores e
Deputados.
_O Sr. Pedro Simon - É ingenuidade, Senador. Quem
decide é o sinal verde do Palácio, e o Líder do Governo
para deixar os Srs. Senadores comparecer.
O SR. JOÃO CALMON- Ouço agora o nobre Senador Octávío Cardoso.
O Sr. Octávio Cardoso - Eu já tinha intenção de
apartear-v. Ex• e_ com maior razão agora, e-m face do
aparte do nobre Senador Affons:o Camargo. A minha assinatura na proposta de emenda_ de V. Ex• não é meramente processual, não é de encaminhamento, é de ~olida
riedade mesmo. O Senador Affonso Caffiargó talvez esteja deslembrado de que, na época da rejeição da propos.ta.de V. Ex• possivelmente S. Ex'estivesse do lado di: l_á.
Então, seria bom não jogarmos muitas pedras. A minha
solidariedade também, e aqui tenho o testemunho do
nobre Senador João Calmon, é longa, é do tempo em
que era Deputado Estadual e a Assembléia Estadual do
Rio Gr<inde do Sul prestou uma homenagem a V. Ex•
Espero ·que a emenda de V. Ex• seja vitorioSa, mas se
desgraçadamente não o for, V. Ex• estarâ prestando um
dos traba.lhos do Parlamento: O parlamento não só legisla, não só fisCaliza, senão também educa. E: uma das suas
funções, um pulmão da sociedade, uma escola da sociedade, onde as idéiãs são _contrastadas, são expostas. E
essa função didática V. Ex• tem prestado brilhantemente, _tanto no Parlamento, quanto na imprensa nacional.
A mfnha inteira solidariedade e o meu testemunho,
c~ml? membro d_~_ Comissão qw:: V. Ex• brilhantemente
preside, da sua grande pi-eocupação com a educação nacio_l!_a_l.
O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado pelo estímulo de_ suas palavras.
O Sr-. Luiz Viana - A assinatura numa proposta de
emenda à Constiúifção significa que o Senador é Ccautor da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) (Fafendo soar
a campainha)- Nobre Senador João Calmon, faço um
apelo para que V. Ex• encerre o seu pronunciamento.
O SR. JOÃO CALMON - Não poderia deixar passar em brancas nuVens a observação do eminente Sena1dor Luiz Viana. Realmente, por mais incríVel que possa
parecer, por falta de academias políticas, que preparem-o
cidadão para Odesempenho do seu mandato eletivo, 90%
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dos parlamentares no Senado Federal e na Câmara dos
Deputados, ignoram que sua assinatura numa proposta
de emenda à Constituição equivale a um compromisso
iiretratável de votar em favor da iniciativa. A assinatura
de um Deputado ou de um Senador em um projeto de lei
é mero apoiamento, mas, a assinatura numa proposta de
emenda à Constituição é um compromisso a que não poderá fugir na hora da votação.
Sr. Presidente, Milton Cabral, creio que abusei da indulgência d; V. Ex', embora recentemente alguns Senadores tivessem conseguido falar durante duas horas.
Num passado mais remoto, o nosso ex-Presidente, Senador Jarbas Passarinho, quando brilhava intensamente
nesta Casa o representante do Rio Grande do Sul, que
nos enche de saudades, o Senador Paulo Brossard, costumava dizer que o Senado possuía dois Regimentos: o Resimento Comum e o Regimento Brossard, porque S. Ex•
podia discursar até durante duas horas.
Ora, Sr. Presidente, apenas para encerrar as minhas
palavras ...
O Sr. Luiz Viana --Agora, teremos o Regimento Calmoo ...

O SR. JOÃO CALMON - Antes de encerrar este
discurso de lançamento da minha proposta de emenda à
ConstitUição, gostaria de saTíenta:r uma verdade óbvia. A
educação é o instrumenfO-riiãís adequado para que um
país promova uma distribuição mais justa, mais equitativa e mais humana da riqueza nacional. Só através da
educação poderemos dar qualificição aos habalhadores
que poderão, então, ganhar melhores salârios.
O que se vê, entretanto, em nosso País, é u:ina preocupação obsessiva de sobrecarregar cada vez mais os assalariados, enquanto as classes privilegiadas, os ricos, os
super-ricos, os magnataS, recebem incentivos fis-Cais, qUe
foram focalizados em 1981, na Câmara dos Deputados,
pelo Ministro da Fazenda, Emane Galvêas. Eu citei,
num pronunciamento recente, que comentei com o
nobre Senador Benedito Ferreir-a, que os ricos e superricos deste País pagavam de Imposto de Renda, até 1980,
apenas 2,9 por cento, menos de 3%. Posteriormente, o
Sr. Francisco Dornelles, que é o Secretário da Receita
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Federal, revelou que esse percentual havia baixado para
0,9 por cento! Enquanto o assalariado chega a pagar
55% de Imposto de Renda, os ricos e os super-ricos pagam sobre o total do seu rendimento menos de i%!
A propósito, eu gostaria de citar uma frase cujo autor
não merece nenhuma suspeita e que _passou à História
como um dos mais notáveis estadistas dos últimos tempoS, que foi Jo-hn Kennedy. Ele proferiu, no seu discurso
de posse, estas palavras antológicas:
.. Aos pobres que vivem ainda nas choupanas e
aldeolas de quase metade do globo terrestre e que
lutam por romper as cadeias da miséria que os agrilhoam, prometemos en vida r nossos esforços maiS
sinceros para os ajUdar a melhorar sua situação,
pelo tempo que for necessário; faremos isso não
porque, de outra forma, os comunistas o fariam,
mas porque éjUSto e correto. Se uma sociedade livre
não pode melhorar a situação dos muitos que são
póbres, não pode tampouco salvar os poucos que
são ricos."
Kennedy não pode ser acusado de comunista ou de
subversivo ... Resta uma ilusão, que algumas pessoas ainda_ alimentam. Domingo passado o Correio Braziliense
publicou sensacional entrevista do General Golbery do
Couto e Silva, em que é citada a seguinte frase do exChefe da Casa Civil da Presidêilcia da Repúbfica:
"Ou a abertura política dá certo, ou todos nós acabaremos no poste."
E, acrescentou: "Todos não, menos eu, que estou velho."
o-General Gotbery está equivocado. Há dois perigos:
há o perigo do pOste e há o perigo do "paredon". O poste e o "paredon" não pouparão o General Golbery, somente porque, neste mês de agosto, ele vai completar 70
anos ...
Se o Governo levar avante todos os seus planos de
aprovação do Decreto n~> 2.045, impondo com a cumplicidade do Congresso um novo corte no salário dos trabalhadores, ninguém, ninguém mesmo, poderá evitar uffia
convulsão social neste País, Sempre evoco o caso do Irã:
o Xá do Irã comprou bilhões de dólares em armamentos
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sofisticados e munições. A certa altura, foram para a rua
L500.000 ou 2 milhões de pessoas e o regime do Xá desmoronou como um castelo de cartas. No Irã, o fanatismo religioso mobilizou as multidões, também revoltadas
contra a corrupção. No Brasil, a fome, que é má conSelheira, será a detonadora da explosão social.
Temos, no Br~sil de hoje, uma enorme população concentrada em favelas, mocambos e palafitas. São Paulo é
a nossa cidade mais populosa e a segunda é o Rio. A terceira é a das favelas cariocas, com 1.770.000 pessoas que
vivem em condições subhumanas. Se não dermos prioridade à educação, cujos resultados só aparecem a médio e
longo prazo, e se não contivermos os tecnocratas que
consideram que só é necessârio exigir o sacrifício das
classes trabalhadoras, ninguém poderá evitar a erupção
do ''vulcão_". _Às vezes eu me espanto porque essa
erupção ainda não se iniCiou. Talvez, por causa da ignorânc~a do povo que muita gente teima em manter ...
É este o apelo final que dirijo ao Governo da Repúbli-.
ca para que não prossiga em sua tentativa de expoliação
das classes trabalhadoras, já que o salário mínimo, que é,
sabidamente, um salário de fome ... (Palmas) ... não pode
sofrer mais um desfalque da ordem de 20% ou de 30%,
como afirma, com sua autoridade de mestre de Direito
do Trabalho, o nosso nobre colega Carlos Chiarelli.
Muito obrigado pela indulgência da Mesa. (Muito
bem! Palmas. O orador ê cumprimentado.)
PORTARIA
N~> 28, de 1983
O Diretor-Geral, no uso das atribuições_ que lhe confere o artigo 2li_da Resolução n~> 58, de 1972, Resolve designar Antônio Carlos Simões, Assessor Legislativo,
Ubaldo Gonçalves, Técnico Legislativo, e Mário Sérgio
da Silva Martins, Técnico Legislativo, para, sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão de Sindicância incumbida de apurar os fatos constantes do Processo
n~> 005858836, nos termos do artigo 481, § 19 do Regula~
mento Administrativo.

Senado Fe!=leral, 8 de agosto· de 1983. gueira da Gama, Diretor-Geral.
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TERÇA-FEIRA, 16 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 Seila.do_ Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 53, DE 1983
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Científi-

ca e Tecnológica assinado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da Roménia, em Brasília, a 12 de maio
de 1981.

Art. 1? E aprovado o texto do Acordo de Cooperação Científica e Tenológica assinado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da Romênia, ein Brasília, a 12 de maio
de 1981.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de agosto de 1983. -Senador Nilo
Coelho, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
- N~ 745/83, de autoria do Sr.
pública e seu afastamento do OeSenador Luiz Viana, solicitando a
Verno para tratamento, face a conEM 15 DE AGOSTO DE 1983
convocação do Sr. Ramiro Saraiva juntura sócio-econômica do País.
Guefreifo, MiniStrO daS Relações
SENADOR ALO YS!O CHALI- ABERTURA
Exteriores, para, I?_efante o Senado VES,_como Líder_ Reparos a cc1.2- EXPEDIENTE
Federal, dizer qual a posi_ção do iQcações feitã.s pelo Senador Hélio
Brasil face aos acontecímentOs-que--G~eiros na presente sessão. Con1.2.1- Leitura de projeto
têm agitado e enlutado o Chile.
dução da política econômica do
--Projeto de Lei do Senado n9
1.2.3- Mensagem do Senhor Governo referente ao processo de
193/83- Complementar, de auto~
endividamento externo e à política
Presidente da República
ria do Sr. Senador Nelson Carnei~
salariaL
- N~' 300/83, comunicando ao
ro, que altera dispositivo da-Leí SENADOR ALMIR PINTOCongresso Nacional o afastamentoComplementar n9 ll, de25 de maio
temporáriO de Sua Excelêncía das EXito da camPanha -NaCio~al dede 1971, que instituiu O PRORU·
funções de Presidente da República Vacinação contra a Poliomielite.
RAL.
por motivo de saúde.
1.3- ORDEM DO DIA
1.2.2- Requerimentos
).2.4 - Discursos dG Expe_diente
-Projeto çle Lei da Câmara n'<'
- N"' 743/83, de autoria _do Sr.
SENADOR NELSON CAR_NEI- 150/82 (n9 3.826780, na Casa de
Senador Itamar Franco solicitando
RO, como Líder - Repúdio a re- origem), que dá noVa" redação ao
Poder
Executivo
informações-- ão
pressões políticas que vêm ocorren- art. 461 da Consolidação das Leis
relativas ao Projeto de Lei do Sena· -do no Chíle.
do Trabalho, aprovada pelo
do n"' 84/82. Deferido.
SENADOR LU/Z VIANA Decreto~lei n"' 5.452, de 19 de maio
- N"' 744/83, de autoria ·do Sr.
Homenagem de pesar pelo -faleci~ de 1943. Apreciação adiada por falSenador Ãlvaro Dias, solicitando
menta do académico Alceu de ta de "quorum".
informações ao Poder Executivo
Amoroso Lima.
- Projeto de Lei da Câmara n"'
em complementação às respostas
SENADOR HELIO GUEIROS -26/83 (n9 4.90"1/81, na Casa de Oricontidas no Requerimento n"' -- -Considerações sobre o estado de gem), que complementa normas ge671/83. Deferido.
saúde do Senhor Presidente daRe-- rais sobre desportos, e dâ outras
1 - ATA DA 124' SESSÃO,

ACORDO DE COOPERAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA ENTRE O
GOVERNO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA
SOCIALISTA DA ROMENIA
O Governo da República Federativa do Brasil

O Governo da República Socialista da Roménia,
Desejosos de fortalecer a cooperação entre ambos os
países no campo da ciência e da tecnologia, com base nos
princi'pios do respeito à soberania e da não-ingerência
nos assuntos internos,
Considerando o mútuo benefício que o desenvolvimento das relações científicas e tecnológicas poderá trazer para ambos os países,
Convêm no seguinte:
ARTIGO I
As Partes Contratantes promoverão o desenvolvimen·
to da cooperação entre os dois países no campo-da ciência e da tecnologia, com base no interesse e beneficias
mútuos, iguilldade e reciproCldade,- em setores a serem
estabelecidos por via diplomática.
ARTIGO II
A cooperação a que se refere o presente Acordo serâ
desenvolvida, especialmente, através de:
a) investigação conjunta de problemas científicos e
técnicos, com vistas à utilização prãtica dos resultados
obtidos;
b) intercâmbio de resultados de pesquisas e experiências, inclusive de licenças, entre institutos, universidades,
companhias e outros organismos;
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com o Projeto de Lei do Senad~ n"'
SENADOR VIRGfLIO TÃV0233/79), de autoria do Sena.ctor JoRA - Esclarecimento .de denúnsé Sarney, que institui o voto distri- cias trazidas à tribuna pelo Sr. João
84f83_(n"' 5/83; na Casa de origem), tal, e dá_ QIJ.tt:as providências. D~s-- Calmon.
SENADOR NELSONC_AR_NE_lde iniciativa do _Sen_hor Presidente cussiio encerrada, voltando à coda República, que dispõe sobre missão competente em viitude de RO _Transmitindo ao Ministéiio
prova documental nos casos que recebimento de emenda em pie- da Educação e Cultura apelo em
indica, e dá outras providências. nãrio.
prol do acolhimento da proposta
- Projeto de Lei do Senado n9 da Federação das Associações de
Apreciação adiada por falta de
233/79 (tramitando em conjunto
Engenheiros Agrônomos do Brasil,
uquorum".
- Projeto de Lei da Câmara n~' com o Projeto de Lei do Senado_n,.__ -quanto à alteração dos éurrículos e
52/81, (n' 2.051'(79, na Caia de ori- 280/77, de autoria do Senador Tar-_ do campo de ação d_esses profissiogem), que dispõe sobre o valor so Dutra, que institui o Sistema nais.
anual das bolsas concedidas atra· EleitOral Misto, e dá outras providênciaS. Discussio encerrada, vol1.5- COMUNICAÇÃO DA
vés do ServiçO Especial de Bolsas de
Estudos- PEBE. D~cussão encer~ tando à c~missão competente em PRESIDENCIA
- Referente à não designação de
rada, ficando a votação adiada por virtude de estar tramítarido em
conjunto com o item anterior .
. -Ordem do Dia para -a -Sessão d~
falta de "quorum".
- Projeto de Lei da Câmara n5' - 1.4- DISCURSOS APÚS A amanhã, em virtude de realização
de sessão especial destinada a ho129/81 (n9 13(71, na Casa de ori· ORDEM DO DIA
menagear a memória---do Ministro
gem), que altera os arts._550 e 551
Sl!NADOR MARTINS FILHO Henrique de La Rocque Almeida.
do Código Civil Brasileiro dimi- - Encerramento das ati vidades da
nuindo os prazos de usucapião Indústria de Confecções Guarãi'a1.6- ENCERRAMENTO
sobre bens imóveis. D_!scussão en- ·pes, de Mossará -- RN.
cerrada, ficando a votação adiada_
SENADOR MAURO BORGES
2- DISCURSO PRONUNpor falta de "quorum~·.
......... Reformulação do atual modelo CIADO . EM SESSÃO ANTERIOR.
- Projeto de L~i da Câmara n"' econômico.
112/82 (n' 1.329/79, na Casa de
-Do Sr. José Uns, proferido na
SENADOR JOÀO CALMON
origem), que acrescenta dispositivo Reportagem publicada pelo sessão de 11-8-83:
à Lei ii"' 5.108, de 21 de setembro de ''Estado de S. Paulo", edição de on3- ATAS DE COMISSOES
1966- Código Nacional de Trân- tem, denunciando favorecimentos
sito, visando a coibir as depre- nas negociações relativas à dívida
4-MESA DIRETORA
dações contra árvores e jardins, da Polónia para com o Brasil. Na-_
praticadas com veículos. D!scussão tureza conflitante de declarações
5 - LIDERES E V ICEencerrada, ficando a votação adia- prestadas à lmprensa petas Minis- LIDERES DE PARTIDOS
da por falta de ••quorum"_.
__tros Rubem Ludwig e Delfim Net6- COMPOSIÇÃO D.AS CO- Projeto de Lei do Senado n'i' to, atinentes ao Decreto-lei n"'
MISSOES PERMANENTES
280/77 (tramitando em conjunto 2.045/83.

providências. Apreciação adiada
por falta de "quorum",
- Projeto de Lei da Câmara n"'

c) intercâmbio de delegações de cientistas e representantes de organizações industriais e comerciais i-nteressadas nessa cooperação;
d) intercâmbio de· informações e documentação
científica e tecnológica;
e) organização de semiiúiriõs, simpósios e conferên~ias; ,
f) outras fo.rmas de cooperação científica e tecnoló_gica a serem acordadas pelas Partes Contratantes.

ARTIGO III
I. As Partes Contratantes POderão c_oncluir Ajustes
Complementares ao presente Acordo, com base nos
quais se desenvolverá a cooperação entre os organismos,
instituições e companhias competentes de ambos os países.
2. Cada Ajuste Complementar determinará os organismos que terão a seu cargo a implementação de programas e projetas dele decorrentes, estabelecerá as condições em que se realizará a coopei'ação~ determinará os
limites de responsabilidade de cada um dos organismos,
instituições e companhias interessadas no projeto espeCífico, os procedimentos de execução, as obrigações, inclusive financeiras, bem como fixará o número de cientistas
.e especialistas necessáriOs pãi'ã. a execuÇãCl-ôos programas e projetas indicados.
3. Os referidos Ajustes serão negociadOs por via diplomática, ou durante Reuniões da Comissão Mista referida no Artigo IV, e entrarão em vigor por troca de no-

tas.
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c:Orifõrm1dade com as leis vigentes em cada país, a menos
que o Ajuste Complementar disponha de forma diversa.

ARTIGO VI
As Partes Contratªntes tomarão todas as medidas
cabíveis para o cumprimento do disposto no presente
Acordo e, para tanto, proporcionarão as facilidades necessárias, de conformidade com as leis vigentes em cada
país.

ARTIGO VIl
O pessoal enviado por uma Parte à outra, para os fi_ns
de que tratam os Artigos II e III do presente Acordo,
submeter-se-á às· disposições· da legislação naciorial do
país receptor e não poderá dedicar-se a qualquer ativfdade alheia a suas funções sem a autorização prévia de anlbas as Partes.

ARTIGO Vlll
I. Cada Parte Contratante notificará a oUtra dó
cumprimento dos requisitos legais internos necessários à
aprovação do presente Acordo, o qual entrará em vigor
na data da última notificação.

2. O presente Acordo terá a vigência de cinco anos, e
será renovado automaticamente, por períodos iguais e
sucessivos, a menos que uma das Partes notifique a oUtra
de sua decisão de denunciá-lo. Nesse cascr, a denúncia
surtirá efeito noventa dias após a data do recebimento da
notificação.
3. O término do presente Acordo não afetará o cumprimento dos Ajustes Complementares em vigor, que serão implementados até sua conclusão, a menos que ambas as Partes decidam de forma diversa.
Feito em _Brasília, aos 12 dias do mês de maio de 1981,
em dois exemplares originais, nas Hnguas portuguesa e
romena, sendo ambos os textos igualmente auténticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: (Ra~
miro S. Guerreiro)- Pelo Governo da República Socialista da Roménia: (Stefan Andrei)

ARTIGO IV
L As Partes Contratante_s convêm em criar, no âmbito da Comissão Mista Brasil-Roménia, prevista no artigo XXVII do Acordo de Comércio e Pagamentos, assinado em 5 de junho de 1975_, uma Subcomissão de CooperaÇão Científica e Tecnológica, que terá a incumbéncía
de deliberar sobre os assuntos relacionados com a exe-cução do presente Acordo e dos Ajustes que lhe forem
complementares, especialmente através do __exame, discussão e elaboração dos programas e projetas destinados
_ à consecução de seus objetivos; da_ avaliação periódica
_ dos resultados alcançados e da formulação de recomendações para ambas as Partes.

2. Os organismos a que se_refere o Artigo III do presente Acordo deverão submeter à Subcomissão de_Coo- _
peração CientífiCa e Tecnológica os resultados de seus
trãbalhos e_as propostas para o desenvolvimento ulterior
da cooperação. A Subcomissão deverá submeter à Comissão Mista Brasii-Romênia os menCiõltadõs- resultados_ e __ propostas.
3. Nos intervalos entre as reuniões da Comissã_o
Mista e da Subcomissão de Cooperação Científica e T ecnológica, os contactos entre os organismos executivos,
no quadro do presente Acordo, serão assegurados por
via diplomática .

ARTIGO V
Cada institUição, oi'ganismo-- ou companhia arcará
com as despesas decorrentes de sua participação nas ãti- vidades de cooperação previstas ilo presente Acordo, de

Ata da 124' Sessão,
em 15 de agosto de 1983
f~

Sessão Legislativa Ordinária
da 47~ Legislatura

Presidência dos Srs. Nilo Coelho
e Lenoir Vargas.
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Eunice Michiles- Odacir SoaresAloysio Chaves- Gabriel Hermes - Hélio GueirosAlexandre Costa - João Castelo - Almir _Pinto Virgílio _T_ávora- Car~o_s A(berto- Martins FUhoAderº-_al_Jurema- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira
- Luiz _Cavalca_nt_e - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- João Catmon
-José Ignácio- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro_ Alfredo Campos - Henrique Santillo- Mauro Borges
-_Benedito Canelas- Jaison Barreto- Lenoir Vargas
- Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso.
O SR. PRESID~NTE (Ni!Ü Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 32 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob_ a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19Secretário.
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É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 193, DE !983-COMPLEMENTAR
"Altera dispositivo da Lei Complementar n~ 11, de
25 de maio de 1971, que Instituiu o PRORURAL."

O Congresso Nacional decreta:
Art. i" O art 49 da Lei Complementar n'i' 11, de 25
de maio de 1971, suprimido o seu parãgrafà único pa.Ssa
a vigorar com a seguinte redação;
..Art. 49 A aposentadoria por velhice corresponderá a U!lla prestação mensal equivalente a cinqGenta por cento (50) do maior salário mínimo e será devida ao trabalhador rural que tiver completado
sessenta e cinco (65) anos de idade, se do sexo masculino ou sessenta (60), se· do feminino."
Art. 29 Esta lei complementar entrará em vigor rra
data de sua publicação.
Art. )'i' Revogam-se as disposições em contrário.

nais relativo à amortização da primeirã parcela do empréstimo concedido aQ Brasil em 23 de dezembro de
1982?
2) Qual o montante -total, incluindo e encargos,
atualmente devido ao Banco de Compensações Internacionais relativo à amortização da segunda parcela do
empréstimo concedido ·ao Brasil pelo BIS, em 23 de dezembro de 1982 c vencida em 31 de maio de 1983?
3) Qual o inteiro teor dos A_!ljtion Loan Agreements
firmados com base no Credit and Gparanty Agreement de
25 de fevereiro de 1983, agenciados pelo Morgan Guaranty TruSt CõmpanY- Of New York?
4) Qual o inteiro teor dos Original Governing I~stru
·meht ·refCrídOS- no Art. I, Seção LO!, do "Deposit Facility Agreement" agenciado pelo CITYBANK NA -e datado de 25 de fevereiro de 1983'?
5) Quanto foi pago p·elo Banco Central, a t~tulo de
expenses e indemmification, na conformidade do previsto
no artigo 13.8 do '"Cred and Guaranty Agreement" frr-fna(fO-em 25 de fevereiro de 1983 e aienciado pelo-Morgan- úuarant.Y Trust Compn·y of New York?
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E lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 745, DE 1983
Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos do artigo 38, caput, da Constituição e do Regimento Interno do Senado\ Artigo n"'
418, seja convoCã.do a comparecer ao Senado o Senhor
Ramiro Saraiva Guerreiro, Ministro das Relações Exte~
dores, para dizer qual a posição do Brasil face aos acontecimentos que, como do conhecimento geral, têm agitado e enlutado o Chile.
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1983.- Luiz Viana
-·Jorge Kalume- Nelson Carneiro- João Calmon.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - ·o requerimento lid9 será publicado e posteriormente incluído em
Ordem do Dia nos termos regimentais.
Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pe_lo Sr. J9S_ecretário.

t

lida a seguinte

Justificação
Justificação

O parágrafo único do art. 49 da Lei Complementar n"
1 I, de 25~5-1971, é discdininaiório é injUsto uma vez que
exclui do _direito à -aposentadoria por velhice, ou por in-

validez, a mulher do trabalhador rural já aposentado.
Ora, todos sabemos que no meio rural a mulher trabalha tanto quanto o marido, indusive nas lidas de ioça~
começando também desde muito cedo, com pouca idade
as suas atividades.
Assim, a lei não pode tratá-la com menoscabo, tal
como acontece presentemente.
Lembro, por último, que o projeto está sendo apresentado em atenção a reivindicação da Câmara Municipal
da cidade de Santiago, RS; que Oeste sentido aprovou requerimento do Vereador Danilo Garcia da Rosa.
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1983.- Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR No 11,
DE 25 DE MAIO DE 1971
lnstillJi o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, e dá outras providências.

No _.q:~omento_ em que o País se depara com notícias
alarmantes relativas ao endividamento com o ex_terior, é
imperioso Cjoe o Congresso Nacional sej-;_ informiido não
somente do montante global r~ivindicado Pelos ciecfores
como também doS precisos terrt)o_s dos intrumentos legais que segUem as aludidas obrigações.
O relãcionainento financeiro com o mundo desenvolvidÕ, pefas proporções que assume e relevância crescente
que ~videncia na própria condução dos negóCios internos, não pode continuar a ser objeto de negociação e renegociações ao arrepio da vontade e do conhecimento da
Nação.
A s'O!icitação que o~a fazemos prende-se ão fato de
encontrar-se em tramitação o Projet.o de Lei n~ 84, de
1982 que ..submc::te à ãprovação do Senado_Feçieral os
contratos vis-ando a obtenção de empréstimos internacionais".
Sala das Sess_ões, 10 de agosto de _1983. - Itamar
FraÕco.
REQUERIMENTO N• 744, DE 1983
ConsiOeiaOdci que, pelo Aviso n., 342/83, do Minis·
térlo -das Minas e Energia"., foram encaminhadas respos·
tadilconipletas e obliquamente lnteligívdS a nosso Re-.
qu~ririlinto

Art. 49 A aposentadoria por velhice corresponderá a
uma prestação mensal equivalente a 50% (cinqUenta por
cento) do salário mínimo de maior valor no País, e será
devida a.o trabalhador rural que tiver completado 65
(sessenta e cinco) anos de idade.
Parágrafo único. Não será devida a aposentadoria a
mais de um cOmponente da unidade familiar, cabendo
apenas o beneficio ·ao respectivo chefe ou arrimo.

de Informações n9

6~1/83;

Considerando o espírito do art. 239, item I, letra b, atinente à form~ção de juízo para decisão sobre matêria em
trarllitação, que fi~a obstado pela insuficiência das informaçõeS contidas -nõ ·mei"lciO-nado A-viSo Ministerial;

__ -Requeremos, nos termos citaçlos do Regimento, a complementação de respostas visando a esclarecer:
a) confirmado, ~los tennos da resposta à I• ques-

tão., ter havido concessão de Postos Revendedores a qua-

..... ,.. ~ ............... ~·-""·-~-- ...•.•. ,.,_ -··--r->F-~ -- tro pessoas aparentadas a funcionários do Conselho Na(Às Comissões de ConstituiçãO e Justiça, de Legislação Social e de Finanças.)
-

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vão ser lidos pelo Sr.

t 'i'-Secre~ário.
São lidos e deferidos os seguintes

REQUERIMENTO No 743, DE 1983
Senhor Presidente,
Solicito encaminhar ao Excelentíssimo Senhor Ministro da F~enda o seguinte requerimento de informações:
1) Qual foi o montante total, incluindo principal e
encargos, pago ao Banco de Corilpensã-ções Internado-

clonai do Petróleo, qual a identidade destes concessionãl-íos, _qual O c3rgc{ e função dos funcionários do CNP
de _quem são parentes e em -que localidades obtiveram as
concessões?
b) que pré-qualificações -profissão, ramos de atividades de negócios e experiência anterior em revenda de
derivados de petróleo --apresentaram estes concessionários?
c-) foram, posteriormente a estas, realizadas novas
concessões de Postos de Revenda? Em que número e
ónde eStarão localizadas?
----s~íl:fdas Sessões, 9 d_e agosto de 1983.- Álvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho}- Serão requeridas as informações solicitadas.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1'1-Secretário.

MENSAGEM No 300, DE 1983
Excelenússimo Senhor Presid_ente do Senado Fe.deral:
Cumpre-me levar ao conhe.cimento do Congresso Nacional, por intermédio de Vossa Excelência, que a Junta
Médica -r<?_~~ns~yel pela cirurgia de revascularizaç_ào
miocárdica e tratamento pós-operatório, a que fui submetidO fia- C!r!veland- CHnic Foundcltion, nos Estados
Unidos da América do Norte, após avaliação da minha
convalescença, concluiu pela necessidade de um período
de 15 (qutnze) diaS-de ·licença de minhas funções na Presidêrida da República, a partir do meu regresso ao Brasil, fixãdo para o dia 12 do corrente mês.
~- bo acolhimento dessa recomendação médica, do qual
déCarre afastairíei:tto terilporário do exercício do meu
cargo, estou dando conhecimento formal ao Senhor
Vice-Pr.esjderite. Doutor AntÓnio Aureliano Chaves de
Mendonça, para os fins de direito.
Brasília, 12 de agosto de 1983. -João Figueiredo.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O expediente
lido vai à publicação e será lido na sessão do Congresso
Nacional a realizar-se hoje.

O SR. PRESIDENTE (Nil~ Coelho) - Coneedo a
'palavra ao _nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder
de partido.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Lfder. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o mundo civilizado acompanha com espanto a extrema violência da ditadur11 chilena, na vã e
desesperada tentativa de sufocar indomável reivindicação popular pela restauração democrática, depois· de
dez longos e sofridos anos de arbítrio. quanto mais flui o
tempo mais se enraíza em nossa consciência que nenhuma força. huinaria é capaz de sepultar indefinidamente os
anseios de liberdade, como não há engenho capaz de
aprisionar eternª-Dlente o ímpeto da natureza.
Um dos males dos golpes militares vitoriosos, e quase
sempre o maior, é multiplicarem, quando no poder, por
milhares, por dezenas de mihares, :o~~poúcos dias ga~tos
em sua preparação. Julgam-se predestinados salvadores
os que os conduzem, Õu os espertos que deles se apropriam, e não percebem o instante de devolver o poder
aos escolhidoS pela vorltad~; popular.
A truculenta ação governamental contra os que, em
Santiago e Viiia dei Mar, clamavam contra a eternização
da ditadura, não dístinguiu, no descontrole de sua fúria,
velhos e moços, mulheres e crianças. E, nos túmulos regados pelas lágrima~ dos amigos da liberdade, repousam
mais de duas dezenas de vítimas, como se fosse possível,
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calar com o matraquear das metralhadoras o grito de revolta de um povo que não se rendeu, nem se renderá, à
pretendida perenização de um Governo de força, e não
de direito.
Ainda hã dois dias, um ditador_ar_rependido, Alejandro Lanusse, confessava:

Bastaria o nome escolhido, Dom Vital, o grande bispo
do Recife, para que logo se visse que, o que eles desejavam, era uma igreja militante, uma igreja atuante, uma
igreja pr~sente na vida do País. E realmente, essa igreja
aí está e deve ser compreendida, entendida, mesmo nos
momentos em que dela divirjamos.

- "~preciso rechaçar por completo todos os ti-

O Sr. Aderbal Jurema- Permite-me V. Ex' um aparte?

pos de messianismO de grupos que são ou se acredi-

tam poderosos. Estes pensam que através de sua
ação, isolada, serão- capazes que o país precisa. Entretanto, com todos os defeitos que tem, o sistenia
democrático é a únicã. Tormã de to.dos nos comprometermos e participarmos· podgual."
Ao saudar, em nome do Movimento Democrãtico

Brasileiro, aos parlamentares americanos· aqui reunídos
para a posse do Presidente Costa e Silva, proferi essas
palavras, que a sucessão dos anos não enve_lh_ec;_em:
- "Hã mais de um século, John Russell excta~
mava na Câmara dos Lord_es:
,, "Quando me perguntam se uma nação se acha
amadurecida para a liberdade, respondo: existe algum homem amadurecido para ser déspota?" Pe:;quisa histórica constataria- que, através dos séculos,
os dítadores vão utilizando, de geração em geração,
o mesmo espelho mãgico em que, QuantO mais se
miram, mais se vêem ornados de qualidades alheia_s,
enquanto os defeitos aparecem pendUrados no peito
dos adversári9s_,_"
Acabo de dirigir-me, e, também, subscrever o requerimento do ilustre Senador Luiz Viana Fil,ho, Presidente
da Com-issão de Relações Exteriores do Senado, não s6 à
ONU e a OEA, na qualidade de Presidente do Parlamento Latino-americano, mas igualmente a todos os congressos que o compõem, solicitando-lhes que manifestem
seu público e veemente protesto contra a cruel repressão
que manchou de mais sangue a marcha do povo chileno
em favor da normalidade democrática, sem conseguir ca~
lar o som cada vez mais estridente das panelas vazias,
brado de revolta e canto de esperança, até que se restaurem a paz e a ordem constitucional na gloriosa terra Onde, por três séculos, a bravura dos araucanos resistiu à
dominação estrangeira:~
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

O Sr. Luiz Viana- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma breve comunicação_.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra
o nobre Senador Luiz Viana.
O SR. LUIZ VIANA, (PDS- BA. Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acredito que a forma mais eloqUente, para traduzir os
sentimentos e o pesar da Nação, ante a comunicação que
desejo ra:zer à CMa seria dizer: morreu Alceu dt? Amoroso Lima.
Era ele, sem dúvida, e com isso creio que nã<r pretirO
ninguém, hoje, a maior figura intelectual do Brasil,
Não era romancista, não era poefa, ftão era oradOr,
não era jornalista dos militantes, talvez pudéssemos tê-lo
como um crítico. Mas, nessa condição de crítico, ocupando durante largos anos as colunas da imprensa brasileira, ele se tornou, não somente pela sua cultura e pela
Sua inteligência, maS--sõt:lfetuâo pela sua bravura, pela
finneza das suas convicções, das suas idéias, da sua ação,
um píncaro na intelectualidade brasileira.
Convertido ao cat-olicismo, no fim da década de 20, e
conVertido por Jackson de Figuei"redo e Leonel Fqmca,
partiCipoU daquele grupo católico que fundou o Centro
Dom Vital.

O SR. LUIZ VIANA -

Com muita honra.

O Sr. Aderbal Jurema - Senador Luiz Viana, Pernambuco, onde Dom Vital teve a sua atuação maior,
quer se ass-ociar às manifestações de profundo pesar que
V. Ex' traz a esta Casa pelo dasaparecimento de Alceu
de Amoroso Lima, o Tristão de Athayde do modernismo
brasileiro, o crítico literãrio que deu à profissãO de julgar
as letras como que um status de supremo tribunal da cultura. Um crítico literário que depois se sentiu tocado
pela graça e transformou-se em um crítico de idéias,
;quando, seguindo exemplos de Jackson de Figueiredo,
.foi um combatente de primeira hora por um cristianismo
maritainiano, que, ainda hoje, repercute na formação
-daqueles escritores brasileiros de após guerra; ·um Crítico
de idéias que, em pleno regime de exceçào, nunca fugiu
às suas posições, quer erradas ou certas, mas firmes,
francas e leais. :E: este homem éJ.ú.e V. Ex~ diz representar,
sem dúvida, a maioridade cultural do País. E nós estamos de acordo, Senador Luiz Viana, porque V. Ex.f, do
alto da sua majestade de historiador sem mácula, estã,
neste irtstante, nesta Casa, que é, sem dúvida, a Casa do
Povo brasileiro, estã fã.zendo tambêm História, Hi:;;tória
como sempre soube fazer, ao assinalar o desaparecimento de Ãl~u de AniOrosõ Lima, o Tristão de Athayde das
letras brasileiras.
O SR. LUIZ VIANA- Ao agradecer o aparte de V.
eu peço licença para dizer à Casa que o eminente
Líder, Senador Aloysio Chaves, me permitiu dizer neste
momento, que falo não somente no meu nome peSsoal,
mas também em nome da Liderança do meu Partido.
Ex~,
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muito importante para esse processo de redemocratização do País, Chegou, inclusive, eminente Seriado r Luiz
Viana, a ser vetado, ocasionalmente, pelo jornal onde escrevia, mas a sua força moral era tan.ta que o jornal lhe
'pediu desculpas e ele voltou a escrever nesse jornal, semp-re- com o mesmo brilho, o mesmo talento e a mesma
bravura cívica. Em nome do PMDB eu me associo à homenagem que V. Ex' estã prestando nesta hora.
O SR. LUIZ VIANA - Ao. a_gradecer _o. aparte com
que me distingue -o nobre Senador Hélio Gueir_os, desejo
acentuar que, realmente, um dos aspectos que marcaram
os últimos anos de vida de Alceu de Amoroso Lima foi a
sua coragem, a sua coragem de permanecer nas colunas
de jornais durante todq o período que decorre de 64 até
hoje, expondo sem o menor constrangimento, sem o- me:..
nor receio as suas idéias. Com isso, ele, que já tinha a admiração· da Nação, conquistou também o respeito de todos nós. Realmente, é admirável que um homem, que já
se aproximava- dos 90 anos de idade, doente - e a
doença o acompanhou por cerca de cinco ou seis anos~
que ele, nesse estado físico, nessa idade, que lhe permitiria o repouso, o recolhimento, continuasse com o mesmo
entusiasmo, com ã mesma bravura, com a mesma capacidade de ação que demonstrou até o fim de sua vida. Já
internado na CaSa de saúde onde faleceu, em Petrópolis,
foram vários os artigos que publicou no Jornal do Brasil,
nas últimas semanas, em todos eles demonstrando aquela mesma lucide;r, aquela mesma inteligência clara, voltada para os fatos que marcam a sua gloriosa vida de brasileirQ. Não digo de escritor, Sr. Presidente, porque Alceu
de Amoroso Lima está acima disso. O que ele ê, na reali~
dade,_não só um grande escritor, mas um grande brasil~i
ro~ E é esse brasileiro, Sr. Presidente, que hoje desaparece, aos noventa af!_OS de idade, para entrar na glória da
imortalidade, deixando seu nome como um marco de fuz
na história da cultura, da inteligência e da coragem do
Brasil.
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex~ me dá licença de um
aparte, nobre Senador Luiz Viana?

O SR. LUIZ VlANA -

O Sr. Aloysio Chaves- Nobre Senador Luiz Viana, o
)lleU partido e a liderança não poderiam encontrar fígura
mais expressíva para fazer este pronunciamento do que
V. Ex•, pelo seu talento, pela sua cultura, pelos laços_que
o ligavam a Alceu de Amoroso Lima, escritor, ensaísta;
crítico literário, filósofo, pensador católico, de cujo movimento foi líder incontestável em todo o Brasil. V. Ex'
com ele co-nviveu rriuitos anos e pode, portanto, dar à
Casa; na dimensão exata, o perfil deste brasileiro extraordinário. V. Ex' fala em nome da Liderança, com
muita honra para a liderança do partido, e em nome do
PDS.
O SR. LUIZ VIANA que--me dá.'
O Sr. Hélio Gueiros -

Agradeço a V. Ex• a honra
Per~ite

V.

Ex~

um aparte?

O SR. Li.JiZ VIANA --Com muito prazer.
O Sr. Hélio Gueiros -

Desejo, Senador Luiz_ Viana,
em nome do PMDB, me ãsSociar à justa homenagem que
V. Ex' presta, em nome do Senado, à figura de Alceu de
Amoroso Lima. E quanto a uma biografia rápida, V. Ex'
jã a fez, juntamente com o Senador Aderbal Jurema, e
mais ainda o Senador Aloysio Chaves._ Eu desejo apenas
ressaltar, nobre Senador Luiz Viana, a extraordinária, a
incomensurável participaÇão de Alceu de Amoroso Lima
no processo de reabertura democrática no Brasil, que
hoje nós estamos vivendo. Ele mostrou que a idade não é
fator para se afastar os grandes homens públicos doBrasil da liça política. E ele, com seu talento, com sua_bravura cívica e com seu exemplo, conseguiu dar uma parcela

Com muito prazer.

O Sr. Nelson CarÕeiro- V. Ex', ao fazer o_ necrológio
ou a exaltação da vida de Alceu de Amoroso Lima, não
representa apenas o pensamento do Partido Democrático Social nem do. Partido do Movimento Democrático
Brasileiro; V. Ex• representa o pensamento de todo o Senado Federal. E poderia dizer, por extensão, de toda a
Nação brasileira, que acompanhou durante anos, durante muitos anos, a trajetória desse eminente brasileiro,
que V. Ex' coloca realmente como um padrão acima de
qualquer distinção, de escritor, de poeta, de pensador, de
crítico, realmente, de um grande brasileiro. E porque V.
Ex• está a encerrar o seu discurso, eu pediria, se não "lhe
causasse mossa, permitisse, para o estudo e exame das
gerações que hão de vir, permitisse incluir no seu discutso, como um documento à parte, o artigo que hoje António Carlos Villaça publicou no Jornal do Brasil e que é
uma: Síntese da vida pública de Alceu de Amoroso Lima.
O SR. LUIZ VIANA- Eu agradeço a colaboração de
V. Ex• e, embora ainda não tenha tido oportunidade de
ler o artigo a que V. Ex• se refere, estou certo de que, não

somente pelas altas virtudes de escritor, de crítico-, de
Antônio Carlos Villaça, mas também pelos profundos
laços que o ligavam a Alceu de Amoroso Lima, ninguém
mais indicado para dele, neste momento, traçar um perfil.
Realmente, o que fazemos no momento, e V. Ex' disse
bem, é exaltar a fi_gura de Alceu de Amoroso Lima. Não
temos ainda o tempo necessário para dele fazer o perfil
que merece, dando-lhe o lugar a que tem direito~ sem
qualquer favor, na vida intelectual do Brasil.
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O Sr. Jorge Kalume -

DIARIODO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LUIZ VIANA- Com muito pi'azer, nobre Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume - Sempre fui um admirador do
jornalista Alceu de _Amoroso Lima e por isso eu quero
me associar à justa homenagem que V. Ex• está prestando a sua memória, e dizer que esses são dois jornalistas
que bem se enquadram num pensamento que diz: ..Há
homens que quando morrem não desaparecem de toda a
face da terra, ficam com a cabeça de fora vendo gerações

e os anos passarem." Muito obrigado.
O SR. LUIZ VIANA- Eu agradeço a V. Ex• e posso
lhe assegurar que entre as figuras do porte que V. Ex•
menciona estarã, sem favor, na vida do Brasil, Alceu de
Amoroso Lima. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LUIZ VIANA EM SEU DISCURSO:
De Alceu a Tristão e de novo a Alceu
Antônio Carlos Villaça
Arquivo JB- 12-9-1959
A vida de Alceu de Amoroso Lima -Tristão de Athayde- dividiu-se en1 duaS Partes: anteS e depois da conversão
ao catolicismo, em 1928. Alceu foi erudito, professor
universitário, crítico de idêias-, ensaísta e líder social. Sua
obra, que abrange um conjunto de _80 livros publicados,
girou em torno de problemas religiosos, filosófiCos, literários, jurídicos, econômicos, pedagógicos, sedais.
Alceu era carioca, nascido no vale das Laranjeiras a 11
de dezembro de 1893, em plena revolta da Armada. Seu
pai queria que ele se chamasse Floriano, porque era um
florianista exaltado; mas a ritãe sugeriu Alceu, o nome
do poeta grego que amava a liberdade. Passou a infância
na Casa Azul que ele evoca numa página belíssima escrita quando a demoliram, em outubro de 1940. Machado
de Assis, que era seu vizinho, escreveu versOs de ocasião
para o seu balizado.
Rui Barbosa e Afonso Arinos (o velho) taxilbêm fieqüentavam a Casa Azul; e de Arinos, Alceu ouviu as primeiras estórias do sertão de Paracatu. Estudou as primeiras letras em casa, com um renovador da pedagogia,
João Kopke.
No Ginásio Nacional, onde foi fãzer as-humanídades,
estudou literatura brasileira com Coelho Neto; e em
1909 entrou para a Fa~uldade de Direito, ilo cas-arãO da
Praça Quiftze~ Será colega de Ronaid de Carvalho, Rodrigo Otávio Filho. Leônidas de
Seus professores se chamarão Sílvio Romero, Souza Bandeira, Afonso
Celso, Cândido Mendes, Rodrigo OtáviO, Inglês de Souza. Em 1912, dirige a revfstaEpoca, a-ciue dá um cunho
mais literáriO do qUe jurídico.
·
··
Formado em 1913, viaja pela quarta vez à Europa, em
companhia de Rodrigo Otâvio Fil,ho. Percorre toda ·a
Itália, e ouve as aulas de Bergson no College de Fr~nce,
em Paris. Estava em Paris quando começou a Guerra de
1914. Voltou ao Brasil por Lisboa.
Foi trabalhar no escritório de Souza Bandeira, advogado, escritor e acadêmico, que lia para ele os versos que
da Suíça lhe mandava um sobrinho, Manuel Bandeira.
De 1911 a i 917 esteve às voltas cOm a advocacia; e em
1917 passou ligeiramente pelo Itamaraty.
Um ano depois, resolveu casar-se com Maria Teresa
<J~-f~P-ª~ fjl_h_a_de A1bert_Q de_Faria e_irmãdoJ'u.turo.escritor, Otávio. Empregou-se no escritório do pai, que era
dono da fábrica de tecidos Cometa. Tornou-se diretor da
empresa, e uma espêcie de consultor jurídico.
Do casamento, nasceriam sete filhos, ao longo de vinte
anos: Maria Helena, que seria tradutora, Sílvia, Maria
Teresa, que se tornou monja beneditina e ê boje abadessa
do Mosteiro de Santa Maria, em São Paulo, Jorge, AI-

R.ezende:

ceu, Paulo e Luis. Desde 1951 atê agora, Alceu escrevia
diariamente, para a filha monja, cartas às vezes muito
longas, manuscritas. Não estará porventura aí a obraprima do esCritor, o seu diário espiritual?
"A Conquista lenta e cotidiana da Iibertade, como ~~n
dlção da justita .. é o caMinho que a -nossa invencív~l paciência nacional tem de seguir"

Alceu Amoroso Lima, 1972.
Renato de Toledo Lopes convidou Alceu, em março
de 1919, para ser o ~ítico de U!Jl jornal que reuniri"a os
novos de então - Miguel Osório de Almeida, Carlos
Delgado de Carvalho, Manuel Amoroso Costa. A 17 de
junho de 1919, n_asceram juntos O Jqmal e a critica lite- rária de Tristão de A thayde.
O primeiro artigo assinado com este pseudónimo começava com estas palavras tão características: ..-Fizeramse os programas para o prazer de os mal cumprir ... " O
segundo seria sobre Lima Barreto. Alceu já escrevera artigos esparsos no Jornal do Commercio ou na Revista do
Brasil; mas em 1919 surgiu o crítico que foi, ao longo da
década de 20, o intêrprete do modernismo - isto e, da
renovação das nossas letras. Atravês do rodapé de crítica
de TriStão, várias geraçõeS descobriram o valor da literatura e se orientaram a respeito de autores e livros.
No exercício dessa crítica militante, cite-Iiunca se prendeu a grupos ou modismos. Fo~ sempre um crítico -iridependeilte e largo, sem sectarismos, .sem intolerância.
Atacou A Viagem Maravilhosa.- de Grâça Aranha, que
era seu amigo e eStava no auge da glória. E valorizou
uma brochura de autor novo-e desconhecido. A Bagac-eira, de José Amêrico de Almeida.
-

-

Em 1922, publicou seu primeiro livro, um estudo
(o velho), escrito pedido de Jachson de Figueiredo, em que há um admirável ensaio arespçito do sertanismo e uma introdução
que nos propõe a sua concepção de crítica literária- o expresSioriiS]ho__ ~dtico. Essa _crítica expressionista logo tendeu para
um ''globalismo crítico" que abrangesse a totalidade d_o
fenômeno literário e do fenômeno humano. Sua crítiCa
foi sempre aquele humanismo críticO- de Ciue outr-os no
Brasil foram também seguidores, como Roberto Alvim
Co.rrêa, Sêrgio Milliet, SêrgíO Buarque de Holanda, Álvaro Lins, um criticism of Iife, a crítiCa em- contatO com a
vida.
sobre_1~fonso.Arinos

em

Se os mestres da sua juventude inquieta tinham sido
Anatole France, Machado de Assis e Eça de Queirós, os
fecundadores da sua mocidade foram Croce, Barbusse e
Proust. Gõstava da peosia de Mallarmé; e_da música de
Wagner. Comentarista infatigável das letras universais,
tr_oux.e para o Brasil nomes como Lebret. Garrie, DucaüilOn, DllbOs Gilson, Jounet, Papini Mã.rcel, Pê&uy e- Ber.qanos, Bloy e Claudel, Maritain e Merton.
Soube valorizar e interpretar Cornêlio Pena e Jorge de
Lima, -Murilo Mendes e Augusto Fcrderico Schmidt,
Otávio de Faria e Guimarães Rosa. Raque~ de Queiróz e
José Américo; LUcia Cardoso e José Lins do Rego. A
sua crítica foi eminentemente não sistemática, aberta,
não programática, por vezes dilacerada entre o êtico e o
estêtico, mas sempre compreensiva e curiosa.
Em 1928, houve o grande acontecimento da sua vida:
a conversão ao catolicismo, por "influência de Maritain,
Ch~stertcn -e- F-u1ton -Sheen-.- A-lceu conhecera ilack:son de
_ Figueire-do em 1918, graças a Afrânio Peixoto.
Tornaram-se amigos, e em 1924 começou entre JacksOn
e Alceu uma correspondência que só terminou com a
morte prematura e trágica de Jackson em 1928, aos 37
a_rws. As cartas de Jackson foram públicadas depois da
sua m(lrte, e são um documento importantissiino-d_a história espiritual do Brasil. -
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O encontro com Jackson representou para Alceu a vitória sobre o ceticismo. Ele dii:la adeus a Anatole e se punha a ler Bernanos e Pêguy. Na carta famosa a Sêrgio
Buarque de Holanda. Alceu disse em 1928 o seu Adeus à
Disponibilidade.
Por esse te!n-po, Alceu teve uma preocupação muito
viva e muito intensa co-m a loucura. Chegou a reunir
uma_ pequena biblioteca a respeito, que depois doou à
PUC. A conVersão veio através -dessa medit3ção sobre a
loucura, isto ê, sobre os limites do homem, ou, o caos do
Cosmo. Um dia, ele definiu o fenômeno poêtico como a
pa~sagem do caos ao cosmo.
~ob a influência do impetuOs'? J~ckson de Figueiredo
- e do padre_ Leonel Fr~nça, Alceu se aproximou da cultura católica e da vida litúrgiCa. A 15 de agosto de 1928, recebeu a Eucaristia das mãos do grande jesuítã., na igreja
de Santo Inácio.
Sua tendência, nos dias que se seguiram à c_onversão,
se resumiu em abandonar a crítica de livros, exercida por
IO anos, e preparar teses para concursos universitários,
num desejo nítido de inserir-se no debate ideológico
atravês do magistêrio universitário.
Iniciou-se na filosofia tomista: através do livro de
Gredt. E seu mestre ficou sendo Jacques Maritain, cujos
livros Primaute du Spirituel e Trois Reformateurs tive-'
ram enorme influência no seu espírito.
Morto Jackson dois meses e meio depois da conversão
de Alceu, ficou este sob a influência de duas personalidades que se completavam, o padre Franca e o Cardeal Leme: Os companheiros de Jackson o conduziram à dii"eção do Centro Dom Vifal e da revista A Ordem. E ele,
um pouco a contragosto, ~ceitou essa missão de suceder
a Jackson essa investidura de líder social.
Termina o período da primazia do estêtico ou do literário,- e começa um períõ"do eminentemente ideológico
ou doutrinal. O crítiCo llterário será substituído pelo
crítico de idêias, pelo ensaista, pelo doutrinador.
Alceu voltará à crítica. Fará, primeiro, só crítica a livros ·estrangeiros. Depois, volverá aos nacionais. Mas
agora numa perspectiva mais ideológica. O grande livro
desse período é O Espírito e o Mundo, de 1936, eni que
nos fala de-Gabricl-Marcel, entre outros. Fase de intensa
militânCia, em que fundou (1932) o Instituto Católico de
Estudos Superiores, germe da Universidade Católica.
Aos 42 anos, ei-lo chefe da Ação Católica, nomeado
por D. Leme. No ano seguinte, 1935, é nomeado para o
Conselho Nacional de Educação, onde permanecerá até
1969. Em agosto de 1935, entre para a Academia Brasileira de Letras, na sucessão de Miguel Couto: - Viajou pelo continente, nessa êpoca, e escreveu seu livro mais vendido - Idade, Sexo e Tempo. Em 1941,
tornou-se professor de literatura brasileira da Universidade do Brasil e da Universidade Católica. Faria concurso, em 1947, para a FaFuldade Nacional de Fil.osofia da
Universidade do Brasil, com a tese sobre o crítico literário, cátedra de que se_ aposentou em 1963.
Permaneceu em O Jornal de 1919 a 1945, com pequeno intervalo. Em 1945, deixava simultaneamente a crítica regular e a liderança da Ação Católica. Em junho de
1947, assumia no Diár"io de Notícias a seção ···Letras e
Problemas Universais", que durou dezenove anos, sem
interrupção. Terminou em julho de 1966, com a morte
do suplemento literário. Mas em abril de 1958 a suacõla·
boração se iniciara no Jornal do Brasil, duas vezes por
semana.
Colaborou assiduamente para La Prensa, de Buenos
Aires.--Em 1937 foi eleito membro da Academia Argentina de Letras. Em 1947, para a Academia Uruguaia de
Letras. Logo depois da II Guerra, iria a Montevidêu fundar com Manuel Ordonez, Dardo Regules, Rafael Cald~ra, Eduardo Fr~i Montalva o movimento democratacristão -na Amêrica Latina.
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"Há ânsia de saber por parte das massas, mas

M

a

universidade se abrir sem critério a
essa ânsia, diminuiremos a capacidade de fazer cultura"
Alceu de Amoroso Lima, 1983

"ª

O período de 1929 a 1938 se cara.ct~.iZ\1
sua }~de
rança como .uma espécie de continuidade em r:elação ao
autoritarismo político de Jackson de Figueiredo. t dessa
época uma certa recomendação do integralismo, como a
que pode ser encontrada OQ volume lndicatões PolíticQs,

de 1936. A intimidade com Bernanos, que veio para õ
Brasil em 1938, a leitura dos estudos de Maritain sobre a
democracia, a Segunda GUerra Mundial, tudo issO m_u-

dou fundamentalmente a orientação politico-social de
Tristão. O longo prefácio que eSCreveu à sua tradução de
Noite de Agonia na França, de Maritain, mostra um Alceu apaix-onado pela causa das democracias; pela causa
da França e da Inglaterra.
Desde a leitura do artig-o" de Congar, em La Vie IntelectueiJe - "DieU este-H à drOite?" -, de 1935, Alceu
evoluía no sentido do povo, da participação de todos no
GoVerno; de um ideal de igualdade e justiça social. A.
vinda do padre Lebret ao Brasil em 1947 completou essa
evolução lenta e profunda. Apresentando o dominic_ano
Lebret no Centro Dom Vital, Alceu fez a apologia do
humanismo económico.
Em 1950, Alceu foi à Europa. VisítOri Pio XII, a quem
ofereceu um exemplar do seu livro Mensagem de Roma.
Falou na Sorbonne. Recebeu a Legião de Honra, -como
já recebera a Ord_em __de_ São Gregório, da Santa Sé. Em
dezembro de 1951, pãrtiu para Os EStad9s Unidos, ond_e
assumiu em Washington as funções de diretor de cultura
da União Pan-Americana (por dois anos).
Sua irradiação ii)_teriiã.Cional foi muito ampla. Em
1958/59 deu um çurso Qe_civilização brasileira na Universidade de Nova Iorque, e recebeu, com Villa-Lobos, o
título de doutor bonorls causa. Em outubro de 1962 representou o Brasil, com Afonso Arinos, na abertura do
Concílio Vaticano II; e conversou com João XXIII. :r=;m
1967, o Papa Paulo VI o nomeou membro da Comissão
Pontifícia de Justiça e Paz da Santa Sé. E o Instituto_ de
França o elegeu para a Academia de Ciências Morais e
Políticas, por indicação de Gabriel Marcel.
O cinqUentenário do seu primeiro artigo ein 1969,-teve
celebrações nacionais. No mesmo ano, Tristão recebeu o
prêmio Moors Cabot, em Nova Iorque. Entre muitos
prêmios brasileiros, recebeu em 1977 - em Brasflia - o
Prêmio Nacional de Literatura, por conjunto de obra,
quando fez um veemente discurso _de improviso, vigorosa apologia da liberdade.
Os livros mais expressivos da sua evolução bem podem ser Política e Letras, estudo magistral de 1924, o en~
saio_ sobre Afonso Arinos (o velho), as cinco Séries d~ Estudos, de 1927 a 193"3, O Problema da Burguesia, de
1932, que repreSenta uma- ruptura, O Cardeal Leme e
Mitos do Nosso Tempo, ambos de 1943. M_as o. seu melhor ensaio, a meu ver; é O Espírito e o Mundo, de 1936,
estudos críticos sobre autores e livros e_strangeiros.
Seu espírito foi Sempre um espírito de composição e-de
síntese. Amou a conciliação,· o equilíbrio, a mi:dida. Presidente do Centro Dom Vital e diretor da revista de cultura A Ordem durante quarenta anos, -quis dar ao catolicismo no Brasil uma dimensão cultural e uma perspectiva de abertura e diálogo. Fo~, sob esse aspecto, um grande precursor.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A (v!esase associa às manifestações_ de pesar, pelo desaparecimento de
Tristão de Athayde, e fará a comunicação aõs familiares
___ _
do ilustre morto.
_
- __ ~
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.

O SR. HtLIO GlJEIROS (PMDB- PA. Pronuncia
o seguite discurso. Sem revisão do orador~)- Sr._ Presidente e Srs. Senadores:
Pouco antes de revelar a suposta urgente necessidade
da intervenção cirúrgica no Presidente João Figueiredo,
eu me permiti o-direito, não só inicialmente de descrer do
estado de saúde de Sua ExCelência; Como- também, depois, de desconfiar da viabilidade da intervenção cirúrgica como solução definitiva para os problemas de saúde
de S. Ex•.
Bem a propósito; e para demonstrar que eu, na ocasião, não estava raiando incoerência, a "TV Globo", sábado passado, exibiu um filme com o nome de "Corrupção Brarica" em que se apresenta essa situação ou
eSse dilema entre a validade ou a invalidade dessa intervenção cirúrgica para a solução de problemas cardíacos.
O inteiesSaltte da história ê que o filme tinha uln médico
vilão e um médico herói, este por sinal encarnado p-or
um médico de cor. No final da história o médlcq vilão
aconselhava a operação e o médico mocinho a desaco_nselhava, com detalhes de um certo suspense. E no final,
no momento em que o paciente recomendado pelo médico vilão estava já na mesa operatória, houve uma ação
do médico -mocinho e foi- suspenSa a operação, na hora
em que se procurava esquartejar o paciente que não queria ser operado.
Agora, Sr. Presidente, que V. Ex• acaba de ler um Requerimento do Presidente Jo_ão Figueiredo, de que só necessita de mais 12 dias de licença para a sua completa
convalescença, eu mais uma vez vou me atrever a discordar desse laudo, embora seja leigo. Mas exatamente por
ser leigo é que a gente pode disc11:tir esseassunto,_porque
os médicos tem a ética e eles não fogem a essa ética e,
portanto, não .vão opinar isso dessa ou daquela maneira.
O próprio Presidente da 'Ri!Pública declirou q-u-e lhe
parecia haver sido__ atr_opelado por uma jamanta, tais as
conseqUências' que lhe ficaram no corpO. Quem já rece'beu qualquer tipo de atropelamento, até de um volkswagen, sabe que, muito dificilmente, com 20 ou 30 dias um
paciente, uma Vítima dessas pode-rá se recuperar. De
modo que, quem foi atropelado, como bem figuradamente o disse o Presidente da República, por uma ja~
ffianta, dificilme~te vai dlspõr de--éondições fiSic3.S para
- ~Õitãf ao exercíCio plerio de suas furlç-õeS de PTeSl.dente
d~__República.

Sr. Presidente, além dessa falta de _condições fisicas
para Sua Excelência reassumir o poder dentro de mais 1O
ou 12 dias, signifiCa que sua Excelência também nãO está
na plenitude das suas condições emocionais, tanto que,
na véspera de i-egressar ao Brasil, concedeu uma eritrevista à "imprecisa- em qtie disse ter horror, ter ojeriza à
política. Ele fez uma distinção ou -pretendeu fazer uma
distinção entre pol{tíCa com "P" mailisculO- e POlitica
conf"p" minúsculo. Mas essa diferenciação ê uma inge-,
nuidade, porque não há diferença absolutamente nenhuma entre política de "P" maiúsculo e política de "p" minúsculo. O que houve ê que o Presidente da República
confessou publicamente para todos os jornais, rádios e
televisões do Brasil que não tem a mínima disposição de
fazer política.
Verifica-se, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que-o emintente Presidente João Figueiredo, cujo regresso nós todos festejamos e saudamos com toda a simpatia, não deverá ter condições físicas totais, completas,
para reasssumir o poder dentro de 12 dias, tanfO mais,
antes de ele fazer a operação, já os Ministros, inclusive o
ministro Dêlío Jardim de Mattos, diziam que os Ministros. estavam poupando o Presidente e não iam levar ao
Presidente todos os problemas e questões. ~evidente que
~e SJ.ia Excelência reassUipir ·o poder sel!l a plenitude das
suas condiç_ões tisicas, outro vez haverá o procedimento
cauteloso e zeloso dos Srs. MinistrOs e o_ Senhor Presidente da República "S_erá poupado de apreciar questões e
probtemas que deveriam chegar ao seu conhecimento.

O Sr. Aloysio Chaves- Permite-me V, Ex' um aparte?
O SR. HtLIO GUEIROS- O pior, Sr. Presidente,
-S-rS: Senadores, é que além de não âispor dessas con~
dições físicas e nem dessas condições vocacionais e emocionais~ O Senhor Presidente da República, sem antes to~
mar conhecimento de coisa alguma do que se passou na
sua ausência, aqui no Brasil, vai logo dizendo que não
vai modificar coisa alguma. E o seu Chefe da CaSa Militár- adianta um pouco mais e declara que a aprovação do
Decreto-tei n"' 2.045 é um casO de Segurança Nacional.

O Sr. Aloysio
te?

Chav~s--

Permite-me V. Ex• uma apar-

O SR. HtLIO GlJEIROS- Concedo_ o__ aparte, com
todo o_ prazer. nobre Senador Aloysio Chaves.
O Sr. Aloysio Chaves- Nobre Senador Hélio Gueiros, pensei em não intervir no discurso de V. Ex•, porque
realmente creio que causa certa surpresa, até ao próprio
Senado, a eSpeculação que V. Ex• está fazendo, inteiramente desnecessária, inteiramente inoportuna e eu direi
atê inconseqilente, porque V. Ex• declara primeiro, que
houve uma suposta necessidade do Presidente submeterse a uma intervenção cirúrgica. Além dos médicos brasileiros, que examinaram o eminente Presidente da República-, Sua Excelência submeteu-se a um exame completo, rigoroso numa clínica da maior reputação mundial, com a qual V. Ex• quer até fazer uma certa ligação
com o episódio de um filme que teria passado no cinema
ou na televisão. V. Ex~ diz que descrê do estado de saúde
do Presidente, V. Ex• fala na viabilidade de intervenção
cirúrgica para a recuperação da sáude do Presidente.
Ora, isto é uma especulação sem nenhum fundamento, o
Presidente João Figueiredo não iria submeter-se a uma
intervenção cirúrgica desse porte senão houvesse necessidade. Ele foi examinando em Brasília pelos seus médicos, foi examinado, no Rio de Janeiro; por médicos da
mais altareputação, e o foi também numa clínica, repito,
mundialmente conhecida. E o Presidente numa convalescença normal, como muitas pessoas, tem recuperação
plena, e num prazo relativamente exíguO~ ·retorna aóBrasil. Quem o recebeu, como vários Senadores aqui
presentes o fizeram, no aeroporto, constatou, pela própria fisionomia do Presidente, a recuperação plena, com.Pleta da sáude de Sua Excetência. Sua E~~.celência apenas
precisa, nessa fase de convalescença, completá-la e para
isso pediu uma licença de mais quinze dias, mediante co- municaÇão que fez ao Vice-Presidente da República.
Criar-se uma questão em torno disso, especular com isso
no Senado Federal, levantar uma dúvida, uma suspeita
sem nenhum fundamento -eis o absurdo! Creio, nobre
Senador Hélio Gueiros, que não consigo alcançar o objetivo do discurso de V. Ex' V. Ex• é um homem arguto,
mas acho que se deixou dominar aqui pela preocupação
do jornalista, do repórter, e está construindo uma notícia
que não terá eco dentro da Nação, nem nesta Casa, porque ela não conduz a coisa alguma. Nós devemos é, realmente, declarar que o Presidente retornou ao Brasil em
plena convalescença, consolidando a total recuperação
da sua saúde e dentro de poucos dias reassumirá, em plena capacidade física, intelectual, com toda a sua dedicação à causa pública, novamente o cargo de Presidente
da República. E o fará para completar o seu mandato
com a mesma dedicação, com o mesmo patriotismo, com
o mesmo zelo, como sempre o fez até hoje.
O SR. HtLIO GUEIROS - Eminente Senador
Aloysio Chaves, é evidente que se não fosse o grande
apreço e admiração que tenho por V. Ex• não teiia imediatamente concedido o aparte a V. Ex• porque vou chegar no fim do meu pronunciamento a uma proposta, a
uma sugestão baseado nestas considerações que estou fazendo.
Eu sei que é muito difícil discutir-se se_m pieguice, n-o
Brasil, aqui no Senado ou em qualquer ambiente, uma
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situação envolvendo doença ou envolvendo coisa parecida. Acontece que o Senado Federal não é lugar para pieguices nem sentimentalismos _exagerados, quando está
em jogo o destino da Nação brasileira, que passa por
uma das crises mais sérias.
E preciso, portanto, que se discuta o assunto Com toda

a franqueza, com toda a sinceridade e não haja inte-rdição, nem tabus quanto ao fato de se dizer uma cOisa
que 120 milhões d!! brasileiros sabem hoje. O P-residente
João Figueiredo ainda não tem condições físicas para
reassumir a Presidência da República. Isso é um fato que
todo o mundo sabe. O que há é essa pieguice e e.ssa conveniência de não se dizer, mas querer--se admitir que o
Presidente Figueiredo está no auge da sua força física e
tem todas as condições para voltar a dirigir o Brasil. Ele
está ainda sem condições físicas e_, como eu disse, ainda
sem condições vocacionais e emocionais, porque Yai logo
dizendo que não vai mudar nada, porque na hora de
tempestade não se muda nada,
Ora, Sr. Presidente, se não se muda na hora de tempes~
tade e na hora de crise, na hora de bonança ê que não há
justificativa alguma para se mudar coisa aJguma. Muda~
mos o rumo de alguma coisa quando ela vai para o despenhadeiro, para o abismo. Mudar o rumo quando tudo
está pacífico, quando t_udo está plácido e sereno, nãO há
razão alguma.
No caso brasileiro, há necessidade de mudança de ru~
mo. E se alguma tripulação insiste ellfTr em direção ao
abismo, há necessidade de se tirar esses elementos que
não estão sabendo se conduzir à altura das necessidades
do Brasil de hoje.
A outra observação q.ue me espantou, apesar de o Senador Aloysio Chaveúú dito que se espantava era com
a minha intervenção, foi o Ministro-Chefe da Casa Milltar dizer, na chegada do Presidente da República, que
Sua Excelência não iria mudar nada, que a aprovação do
Decreto-lei n9 2.045 era caso de segurança naciOnal.
Ora, Sr, Presidente e Srs. Senadores-; esse- decreto, essa
espoliação, esse esbulho ao operariado brasileiro começou primeiro com o cancelamento dos IQ%0e Produtividade que ele tinha. Depois, com o expurgo do INPC,
já expurgado, já retirado de 10, 20 oU 30%, e agora, o
Decreto-lei n9 2.045, além dos 10% que lhes forilm tirados, além das taxas expurgados, ainda vem, agora, tirarlhes 20%. QUer díi:er; o-Operariado brasileiro vai ter um
desfalque quase de 40 ou 50% com relação ao aumento
do custo de vida. Mas, S. Exf o sr~ MTniStrO-Cliere-âa
Casa Militar diz que é uma questão de honra para o Governo, e faliiva, naturalmente, em nome do Presidente
João Figueiredo que estava chegando, naquela altura, e
era esse o recado que estava dirigindo ao seu Partido,
que era caso de segurança nacional.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, de segurança nacional
é o caso CAPEM I, onde ditapidaram milhões e milhões
de dinheiro nacional e estrangeiro, onae se deU Um irambique de 25 milhões de dólares e onde não se fez o desmatamento._ Quero dizer a V. Ex~s, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que estive, ainda semana p-assada, em Santarém e lá existe uma mini-hidroelétrica onde tambêm não
foi feito o desmatamento, uma hidroelêtrica de 20 riill
quilowatts. Por que não foi feito o desmatarnento dessa
pequena hidroelétrica a Central Elêtrica do Pará está
gastando agora cerca de 5 bilhões de cruzeiros para recu~
perar a turbina que ficou- mergulhada, porque a vegetação que não foí retirada em contacto com a água criou
âcido e corrosão na turbina e_ela teve que ser recuperada,
e para isso o Governo teve que gastar 5 bilhões de cruzeiros. Se houve necessidade de 5 bilhões de cruzeiroS- para
se recuperar uma turbina de 20 mil quilowatts, o que dizer, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, quando -se tiver de
re_cuperar turbinas que vão gerar 7 milhões de quilowatts?t
Caso de Segurança -NaCioriã.l é o caso da CONAN,
ainda irresolvido; aquele que fez com que os plantadores
de cana ocupassem a rodovia Transamazônica, porque
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se viram desprezados e espoliados pelas autoridades federais. E agora mes_mo, eles passaram um mês aqui em
Brasília, tentando encontrar uma solução para a safra de
cana-de-açúcar desse ano e o funcionamento da usina, c
não- houve solução de espécie alguma, embora eles tives- sem andado de Herodes para Pilatos, de Scilas para Caribdes, e não arranjaram coisa alguma! Caso de Segurança Nacional...
O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• permite um aparte,
nobre Senador?
O SR. Ht:LJO GUEIROS - ... Sr. Presidente, Srs.
Senadores, iSso o Chefe da Casa Militar -deveria Saber;
o caso da Delfim quando se roubtim dos dinheirOs públi-cos cerca de 200 bilhões ·de crUzei.ros e·nada se faz para
deter ou para se rêsponsabilizar penafmerite os seus res~
ponsáve"is.
Caso de segurança nacional, Sr. Pfe5idente, Srs. Senadare~, é o caso da Coro~. onde se repete um trambique
de 4Is-·bilhões de cruzeirOs e não se tem notícia, também,
de nenhuma tentativa de recuperação dessa quantia.
Caso de s~gurança nacional é o ca-so dõ FMI, como
bem di;se o ilustre Presidente desta Casa, tomando conta
do Palácio dÕ Planalto, nos seus gabínetes, nos-seus escritóriOs, com_lápfs vermelho, tom~mdo conta de papéis e
documentos de toda ordem, isso é que é_cas<? de segu--rança nacional.
Caso de segurança nacional, o Sr. Chefe da Casa Militar deveria saber_, é a situação que foi levada sábado na
te:!eVisão pela TV Globo, quando ela most~ou criancinhas choranaõ, numa cidade distante- 71 quilôlnetros
apenas da cidade de Fortaleza, essas criancinhas choravam, gritavam, berravam, e a repórter perguntava à mãe
delas por que elas estavam chorando e ela dizia que estavain chorando porque estavam com fome, não tinham o
Que comer.
Isso ê qUe é Casó de segurança nacional e não como diz
o Chefe da Casa Militar, caso de segurança nacional é
tirar-se fnais 20% dos minguados salários dos trabalhadores que recebem salário mfnímo--no País.Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou chegai õOde
~quero chegar. Se o Presidente da República acha que
tudo tem que continuar como está, se o Sr. Cliefe da
Casa· Militar fala pelo Presidente da República e diz que
se tem que extorquir os assalariados brasileiros em mais
de 20%, porque eles ficarão reduzidos a 80% do INPC,
que já expurgado, se tudo isso está acontecendo, e o Se-nhor Presidente da República acha que pão_ se deve mudar nada, a sugestão que tepho a fazer é que Sua Ex.cel~ocia, em vez de IQ Q_tt 12 dias, tire uma licença maior,
9e 10 ou 12 meses, e permita que aqueles q~e:_a_cl;tam que
tem qn.e se mudar alguma coisa no Brasil, assumam o
poder. Sua Excelê~cia irá para a sua convalescença, fica--rn-_muito bem tratado, mas deixará que- aqueles que
acham q!-le a fome no Nordeste, CONAN, Capemi e outros escândalos são casos de segurança nacional assu~
marn o poder, façam as investigações e promoVam a punição qUe _se deve fazer, pelo bem do Brasil.
Portanto, Sr. Presidente_ e Srs. Senadores, e- agora o
nobre Senador-Aloysio Chaves talvez possa me entender
e verificar que eu estava estabelecendo as premissas para
justíficar esta minha Propos_ta. Se o Senhor Presidente da
República nãO está, como todo mundo sabe, na plenitude das suas condições tisicas, se não está com disposição,
que se afaste temporariamente. Aliás, é um mal que dá
em Cleyeland: da última passada, logo que fez aqueles
e);;ames-- etri- Cleveland e foi noticiado que não haveria
mais necessidade de operação, Sua Excelência deu uma
entrevista, mutatis mutandis, igual a esta que acabou de
dar. Sua Excelência dizia que tinha nojo de político. Pois
essa síndrome dessa doença de Cleveland voltou a
repetir-se agora em Sua Excelência O SCnhor Presidente
da República, e antes de chegar aqui foi logo dizendo
que nãcne-m -condições de fazer política.

e

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o Presidente
da República não tem condições físicas, se não tem condições emocionais, se não tem condições vocacionais, ele
poderia prolongar um _pouco mais essa sua licença e dar
oportunidade a que o V ice-Presidente Aureliano Chaves,
que, segundo se diz, é favorável a mudanças, e ainda hoje
ou amanhã irfa
Presidente João Figueiredo mostrar o
que achava que deve mudar, que Sua Excelência o VicePresidente da República promova as medidas que o Presidente João Figueiredo não quer, por isso ou por aqui~
lo, tomar. Mas permitir que alguém em plenas condições
físicas e emocionaiS, tome as medidas necessárias ao
bem-estar e à prosperidade desta Nação.
Há poucos dias, há três ou quatro dias, o eminente Se~
nadar João Calmon colocava-se em situação exatamente
contrária ao Chefe da Casa Militár, e dizia que se esse
Decreto-lei n9 2.045 fosse aprovado, ele temia por uma
convulsão social no Brasil, e ele até dizia que se admirava de até agora essá -Convulsão não ter acontecidoL
Sr. Presidente, antes que o leite se derrame, é preciso
uma providência. E a providência, de modo amistoso,
cordial, que eu faço neste inSt:iilfe, é no Sentido de que o
Senhor Presidente da República, que não se sente animado a fazer política, que não se sente animado a mudar
nada, que acha- que é caso de segurança nacional tirar
mais 20% do aumento dos trabalhadores de salário rriíni~
mo, que ele, espontaneamente, saia do tablado por algum tempo, deixe o Governo da Repúblia nas mãos do
Vice-Presidente da República, para que ele tome as medidas que Sua Excelência o Presidente não deseja tomar.

ao

E a sucessão presidencial? poderá perguntar alguêm.
O Presidente, se sair da presidência, perde o comando da
sucessão presidencial. Também tenho uma sugestão, Sr.
Presidente e Srs. Senadores; não tem p·orque o Presidente
Figueiredo ficar ao lado_d_o Sr. Paulo Maluf, ele que se
vire; não tem porque ficar do lado do Sr. Andreazza, ele
que se vire; não tem porque ficar ao lado do próprio Sr.
Aurellano Chaves, ele que se vire, e está-se virando. Não
tem porque ficar ao lado desse ou daquele. Ele tem é que
ficar ao lado do povo brasileiro. E o povo brasileiro quer
eleições diretas. Com eleições diretas _ele se livra dos incómodos Andreazza, Muluf, ou quem quer que seja,
porque devolverá ao povo brasileiro o direito de escolha,
e ele será, assim, consagrado pela história e pela nação
brasileira, se realmente tomar essa medida de retornar as
eleições diretas para Presidente da República, tend_o poréni, o cuidado antes de enviar ao Congresso um projeto
de emenda à Constituição, ou mandar que seu Partido o
faça, reduzindo para quantos anos o mandato de Presidente da Rep"úbfica. Está Provado, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que seis anos, sete anos para um Presidente
da República é demais para um país como o Brasil. Não
adianta vir com a conve~a de que na Fr~nça é assim, na
Cnchínchina, no Japão, ou coisa que o valha. O Brasil é
o Brasil. Não Brasil, não se aitienta rilais de quatro anos.
E o próprio Presidente João Figueiredo está verificando
que aquele entusiasmo, aquela disposição, aquela iana
que ele tinha para governar, pouco a pouco está desaparecendo, porque seis, sete anos, é demais para um Presidente da República. Aquele fogo que ele tinha com quatro anos, está~se acahando, e nôs não deveremos permitir
que continue no'BJa~H ess~ absurdo de um mandato presidencial de sete anoS. --sr. Presidente, era a proposta que eu tinha a fazer, pe~
dindo desculpas ao Senador Aloysio Chaves se não con~
seguir íazer-me entender logo de saída. Mas a verdade é
que eu tinha que jogar com esses fatos parã. mOstrar a
falta de condições, no momento, do Senhor Presidente
para enfrentar certas situações e aconselha-lo, aconselhar, não, porque não tenho idade para aconselhar Sua
Excelência, mas para sugerir a Sua Excelência que abra
alas, abra caminho para que o Vlce-Presidente da República em exercício, Aureliano Chaves, tome as medidas que o País está a exigir e devolva as eleições diretas
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para Presidente da República. Se o PDS vencer, tUdo
bem, continua o Presidente Figueiredo com-o bem queria, mas se as Oposições vencerem, Sua Excelência tiQue
certo de que haverã dignidade, decência, coragem, por
parte dos candidatos da Oposição, para bem dirigir CSte ·
País e levã-lo aos seus altos e gloriosos destinos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Múito bem·!
Palmas.)
O Sr. Aloysio ChaVe.•• ~ St-:-Presidente, peÇo a pâiavra
como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, como Líd-er.
O SR. ALOYSIO CHAVES (POS - PA. Como
Lfder, pronuncia o seguinte- discurso.)..;_ Sr. Presídente,
Srs. Senadores;
Não era meu propósito voltar a insistir nas colocações
prévias feitas pelo Senador Hélio Gueir_Os. Ouvi o discurso de S. Ex•, um discurso contraditório; um discurso erp
que S. Ex• abordou os mais díspares assuntos, desde uma
suposta corrupção nos hospitais noite-americanos, a
desnecessidade de uma intervenção cirúrgica do Presidente, a falta de recuperação física e a incapacidade de
Sua Excelência para reassumir o seü cãi'go, ã episódios
ligados à CAPEM!, à CONAN, à DELFI:f'l, às eleições
diretas. Enfim, S. Ex• fez uma larga e superficial digressão a respeito desses temas que serviu, na realidade, para
mostrar como a Oposição analisa, e analisa mal, os fatos, e não os traz ao Senado para um debate acurado, um
debate isento, um debate em profundidade das questões
políticas, econômicas e sociais qUe no momento ocupam
a atenção da Nação brasileira. Não vou voltar ao episódio da saúde do Presidente da República. g desnecessário comentar alguma coisa a esse respeito, e não passa
pelo espírito de qualquer pessoa de mediano bom sens_o
-nisso não vai nenhuma restrinção a V. Ext, como sabe
- que se submeta um Presidente da República a uma
operação inteiramente desnecessária, com risco de vida,
como essa, se não houvesse, como havia, uma rigOrosa
prescrição médica nesse sentido, rigorosa e acertada,
como evidenciar?-m todos os exames. Sabemos todos
nós, sabe o povo brasileiro, também, que o Presidente
João Figueiredo não reassuamiria as suas funções senão
na plenitude das suas capacidades intelectual, física e
emocional, para manter a mesma firme decisão de trabalhar em pró! do desenvolvimento d~ste Pais, do processo
de redemocratização, obra à qual S. Ex• se dedica, com
visão de estadista, de maneira infatigável, coerente com
suas idéias, firme na execução de suas decisões.
Vejamos, a propósitá, Sr, Presidente, o panorama econômico para o segundo semestre de 83, pelo menos na
área externa, porque ele pouco difere daquele delineado
na primeira metade deste exercício. Vou abordar _esta
questão para ressaltar, aqui, aspectos que foram ignorados ou destorcidos, ou pontos essenciais a respeito dos
quais a Oposição não encetou ainda um firme debate no
Senado da República.
O setor externo da economia, embora jâ revele alguns
progressos, continua a ser caracterizado pela crise de liquidez. Agora, porém, em função não apenas do não
atingimento das metas relativas aos Projetas 3 e 4, mas
sim, também, em função do atraso na liberação de recursos jâ contratados junto ao FI\:fl e aos bancos interna_cionais que fazem parte dQs Projetas 1 e 2.
Paradoxalmente, isto ocorre apesar de estar o País logrando alcançar as metas estabelecidas para o setor externo, naquilo que se mostra mais sensível ~ ação de Governo.
Ainda quando do comparecimento dos Ministros Delfim Netto e Ernane Galvêas a esta Casa, a OpOsição, no
afã de criticar mer3meiite por tiecessidade de afirmação
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ridicularizava as metas estabelecidas para o superãvit da
BãJanca COineicial previsto para US$ 6 bilhões- e dizia
--ser ii:Jócuà Oú"ínoperante a maxidesvaforização Cio cruzeiro· decretada em fevereiro último.
Hoje, conhecidos os resultados relativos ao primeiro
semestre, vê-se, uma vez mais, o quanto não eram funda-mentaàãs aquelas críticas. Jâ ein marçO, as-exportações,
ao situarem em US$ 1,7 bilhões, começavam a mostrar
os efeitos benéficos da maxidesvalorização, efeito-s estes
que Se íritenSíficaram nos meses segÚiOtes, quando aS exportações evoluíram para USI 1,8 bilhão em abril, USI
I ,9 bilhão em maio, para chegarem ao nível de US$ 2,2
bilhões em }Uilho. Com isto, o resultado negativo observado no primeiro bimestre, quando as exportações se situaram a nível inferior em 5,3% ao do primeiro bimestre
~e 1982, foi amplamente revertido. Ao totalizarem US$
10,6 bilhões, ao final de junho último, as exportações,
em 1983 1 jâ mostravam crescimento de_ 6,7% em relação
ao primeiro semestre de 1982.
Face a esse comportamento, ao qual s_e as_sqciou a contenção das importações, o superávit comercial alcançou
a cifra deUS$ 3,2 bilhões, o que representa mais de 50%
da meta estabelecida para o ano como um todo.
Os dã.dos relativos a julho, já divulgados, indicam
para aquele mês novo superávit comercial, desta vez de
US$ 1()1 milhões, resultante de exportações no montante
de US$ 1.879 milhões e de importações ã níVel de US$
1.172 milhões.
Estes qúmeros, estamos certos, não serão contestados
pela Oposição. Esta, porém, procurará desacreditã-los,
alegando que para ele muito concorreu a redução das
importações, o que ela condena.
Interessante este ponto. A Oposição condena a contenção das importações em 198J, esqueCendo-se que em
suas críticas à política governamental sempre ressalta o
elevado endividamento incorrido pelo Pa[s por não ter
contido antes as importações~ A coerência rião é virtude
das mais observadas pela OpOsiçãO em suas críticas.
Teria, no entanto, essa política de endividamento externo sido irresponsável? Vejamos o que nos dizem os
números;
Do final de 1976 ao final de 1982, a dívida externa
lfquida do Brasil passou de US$ 19,4 bilhões para US$
65,6 bilhões, o que corresponde a uma créscimo de US$
46,2 bilhões.
De 1977 a 1982, em contrapartida, o Brasil dispendeu,
apenas pelo acréscimo de preço de petróleo, importância
adicional deUS$ 20 bilhões, apesar de ter reduzido substancialmente o volume de&sas importações.
No mesmo período, só pela elevação da taxa int~a
cional de juros, o Brasil dispendeu o montante adicional
de US$ 16,7 bilhões para fazer face ao pagamento dos juros sobre os empréstimos internác1onais.
Fo~ o próprio Brasil que forneceu ao mundo, assim,
nada menos d_o que US$ 36,7 bilhões, apenas por ser
obrigado a pagar preços mais elevados pelo petróleo e
pelo uso de poupança externa. Será, pois, irresponsabilidade; querer que os beneficiãr:íos desses aumentos, ainda
que sob a forma de empréstimos, devolvam essa quantia?
S óbvio que não!
Teria sido melhor que o Brasil tivesse evitado esse endividamento e, por força disto, reduzido suas importações no período 1977-1982 em US$ 36,7 bilhões, ou seja, reduzido em 34% do total deUS$ 108,2 bilhões efetivamente ocorridos? Não teria isto representado austeridade muito mais acentuada? Não teria isto tido çfeitos
muito mais recessivos do que a redução de 12% programada para 1983?
Teria o Brasil sido imprevidente ao aceitar um nível de
-endividamento exageradamente alto quando referido às
--exportações? ~ óbvio que não!
Em 1980 e 19"81 a relação dívida externa líquida/exportações, relação admitida por todos organismos inter-

Agosto de 1983
nacionais, foi de 2,3 e 2,2 respectivamente, 6 que não só
se situa dentro dos padrões normais de se'gurança como
se coloca até abaixo dos níveis registrados eni !978 e
1979, que foram; respectivamente de 2,5 e -2,6. É considerada uma margem técnica segura que o enaivfdam.enfo
possa ser até 2,5 superior ao volume total das exportações do País.
Apenas em 1982 essa relação mostrou evolução desfavorável, -mas isto porque, pela primeira vez desde 1967,
as nossas exportações se mostraram menore~ do que as
do ano anterior. Tivessem nossas exportações,_em 1982,
registrado, por exemplo, crescimento idêntico ao observado em 1981 (15%) e esta relação se teria mantido ao
nível de 2,4. Mais uma vez, a resposta é não! O Brasil
não foi imprevidente!
Teria por acaso o Brasil negligenciado no seu esfQrço
de exportação para viabilizar essa dívida externa? Aqui é
a própria elevação das exportações que nos dá a resposta! Houvesse o Brasil sido negligente neste setor e as ex~
portações no período 1977-1982 não teriam crescido a
uma taxa de 18% ao ano, apesar de todo o movimento
adverso dos preços dos nossos principais produtos de ex~
portação.
Só em 1981 e 1982, pelo efeito da queda de preços, o
Brasil deixou de obter mais USI5,4 bilhões em sua receita, dos quais nada menos do que USS 3,9 bilhões correspondem às perdas ocorridas em 1982.

Se compararmos com os preços de 1980, verificaremos, por exemplo, que em 1982 o preço do açúcar sofreu
redução de 71%. O cacau teve, por sua vez, redução de
32%. _O café não teve melhor sorte. Seu preço caiu em
31%. Isto só para citarmos aqueles produtos mais tradicionais em nossa pauta de exportações.
Onde a imprevidência?
Nos foros internacionais não faltou inclusive a palavra
do Brasil propugnando por uma nova ordem económica
internacional. A própria Oposição não negou aplausos
ao discurso do Presidente João Figueiredo na abertura
dos trabalhos da Assembléia da ONU, em 1982.
Como evitar porém, que erros na condução da polrtica
económica dos Estados Unidos redundem em fort~: pressão sobre as taxas de juros nos mercados internacionais?
Como fazer c_om_que a reciclagem dos petrodólares seca·
nalize para os países importadores de petróleo? Como
evitar afinal que os próprios países exportadores de petróleo, como o México, a Venezuela, o Irã, etc., pressio·
nem o mercado internacional de capitais? Como evitar,
enfim, que os países exportadores de petróleo, em crise
externa tão ou mais aguda que a nossa, reduzam suas im·
portações de produtos brasileiros e como evitar que eles
deixem de nos pagar por compras anteriores?
Desconhece afinal a Oposição que o Brasil é credor
hoje, de importância superior a US$ 4,0 bilhões de países, entre outros, como _o México e a Venezuela?
Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui se falou a respeito
da política salarial adotada no Brasil como sendo uma
política dirigida de maneira perversa, inflexível, contra
os trabalhadores. Não se diz que essa medida está no
elenco- de outras providências que o Governo é compelido a adotar para tentar dominar a inflação, que é o
maior mal que aflinge a Nação brasileira. Não se diz, Sr.
Presidente, que na Itãlia, pelo período de 2 anos, a remuneração do trabalho foi congelada com a redução de
15%. Não se diz, Sr. Presidente, que o novo governo socialista da Itália acaba agora de tomar medidas drásticaS
neste Séntido, Provocando profunda inquietação social.
Ocorre, Sr. Presidente, que países como a Inglaterra,
países como a Itália, países-Como os Estados Unidos têm
seus partidos já perfeítaritente estruturados e têril um-a
sólida, uma eficiente, uma_poderosa organização sindical. Neles a livre negociação pode conduzir os problemas, as disputas, as questões relacionadas com a fixação
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de salários, com as tarifas sahiríais, sem intromissão do

luta dO MéxiCo para combater a inflação e para recom-

QVADROOI

poder público. Aqui, no Brasil, infelizmente, tal rião-se
pode fazer ainda de imediato, porque, se ftzéssemos uma
opção hoje pela livre negociação, os protestos sur&iriani
de várias árcias, sob a alegação de que a livre negociação
iria favorecer os empregadores e prejudicar sobretudo os

~ por a sua dívida exterria, o Chimceler Sepúlveda disse à

CÓNFRbNTO ENTRE JUROS PAGOS
EFET!VO E SIMULADO (•)

empregados, argumento esse que não contesto inteirãmente, porque, para que se faça uma livre negociação é
indispensãvel que exista Uma sólida organização -Sindical, uma lei de greve adequada e uma tradição dessa negociação entre as classes trabalhadoras, principalmente
entre empregados e empregadores.

imprensa estas palavras:

1977-1982
-"Tomamos as decisões adequadas rapidamente
----e, Uma vez decididas, nós, as aplicamos a fundo",
dísse, referindo-se ao programa de ajuste econômico
que o Governo mexicano elaborou em maio do ano
passado, o que veio facilitar as negociações iniciadas em setembro com o Fundo Monetário Internacional.
"O acordo com o FMI - disse o Chanceler
desculpando-se por não ser conhecedor de assuntos
econômico~, por isso seria obrigãdo a limitar suas
respostas - possibilitou a oportunidade de obter
recursos complementares e, adicionalmente, propiciou uma comunicação maior coin a comuriidade financeira internacional, porém Os termos desse documento já haviam sido promulgados pelas autoridades mexicanas., desde maio."

Nesses países esses acordos foram feitos ou por interferência das centrais sindicais ou pela interferênCia -do
governo, no sentido de reduzi-los sensivelmente e, pOrtanto, adicionar esse elemento a todo o quadro nacional
no combate à inflação ..
Agora, mesmo, Sr. Presidente, um país de governo-socialista, Portugal, com uma dívida externa de 14 bilhõesde dólares, acaba de recorrer ao-Fundo Monetário Internacional. O governo do Primeiro-Ministro Mário SoareS
acaba de tomar medidas drásticas, medidas de austeridade econõmica, a fim de atender às _exigências do Fundo
Monetário Internacional. Isto significará piora na qua-lidade de vida dos portugueses, já considerada a mais inferior da Europa.
No México, Sr. Presidente, cuja recuperação se vem
anunciando como algo excepcional, as medidas foram
muito mais rigorosas, forain mUltO mais drásticas, foram
muito mais duras.
Há poucos dias passava pelo Brasil o Chanceler do México, o Embaixador Sepúlveda. Dando a notícia da

Isto é, medidas extensas, inclusive com redução drástica de salário_s foram adotadaS e executadas, como disse o
Chanceler Sepúlveda, a fUndo.
·
--

-

-

Sr, Presldente, são estes fatos todo~ que precisamos
colocar no debate nesta Casa, no Congresso Nacional,
perante a Naçao, para que se encontre realméO.te. uma
fórmula capaz de permitir ao Governo dominar esta in- nação, sobretudo equacionar corretament_e a dívida _ex_::tei-D.i-brasileira, a fim de que este País possa, dentro de
pouco te~po, retomar o seu desenvolvimento e criar me- lhores condições áe vida e de -bem-estar material para o
povo brasileiro. (Muito bem!)

US$ milhões
Anos

Efetivo

Simulado

Diferença

(A)

(B)

(C=A-B)

1977

2.103

2.103

1978

2.696

1.779

917

1979

4.186

2.176

2.010

o

1980

6.311

3.176

3.135

1981

6.161

3.821

5.340

1982

11.358

6.067

5.291

Fonte: Relatório do Banco Central 1982.
(*) - Supondo uma taxa de juros constante da média do
ano~de 1977, Prinie--R.ate,da ordem de 7,8%.
Obs.: Os valores simulados foram encontrados com basae na relação da ta_xa constante de 7,8% com a taxa média internacional de cada ano. Conforme publicação
com Exposição do Ministério da Fazenda Ernane Galvêas _no .Senado federal em 23-3-83, pág. 40s, as taxas
~êdias de juro; int~rnacional são:
Taxa
7,8
11,8
15,0

-Ano
1977
1978
1979
1980
1981
1982

l5,5
18,7
14,6

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ALOYSIO CHAVES EM SEU DISCURSO.
EVOLUÇÃO DA RELAÇÃO DIVIDA LIQUIDA/EXPORTAÇOES
QUADRO 02

1964-1982

ANOS

DIVIDA LIQUIDA
(A)
US~

Milhões

EXPORTAÇ0ES-FOB
(B)

CONFRONTO ENTRE DISPENDIO
DE DIVISAS NA IMPORTAÇAO

RELAÇÃO
(C~A/B)

DE PETRÓLEO BRUTO EFETIVO
E SIMULADO (*)

USS: Milhões

. 1977-1982
Efetiva
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980.
1981
1982

2.&56
2.994
3.277
3.173

noo

3.746
4.108
4.899
·5.338
6.!56
11.897
17.131
19.441
24.781
31.616
40.215
46.934
53.904
65.659

FONTE: Relatório do Banco Central.

1.430
1.395
1.741
1.654
1.881
2.311
2.739
2.904
3.991
6.199
7.951
8.670
10.128
12.120
12.659
15.244
2lLI32
23.293
20.175

Simulada

-24.723
24.107

Efetiva
2,00
1,88
1,88
1,92
1,95
1,62
1,50
1,69
1,34
0,99
1,50
1.98
1,92
2,04
2,50
2,64
2,33
2,31
3,25

Simulada

USS milhões
Anos

2,18
2,72

Efetivo

Simuiãdo

Diferença

(A)

(B)

(Ü=A+B)

1977

3.663

3.663

1978

.4.089

4_04/j

1979

6.290

4.505

1.785

1980

9.370

3..914

5.456

1981

10.599

3.808

6.791

1982

9.568

3.588

5.980

43

Fonte: Anuário Estatístico do Conselho Nacionat·de Petróleo e Relatório do Banco Central 1982.
(*) - Supondo o preço do barril constante a partir da
média de 1977, da ordem de USS/B 12,35.
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Sendo que as quantidades ern barris e os preços são os
seguintes:

Anos

Agosto de 1983

BRASIL: PREÇOS (MEDIA .DO ANO) NO MERCADO INTERNACIONAL
_DAS PRINCIPAIS "COMMODlTIES"_ AGRICOLAS.
USSjtonelada no disponivel
1978- I98L.

Quantidade (em 1.000 b) Preço (US$/B)

I977

296.643

I2,35

I978

327.64I

I2,48

I979

364.738

I7,24

I980

3I6.922

29,57

I98I

308.370

34,37

I982

290.526

32,<)Cl

-c-

"COMMODITIES"

CONFRONTO ENTRE EXPORTAÇ0ES
GLOBAIS EF.ETIVA E SIMULADA(*)
USS milhões

I979

1980

I98I

I982

I7I,I
3.28I,4
3.137, I
I80,9
22I,4
564,5

2I2,5
3.244,4
4.3I6,8
2II,I
238,1
632,5

638,0
2.546,9
4.593,3
2I9,I
238,0
548,9

370,7
2.I28,7
3.535,4
2I7,8
252.0
47I,9

185,2
1.738,0
3.I60,1
195,7
ll3,4
430,8

demerara
em
amêndoas
em
grão
Cafe
Farelo
de
soja
em
grão
Soja
soja
bruto
em
Oleo de

caca-u

~Fonte:

Efetiva

Simulada

(A)

(B)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Cóhcedo a
palaVra- ao nobre Senador Almh: PintQ, para breve co~
municªçªo.

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR--SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

Díferem~a:-

(C~A-B)

I977

I2.I20
I2.659 -

I979

I5.244

I980

20.132

I98I

23.293

~.723

1.430

I982

20:175

- 2,4.107

3.931

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Passaremos,
pois,- às matérias em discussão.
Item 4:

Fonte: Anuário Estatístico- da CACEX 1981 e Relatório
do Banco Central 19_82.

(*)-Supondo o preço mêdio das exportações constante
e igual ao de 1980.

Obs.: Os valores simulados foram encontrados com
base na variaÇão de preço das exportações do Quadro
XVIII. da Ex.oosicão do Miriistr-o da F~enda Ernane
Úa1~ê~s no Se~ad~ Feçieral em 23~3-83, pâg. 40. Isto é:
Ano

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação.
As matérias constantes dos itens I a 3 - Projetas de
Lei da Câmara n~'s 150/82, 26 e84, de 1983 -em fase de
Votação; deiXãm de ser submetidas ao Plenário, ficando
sua ap_!_eciação para a próxima: sessão.

I978

Preço

I973
·····-····-~--~'"~··--,··· ,IOO_,
I980 ..........~ ...... ~ .. ·····""·~-··' .190
I98I .. ._ ....... _ ... _.._........_.. ,_,_ .. , .J7'l~
I982 ........................ _ .. ___ , ... - 159 ..

I39,0
1.867,6
3.112,3
197,I
218,5
4I6,5

Agência Reuters e Banco Central do Brasil

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à
Anos

I983
(JAN/ABR)
..

Açúcar

QUADRO 03

1978

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~' 52, de 1981 (n~'_2.051f79, na Casa~de_oxi
gem),-qlle dispõe sobre o vãlor anual das bofsãs concedidas através do Serviço Especial de Bolsas de Es- tudos ___: PEBE, tendo
PARECERES, sob n"s 602 a 605, de 1983, das
Comissões:
- de Educação e Cultura, 19 pronunciamento: solicitando audiência da Comissão de Co_nstitu_ição e
Justiça;
- 29 pronunciamento: favorável;
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali-dade e juridicidade; e
__
- de Finanças, favorável ao projeto, com voto
vencido do Senador Gabriel H~rmes e voto vencido,
em separado, do Senador Jutahy Magalhães.
Em discussão o projeto, em turno linico. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro en~rra
da a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 5:
DisCUSSão, en1 tú.rno único, do Projeto de Lei dã
Câmara n" 129, de i981 (n9 13/71, na Casa de origem), que altera os aris._550 ~_?51 do-êódigo 9vil_

Brasileiro, diminuindo os prazos de usucapião sobre
bens imóveis, tendo
PARECER FAVO RÃ VEL, sob n' 545, de I983,
da Comissão
~de Constituiçio e Justiça.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
_Não h?vendo oradores, dedaro~a encerrada.
A Presidência deixa de submetê--lo a votos por falta de
- número, ficando sua apreciação adiada para a próxima
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Item 6:
Discussão, em turno único (apreciação preliminar dajuridicid!lde, nos termos dQart. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara 1)9
112, de 1982 (n" 1.329/79, na Casa de origem), que
acrescenta dispositivo à Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1_266- Côdigo Nacional de Trânsito, visando a coibir as depredações contra árvores e jardins, praticadas com veículos, tendo
PARECER, sob n9 576, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
Em discus~ão o_ projeto, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, encerro a discu~são.
Por falta de quor11m deixa a matéria de ser submetida
ao Plenário, devendo ser aprec~ada na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Item 7:
PROJETO_OE LEI DO SENADO No 280, DE I977
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n9 233/79)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n 9 280, de 1977, de au_toria do Senador
.losé Sarney, que institui o voto distrital e dã outras
providências, tendo
PARECER, sob n" 182, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justi4;a, pela constitucionali~
dade, juridicidacle e, quanto ao mêrito, favorável,
nos termos de Substitutivo que oferece, com voto
vencido dos Senadores P~;dro Simon, José lgnãcio e
o.~fr_edo Ç;m)pos.
Sobre a mesa; _emenda que va1 ser lida pelo Sr. 19Secretãrio:
·
·~
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E lida a seguinte
EMENDA N• I
Ao Projeto de Lei do Senado n'~ 280/77, que "institui o voto distrital e dii outras providências".
Redija-se como se segue o § S'~ do art. 29 do Projeto:
..§ 5'~ Do ato que homologai' a divisão nacional dos
Distritos,_caberá recurso, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de sua publicação, ao Supremo Tribunal Federal."
JUSTIFIÇAÇÃO
A complexidade da matéria indica que- trinta dias pOdem não ser suficienteS para -a- interposição do reCurso
mencionado no § 59 do art. 2'~ do Projeto, tendo em vista
a alta probalidade do surgimento de divergências em relação aos critérios estatuídos no art. 29 •
Assim, entendemos que uma dilatação daquele prazo
em 15 (quinze) dias, peiúzr!ndo, então, um total de 45
para a interposição de recursos, propiCiará-=melhOfes
condições para uma avaliação mais acurada- da O:ivísão a
ser procedida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
-Sala das S.:Ssões, em 15-de agosto de 1983.- Aderbal
Jurema.
O SR. PRESIDENTE (Lenoír Vargas)- Em discussão o projeto e a emenda que acaba de ser lida. (Pausa.)_
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro
encerrada a discussão.
A matéria volta à comisSão competente para emitir
parecer sobre a emenda de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 8:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 233, DE 1979
(Tramitando em c_onjunto com o
- - ~ -Projetg ~Lei-00-Sonado fl'l 'l!il0(77)
Discussão, em primeifo turno, do Projeto de l.ei
do Senado n9 233, de 1979, de autoria do Senador
Tarso Outra, que instRUi cfSislema Eleitorãl Misto,
e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n9 182, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justl~a, pela constitucionalb
dade, juridicidade e, quanto ao mérito, favorável,
nos termos de Substitutivo que oferece, com voto
vencido dos Senadores Pedro Simon, José Ignãcio e
Alfredo Campos.
Em discussão o projeto, em primeíro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A matêria retorna à Co-missão de COnStituição e Justiça, em virtude do oferecimento de emenda aO item anterior, com o qual tramita enl corijunto.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Esgotada a
maté:iH:1. constaitte da Oi-àem-dO Dia.
Com a palavra o nobre Senador Martins Filho.
O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Pronuncia o
seguinte discurso.)- "Sr~ -Presidente e Srs. Senadores.:
Estarrecido, tomei conhecimento de que, neste fim de
semana, cerrou as portas a maior indústria do interior do
Rio Grande do Norte, deixando sem emprego, da noite
para o dia, cerca de mil operários.
~
O fato é extremamente grave, porquê não é a primeira
e, provavelmente, não será a última empresa a encerrar
atividades no atual ciclo de crises, agravando cada vez
mais o quadro de fll.'lgelo nordestino, com legiões de desempregados.
As alegações são sempre as mesmas: insolvência, prejuízos operacionais, ausênCía de-materia-prima ou outra

qualquer. O resultado, tambêm, não varia: Fábricas paralisadas, maquinária transformalldci-se--em sucata e
multidões de operários nas ruas, sem emprego e, por
conseqUênCia, sem comida.
Isto impõe uma Uigente reorientação da pOlítica de in-:
dustrialização do Nordeste.
Sei que não é justo ao empresário arcar como ônus-socfal decorrente da crise; mas injusto ê, tambérri, impár à
sociedade que se sacrifique para o eni'iquecíffiento de alguns, sem qualquer contrapartida nos momentos de dificuldades.
Basta de privatizar lucros e socializar prejuízos. Há de
se criar mecanismos capazes de estabelecer equidade entre os grupos empresariais e a base social na participação
doS resultados do desenvolvimento.
A pretexto de industrializar o Nordeste, a Nação toda
é expropriada, a partir dos próprios nordestinos. Com a
avalanche de recursos mobilizados por tais meios, criamse fundos, montam-se estruturas de- apoio têcnico;
alimentam-se programas e projetas de desenvolvimento.
Em benefício de quem?
Da população miserável, flagelada, faminta, retirante,
--expUlSá-de todo canto pelo fome e sem ter canto para
onde ir?
Seguramente, não!
Essa população tem-se acostumado à visão das fábricas paradas, das máquinas inertes, amontoadas aqui e ali
em majestosos galpões de alvenaria, cercados de mato,
cobertos de pó e de teias de aranha.
À sombra desses fantasmas fizeram-se; todavia, grandes fortunas. Fortunas esbanjadas p_or meninos ricos nas
metrópoles do P·aís e do mu~do,_ do ~iode ~aneiro a São
Paulo, a Pal-iS, a Nova YOrk e por ai afora.
- BB:Sta de privatizar os lucros e socializar os prejuízos.
_ Impõe-se enêrgica ação governamental para se resgatar a
dívida que se acumulou contra a sociedade brasileira e
-que se pretende aumentar, tirando-lhe mais, até do que
já não" tem_, para o enfrentamento de uma crise de cujas
ca~a_s n~º foijJª- a !J~n~fícHui~.__ _____ ___
Esta a.çâo, no cj_ue tallge à: illdtiStrialização do Nordeste, poCie valer:se fundamentalmente do cooperativismO.
O Governo podeiã adquirir essas fáQrícas parãlisadas
- negociando ou desapropriando - pelo valor dos recursos particulares que se lhe apartaram. Não seria justo
que a sociedade pagasse aquilo por que já pagou Com
subsídios e fundos perdidos.
Esses pargues industriais seriam revendidos em con~ições especíais, aos próprios traballlâdores operários, administradores e técnicos- organizado"s CooperatiVamente em empresas de autOgestão.
Já há experiência suficiente, desenvolvida no próprio
Nordeste, para _garantir o sucesso de um programa com
base nessa metodologia.
1\l'ào há de se falar, por_ enquanto, em montar _novas
fábricas, com novos e pesados ânus para a própria sociedade, quando há tantas fábricas j~ monta4a_~ 1 sem produzir coisa alguma.
Apelo ao_ Governo Fed~ral e aos Governos Estaduais
da região, que não permaneçam indiferentes a esse angustiante problema. Na área de CooPerativismo;
disponho-me a mobilizar toda ajuda que se fizer necessária.
Solidarizo-me, neste instante, _com o bravo Prefei_to
Dxuit Rosado, com a Câmara de Vereadores, de Mossoró -e com a população mossoroe_nse pelo rude golpe sofrido com o fechamento da Indústria de Confecções Gua:..
rarapes.
Solidarizo-me, principalmente, com todas a~ famílias
que, pelo fato, vivem na angústia do desemprego.
Contem cqmigo em tudo ao meu alcance.
O Sr. Hélio Gueiros - V. Ex• me permite um aparte?
O SR. MARTINS FILHO muito prazer.

Pois não, ouço-o -com
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O Sr. Hélio Gueiros ~Senador Martins Filho, V. Ex•,
como sempre, a!;lorda ~m tema sério, como é esse da paralisação das atividades industriais do seu Estado, portan~o, vítima da recessão. O discurso que V. Exf está
-pronunciando poderia ser endossado, mudando apenas
u nome da cidade, ppr outro qualquer representante de
Estado aqui no Senado, porque a situação é a mesma em
todo Brasil. Eu me permito este aparte para mostrar a
flagrante contradíção-entre o quadro que V. Exf pinta aí,
de uma maneira tão dramática e candente, com -os núme·
ros que ·o eminente Senador Aloysio Chaves há pouco
nos brindou, justificando uma melhoria sensivel no
problema econômico brasileiro. V. Ex! faz assim_guase
uma resposta ao discurso do seu eminente Líder. Porque
a verdade, por mais que os economistas burilem e manipulem números, índices e taxas, a verdade t: palpável à
vista de todo mundo: o Brasil hoje está pior do que em
o!J.tra qualquer éPOCa da sua história; é a crise mais sêria
a que estamos atrãvessando. E eu não quis apartear o Senador Aloysio Chaves, porque eu falei, ele falou posteriormente, e acho que não se deve bater boca um com
outro, nlas cada um expor as suas idéias. Mas, si eu tivess_e aparteadp o Senador Aloysio Chayes, eu teria usado mais ou. menos os seus argumentos e também o argumento do ílustre Senador João Calmon, mostrando a
perversidade- o que foi contestado pelo Senador Aloysio Chaves - a perversidade da atual estrutura
econômico-="financeira no Brasil. S. Exf fez, há quatro
dias, aqui a demonstração de que as classes ricas do Pais,
em 1980, contribuíam com 2,9% da arrecadação total do
Imposto de Renda; hoje, disse S. Fx•, elaS - as classes
ricas- estão contribuindo com apenas 0,9 por cento da
arrecadação do Imposto de Renda. Quem paga o resto,
nobre Senador Martins Filho, quem paga o resto, ou melho_r, quem paga o pato, como sempre, é o povo.
Congratulo-me, mais uma vez, com a exposição de V.
Ex• e quero dizer que, alêm dessa pintura dramática do
Nordeste, que fazem os ~minentes Senadores do Nordes~

te, eu-qYero dizer que eu, pelo menos eu, me comovi com
aquele quadro dramátiCo de sábado na Televisão Globo.
Aquilo ê uma vergonha para o Brasil, aquilo é que é caso
de segurança nacional: criancinhas de peito e criancinhas
de 2 e 3 anõs chorando com fome, numa terra de mais de
oito milhões e meio de quilômetros quadrados! Isto é
uma vergonha, Sr. Senador Martins Filho, e é por isso
que eu achava que, em vez de se estar considerando caso
de segurança nacional um mi!'lguado aumento de 10 ou
20% no salário mínimo, se d~veria considerar vergonha
nacional crianças morrendo de fome aqui, nas terras bra~
sileiras. Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Virgílio Távora -

Permite V.

O SR: MARTINS FILHO -

Ex~

um aparte?

Pois não.

o· Sr. Virgílio Távoia - Eminente SenadOf; iiiTcialmente, não vamos empregar a eloqüência do representante paraense, mas, para satisfazer a nossa curiosidade:
se bem ouvimos, é a fábríca Quararapes - .. ~?
lfSR. MARTINS FILHO -

De Mossoró.

O Sr. VirgíUo Távora - Do Rio Gfande do Norte;
terra que justamente embasou a matriz daquela grande
organização que fechou as portas? E a curiosidade para
nós ê muito grande, colega, porque dentro de toda a crise
por que passa a indústria têxtil, no Brasil e no Nordeste,
a Guatatapes, em Fortaleza, e estamos informado que
também em Natal, goza de uma saúde financeira e económica invejável. Principalm~nte na Capital cearense,
em que ela é apresentada como modelo. Foi justamente
o fechamento da Guararapes?
O SR. MARTINS FILHO - Perfeitamente, na cidade de Mossoró.

. DIÃ,RIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)

3384 Terça-feira 16

O Sr. Virgflio Távora- Sem entrar nos meandros_ da
economia da terra de V. Ex•, foram apresentados alguns
motivos? Porque, tornamos a repetir, é a maiS prOspera
de todas as indústrias têxteiS do Cearã. Foi apresentado
algum motivo'?

O SR. MARTINS FILHO - Foi alegado, em nota
distribuída à imprensa no domingo próximo passado,
que simplesmente resolveram fechar, porque a diretoria
achou que não devia continuar com a indústria funcionando, pois estava em vermelho, corno se diz em contabilidade.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex• hã de perdoar a nossa
estranheza pela simplíssima razão de que retrata de um
grande conglomerado, que tem unidades fabris em Natal, Mossoró, São- Paulo e agora, desculpe a imodéstia,
principalmente em Fortaleza, porque lâ criou um verdadeiro império e vai muitlssinio bem· de vida. Talvez pudesse haver alguma gestão junto aos dirigentes desta organização, porque, sinceramente, este argumento pode
ter sido aquele que induziu os dirigentes da Guararapes a
fechar a fábrica, mas não e-um argumehto qilCConvençã;
pelo menos a um observador imparcial ou a um observador de fora. Não é esta, também, e aí damos um pouco
de otimismo ao" eminente Senador pelo Parâ: pelo menos
em Fortaleza o grosso da indústria, estâ muito castigado,
mas não está fechando ás portas~

O SR. Hélio Gueiros -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARTINS FILHO- Pois não, nobre Senador
Hélio Gueiros. ,
O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Martin~ Filho,
geralmente quando, alguém como V. Ex• denuncia o fracasso de um empreendimento económico aqui ·no Brasil,
geralmente se levanta, como fez agora o nobre Senador
Virgílio Távora, a suspeita sobre a incompetência dos
seus dirigentes.
O Sr. Virgílio Távora;__ Em absoluto! São _dos dirigentes mais competentes do Brasil, por isso a IiOsSa: admiração. Em nossa terra, as unidades dessa organização
do mesmo ramo são_ apresentadas, na capital cearense,
como modelo. E, realmente, balancetes assim o et>pelham e servem até de motivo de emulação, porque não
dizer de inveja, para seus concorrentes. Absolutamente!
Retifique! V. Ex•, talvez por falar nos muito siO.C6Padarnente, tenha entendido equivoca.mente. Eles são c_ompetentíssimos.
O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• não precisava falar mais
sincopadamente do que já fala, porque ê muito claro a
sua pronúncia. ~evidente que ela não fechou porque estâ ganhando dinheiro. Seria um absurdo ela fechar porque está ganhando dinheiro. O nobre Senador_ Martins __
Fílho declarou que estava no vermelho não explicitou;
podia ter dito que era questão de juros, essas coisas to.:
das. Mas, o que ê rato é que V. Ex• não aceitou a expiiM
cação única dada pelo Senador Martins Filho de que ela
estava no vermelho. Então, eu quero dizer que, pelo que
eu entendi da palavra sincopada do eminente Líder do
PDS, me pareceu que S. Ex• insinuava que não havia
uma boa gestão dos negócios~ E onde eu quero chegar.

O Sr. VirgRio Távõra- Pelo contrário.
O Sr. Hélio Gueiros- Essa explicação sobre má gestão de negócfos parã. jusTificar ...

O Sr. VirgRio Távora- Não, V. Ex• estâ pondo na
nossa boca algo que não falamos, algo que não dissemos.
O Sr. Hélio Guelros- .•. certos fracassos, eu tenho ouvido aqui várias vezes. Acontece que eu Dão vejo essa
condenação ou essa denúncia de incompetência quândO
se tçata dos principais dirigentes económicos e ffnancei-.

ros do País. Qu_ando se trata da área ligada ao Sr. Delfun
_Netto, ao Sr.-Galvêas e ao Sr. LangÕrii, sempre se vai catar, Já no estrangeiro, uma razão para justificar OS erros
dos probresínhos aqui no Brasil. Era por isto que eu ia
dar este meu aparte, dizendo que eu achava interessante
qUe 1 quando é aqui dentro, são os erros e defeitos dos dirigentes, mas, quando se trata de apontar os erros da administração pública federal brasileira, são sempre elementos estranhos, lá de fora, que fazem com que os_r!Ossos: abnegados Ministros errem tanto. Não é por culpa
deles. ê porque não deixam que eles acertem.
O Sr. Virgilio Távora- Eminente Senador, sua paciência permite esta dicussão a três?
O Sr. Martins Filho -Com muito prazer, nobre Senador.

O Sr. Virgílio Távora- Poderia dizer, então, terminando, para não mais abusar da bondade de V. Ex•: I) já
estou vendo porque os cabelos brancos de V. Ex• e do
Líder Aloysio Chaves apareceram -tão cedo. Porque V.
Ex• 1 eminente Senador, Com a combatividade que não se
lhe pode negar...
O Sr. Hélio Gueiros - Um pouquinho mais cedo em
mim, e não no Senador Aloysio Chaves.
O Sr. Virgílio Távora- ... V. Ex• ê muito mais ardoroso e está fazendo como que uma nova afirmação d.o que
aqui se tem dito. Mas veja bem: esportivamente examine,
com a mão na consciência. Se estou dizendo que são os
ernpressários do Nordeste, do setor têxtil. apresentados
como modelo, e realmente são, numa época em que dificuldades imensas mi. indústria:-t- e nunca negamos isto
__ aqui em plenáriO) - as Organizações Guararapes passam por um perfodo não só de bonança, não, mas de
grande desenvolvimento. V. Ex• passe em nossa terra, na
terra dos seus a,ncestrais, há uns 5 ou 6 anos existe aquele
c_onji.mto de empresas das Guararapes, e nos dias de hoje
se se_ defrontasse no mesmo local, não acreditaria que se
tratava justamente do mesmo .complexo industrial de.tão
grande, de tão desenv~lvimento que foi;-e dirfaJn.Os Claro, de tão pouco dependente dos bancos também, como
eles o são, V. Ex• sabe disso. Daí a surpresa que nós tivemos quando trouxe a notícia o e.rninente senador Martins Filho. Mas V. Ex•, com aquela impetuosidade, temos de o reconhecer- adversários, mas temos que reco-:
nhecer e lhe dar os méritos - achou que devia tirar disso
urna -naçã_o, que é logo condenar, de um _lado a defesa
que, por uma questão de convencimento e dedução, fazemos da- política econômico-financi:ira do Governo; da
ação dos seus dirigentes, e do outro lado, de que esse fechamento era fruto justamente desta conjuntura que es-tãfuos' atravessando. Foi isso- que dissemos. Se Natal vai
de vento em popa, vamos falar claro, como N atai, como
Fortaleza, estava indo muitíssimo bem. f: uma -indagação. Não seria o caso que a aplicação de recUrsos, apticaçào de maquinaria mesmo - não sabemos, não estamos a par do assunto por isso nós perguntamos- num
ou noutro desses pólos possa dar rendimento muitíssimo
maior? É: caso de se perguntar. Foi o motivo- não, eminente Senador, de crítica a ninguêm --foi justamente O
nlollvo- ele surpresa, e se V. Ex• fosse ligado à Capital
- cea:rense viria que qualquer industrial cearense estaria
:surpreso que--a Guararapes tem uma das suas unidades
fechada por causa do vermelho. Era o que eu tinha a dizer. pela generosa atenção de todos, digamos assim.

O S~. Hélio Gueiros- Pennite-me V. Ex 9 um aparte?

O SR. MARTINS FILHO -

Pois não.

O Sr. Hélio Gueiros- Já estou abusando de V. Ex•,
mas insistiria no meu aparte. Em primeiro lugar, V. Ex.• é
testemunha, corno o resto da Casa, de que não sou assim
tão impetuoso, como me classifiCou o Iiobre S_en:a_dor
Virgflio Távora.
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O Sr. Virgt1lo T~vora. -

Educado.

O Sr~ Hélio <Ttieiros - Pelo contrário, me julgo sereno, tranqUilo, comedido, recatado, mas não tenho nada
desse ímpeto com que V. Ex•, nobre Senador Virgflio Távora, quis me caracterizar. Apenas, eu agora, com o
aparte do nobre Senador VirgUio Távora, irei gravar
para sempre em minha lembrança que existi uma indústria no Ceará que não está sofrendo efeito de crise alguma: não tem juro alto, não tem recessão, não tem inflaÇãO; -Dão" tem nada! Ela está, como disse S. Ex•, de
vento em popa, singrando os mares revoltos do nosso
glorioso Ceará.
O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• está com inveja. Mas,
essa mesma indústria existe ou não na Capital do Estado
de V. Ex.•, nobre Senador Martins Filho?

O SR. MARTINS FILHO -

Existe.

O Sr. Virgílio Távora.- Onde, aliâs, se situa a matriz.
Não ê só no Ceará; é no Rio Grande do Norte também.

O Sr. Hélio Gueiros- Imagine V. Ex• que esse exemplo inédito de sobrevivência vitoriosa na indústria nordestina, se encontra em Fortaleza, distante da qual está
aquela localidade a 71 quilómetros, onde a TV Globo
mostrou crianças passando fome, chorando de fome. E,
no entanto, em Fortaleza existe, e não deve ser caso único, num inédito, uma indústria que vai de vento em popa
e que não estã tendo qualquer problema, nem dificuldade diante da atual crise brasileira.
O_ Sr. Virgülo Távora- V. Ex• acha que a indústria
deveria ir bem ruim, para dispensar cinco a seis mil operários, criando problemas bem maior para haver esta
coerência de desgraça? Não é só a 78 quilómetros não.
Bem mais próximo da cidade de Fortaleza a miséria está
campeando mercê de uma seca imensa que assola este
Nordeste hâ cinco anos. Nós do Nordeste somos até bem
criticados porque só falamos em seca e miséria. AJ.gum
dia se escondeu aqui que havia seca no Nordeste, mésmo
nos depoimentos que demos e que tivemos o privilégio
de serem ouvidos por V. Ex•, quando retornamos a esta
Casa, este ano? Bem justamente estes depoimentos, de
que eSte-perfodo governamental foram 3 anos e 7 meses
de sofrimento irrie-nso, mercê de uma seca inclemente
que se abateu durante todo o período governamental, e
se não fôra este auxilio federal haveria um despovoamento imenso do interior. Nós sempre dissemos isto,
nunca o negamos. Cofl!O eStamos dizendo, nobre Senador, que este ano está o ápice do ápice do ápice do
problema, o ápice da calamidade da seca! Pelo menos em
90% do semi-árido é o pior ano de seca. Não ignoramos
isso não. Mas eu me pergunto, qual a correlação que
Ex•- eu não entendi bem; naturalmente V. Ex• engenheiro, raciocina muito com número, e não com esse
jogo de palavras que adornam a eloqüência de V. Ex•. a
qual reconhecemos_ser quente, não quer gente morrendo
no interior, de fome, de sede e ver que no Nordeste, onde
existem fábricas que estão em situação boa, em alguma::;
Capitais nordestinas, não vamos afirmar em todas, porque não conhecemos todas. Existe, Uma coisa conflita
com a outra? Não.

v:

O Sr. Hélio Guelros- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. MARTINS FILHO- Ouço V. Ex•, com prazer,
O Sr. Hfllo GueJros- NÓbre Senador Martins Filho,
disse ao nobre Senador Virgflio Távora que o que me
causou espanto é que, exatamente no Ceará que sofre tão
duramente os rigores da secà, existe uma ind6sttiâ til.o
florescente desafiando todos esses fracassos que ;.xistem
em todo o Brasil. Imagine V. Ex• que eu comecei a mi_nb_a vida aprendendo que as ind6strias Matarazzo no
Brasil eram o máximo, eram uma potencia, uma coisa
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descomunal, enorme, imbatfvel, invencível. Pois bem, a
Matarazzo teve que pedir arreglo c entrou em concordata. Por isso, quando S. Ex• o Senador Virgflio Távora de-

retoria pudesse reexaminar o problema e partir para uma
concordata.

clarou que existe uma indústria têxtil, imagine V. Ex•,

O SR. MARTINS FILHO - Agradeço, nobre Senador Almir Pínto, as palavras de V. Ex•

numa das áreas que mais tem sofrido a crise brasileira...

e

O Sr. Vlrsfllo T'•ora- justamente a que V. Ex• citou, Não viemos aqui dizer que existia uma. A citada por

S. Ex• Por isso foi a surpresa.

-

O Sr. Hélio Guelro1--... a indústria têxtil no Cearâ ~
uma das mais florescentes, com um detalhe, eminente Senador Martins Filho, que ela fica vizinha ao Estado de
V. Ex• Veja V. Ex• cs:;.e contraste terrível: enquanto lã no
seu Estado, que é vizinho, ela está em situação diffcil e é

obrigada a se fechar, no Ceará, tamb&n tão seco, ela 6
modelo para todas as demais indústrias.

O Sr. Vlra:Oio Távora- E no território de S. Ex• tam~
bém existe a matriz da Guararapes, igualmente muitíssi~ mo bem, de finanças e de economia
O SR. MARTINS FILHO - Prossigo, Sr. Presidente.
Eu gostaria apenas de fazer uma ressalva, em relação à
insinuação_ do nobre Senador Hélio Queiras, de que o
meu pronunciamento teria um -cunho de resposta ao pro~
nunciamento-do Líder do meu Partido, de maneira algu~
ma. Apenas trouxe ao conhecimento da Casa e da Nação
o fato concreto de uma indústria, a maior do interior do
meu Estado, a Confecções Guararape!;, ein Mossoró
que, na quinta-feira passada, dispensou, em números
exatos, 865 empregados e cerrou as suas portas. E em relação à situação da empresa, na Capital do Estado e no
Ceará, levantada pelo nobre Senador Virgnio Tâvora,
infelizmente não tive acesso--ao registro Contâbil da empresa para poder, aqui, trazer outros esclarecimentos
que pudessem satisfazer a curiosidade dos nobre Senadores~ Mas prometo que tentarei, junto à direção daquela
indústria, no seãtido de que nos forneça outros esclarecimentos para que eu possa, voltando a esta tribuna, prestar a esta Casa e à Nação aquelas informações solicitadas ou aqui ventiladas pelos nobres Senadores Virgnio
Távora e Hélio GUeiros. -- - -O Sr. Almir Pinto -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARTINS FILHO nobre Senador Almir Pinto.

Concedo o aparte ao

Gostaria de dizer que, talvez, essa união, esse afeto
que une o Rio Grande do Norte e o Ceará, seja a dor,
seja a miséria, seja o sofrimento do nosso povo ...
O Sr. Almir Pinto- :t: só o que une.

O SR. MARTINS FILHO mais que a alegria.

Exatamente! A dor une

Então, a realidade nua e crua é de que a Guararapes
fechou as portas. Cabe, Srs. Senadores, ao Governador
do meu Estado manter entendimento com aquele grupo
e tentar reabrir a indústria de confecções Guararapes, na
cidade de Mossoró. Ou então desapropriar as máquinas,
os prédios, fundar uma cooperativa e entregar aos empregados, aos funcionários daquela empresa, para que
eles possam, através do trabalho honrado e honesto, já
provado como falei aqui fazer, como em outras capitais e
na Paraíba. Nós temos o exemplo da indústria, também
têxtil, a Tacaruna, também fechada, que o então Governador Tarcfsio Buriti adquiriu a empresã~ fundou iima
cooperativa, que está funcionando muito bem, dando
emprego a todos aqueles que se asso_ciaram àquele empreendimento. Não seria interessante fazer-se um apelo
ao Governador do Rio Grande do Norte? Como eu não
tenho, assim, muito acesso ao PaláciO, porque todos conheçem a minha posição em relação à posição do Governador lá do meu Estado, provavelmente ele não ouvirá
as minhas palavras. Então, eu faço uril apelo ao -nobre
Senador Virgilio Távora, ao nobre Seriador Almif-Pinto,
para que intercedam lá no Rio Grande do Norte, junto
ao Governador do meu Estado, Dr. José- Agripli10, para
que ele_ procure o entendimento com os dirigentes dits
confecções Guararapes, para que ele, num gesto assim
humallo, reabra aquela indústfia e não tire o pão de centenas de famílias da cidade de Mossoró, já tão sofrida
pela inclemência da seca e pela crise econômici que aSsOla o nosso Brasil.
O Sr. Almir Pinto - Eu tenho uma esperança muito
grande. V. Ex' disse que não tem acesso ao Governador
do seu Estado e o tempo ensina muita coisa, e quem sabe
~se..O sofrimento não levará V. Ex' a procurar o GoVernador e o Governador procurar V. Ex• reciprocamente,
porque- nós- estamos dentro de uma situação em que só
poderemos marchar unidos, essa é que ê a verdade. Não
se compreende que um Senador como V. Ex•, do Partido
oficial, que dá apoio e respaldo ao Governo Federal e ao
Governo do seu Estado, não tenha acesso àquele Gover-nadar. V. Ex• estâ diante de- um abceSso, ou melhor, a
Guararapes, esse abcesso precisa ser aberto, bem tratado
contanto que a Guararapes recobre as suas forças, quem
sabe através de uma cooperativa. E, quando V~ Ex• fala
em cooperativa, eu reconheço que estou diante de um
homem que é cooperativista; V. Ex' tem uma foimação e
uma vocação toda para o cooperativismo. E quem sabe
V. Ex• não será o homem chamado para uma indução
inicial nesse processo cooperativista, pai-a resgatar a
Gli3raf<ipes, de onde ela está? Do fosso? Vamos para
frente. V. Ex• não precisa de meu apeiO nem do apelo, do
Senador Virgílio Távora. V. Ex•, -talvez, ma1s cedo ou
~!~ais tarde, tenha acesso ao governo do seu Estado._

O Sr. Almir Pinto - Nobre Senador Martins Filho,
veja como o Rio Grande do N arte é querido pelo Ceará;
um mal-estar qualquer, por que passa o seu Estado, afeta
profundamente o nosso. E tanto isso ê verdade que o
problema da GtiararapeS~Mossoró já foi bem dissecado
pelos Senadores Virgílio Távora e Hélio Gueiros, que é:
cearense de nascimento e parense de coração. Mas, sem·
pre ouvi falar, sempre foi do meu conhecimento que a
Guararapes seria uma cadeia de comércio têxtil bem sucedida no Nordeste. Acredito que tenha sucedido uma
certa precipitãção da diretoria, e o Senador Hélio Queiras falou exatamente o que eu já havia anotado aqui; temos a Matarazzo no Brasil que é um portento e nada
menos de onze filiais suas fOram para'concordata, justamente para se reabilitarem dentro do comércio nacional,
num prazo curto ou médio, conforme o comércio desen·
volva a seu favor. Assim, era o ·caso de se lembrar que se
a Matarazzo recorreu a uma concordata e se a Guararapes, nas demais capitais Onde, tem as suas filiais vão bem
) O SR. MARTINS FILHO - Nobre Senador Almir
exceto em Mossoró -isso é apenas uma lembrança que
.Pinto, em questões administrativas, jamais fechei as porme veio no momento, não sei se servirá para o caso da 0-Jtas ao entendimento com quem quer que seja.
Guararapes de Mossoró -,por que, então, essa filial da
Guararapes de Mossoró não recorre a uma ~ncordata
O Sr. Almir Pinto - útimo.
para não fechar as portas e tirar o alimento de quase mil
O SR. MARTINS FILHO - Com o Governador do
famflias lá da cidade, que é tão sofredora quanto as demeu Estado, com todos aqueles que estejam dispostos a
mais do Nordeste? Apenas uma lembrança que eu gostacolaborar para o desenvolvimento do Rio Grailde do
ria de dar à V. Ex•, não sou economista, mas talvez a di-
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Norte. Agora, problema político é dificil. ~ diffcil, nobre
Senador, porque ainda agora, no recesso, quando me dirigia à minha cidade natal, à minha querida Umarizal,
ao penetrar na primeira rua de acesso à cidade, encontrei
um pelotão da poliCia militar, da gloriosa polícia militar
do meu Estado ..
O Sr. Almir Pinto Exf'?

Para prestar continência i V.

O SR. MARTINS FILHO - Não, nobre Senador,
não para fazer guarda à minha pessoa, ou para prestar
continência, mas, simplesmente, para fazer uma revista
no me·u carro e a mim, num desrespeito a esta CaSa, num
desrespeito ao Senador humilde de uma pequena cidade
do interior que fala aquí no Senado FederaL E, não desci
do meu carro porque autorizei o motorista a passar por
cima daqueles desrespeitadores do Senado Federal. E
pude chegar a são e salvo à minha casa, mas arriscando a
minha própria vida. É isso que eu recebo do GOvernador
do meu Estado.
O Sr. Almir Pinto - V. Ex• deu ciência disso ao Presidente do Congresso Nacional?

O SR. MARTINS FILHO - Comuniquei ao Ministro da Justiça e ao Presidente do Senado Federal, mas
não soube de medida alguma para coibir esse abuso e
esse desrespeito a esta Casa. Eu estou cansarlo, nobre Senador, prefiro ficar em silêncio e aguardar que a História
me faça justiÇa no meu Estado.
O Sr. Almi_r Pinto- Nobre Senador, ainda tenho algo
a diz~r a V. Ex•, sou um homem muito paciente, já sofri
m.uito em política e já estou próximo a=sair-dela. Já sofri
muito, talvez até mais do que V. Ex' mas sei que no Cea~
rá, políticos da minha geração, talvez outro que é Deputado Federal tenha sofrido o que já sofri em minha vida
como político. De certa feita, ainda acadêmico de Medicina, na Bahia, sabendo da acirrada luta entre o Major
Magalhães Barata e o Malcher lá no Pará, e hã poucos
dias __çu contava isso ao Senador Hêlio Gue"iros, no meu
trãbalho ComO repórier'-do Jornal A Babia, do Clube 3
de outubro, que era _dirigido por um médico cearense,
Dr. Amaral, e eu tinha por missão fazer as entrevistas à
tarde, porque havia o pernoite da Condor e da PANAI R
lá em Salvador, pois os que vinham do Rio, do Pará i:: do
Norte o pernoite era em Salvador. Mas, certa feita
defrontei-me com o Senador Malcher, e sabia do grande
desafeto que lhe era o Major Magalhães Barata, e a recíproca era veràadeira. -Mas, conversando com o Senador
Malcher eu lhe disse que tinha uma última pergunta a
fazer~1he, se seria possível, no Pará, um entendimento
entre o Senador Malchei' e o Governador Magalhães Barata? A resposta foi muito sitnples;, "Não se deu a paz do
Chaco, não se fez a paz do Chaco?"
O SR. MARTINS FILHO- Pois bem, nobre Sena~
dor, após essa ocorrência, chegando à minha residência,
liguei para o governador do meu Estado e pedi-lhe provi~
dências. Então, recebi do Governador a simples frase:
"Senador, traga~me fatos concretos'' - e eu disse-lhe:
Governad_or, só se for o meu cadáver, ao chegar à cidade
de Natal.
Mas, enquanto isso, nobre Senador Almir Pinto, no
meu Estado, há lS dias inaugurou-se um magnífico centro de convenções, onde o governo do Estado, raspando
os cofres minguados do Rio Grande do Norte, aplicou
aproximadamente 2 bilhões de cruzeiros na construção
desse centro de convenções e para decepção, para triste~
za nossa, o teta, o ferro do centro, com menos ~e 15 dias
·-·-ae- inauguração ruiu, causando um prejuízo en'orme ao
Estado. InclUsive, poucos dias antes ali se realizava um
Congresso das Cooperativas de Médic_os do Brasil, e, segundo o jornal O Diário de Natal, se lá estivessem reunidos, todos os 400 médicos teriam perecido com o desabamento do forro do centro de convenções. Enquanto isso
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esses 2 bilhões de cruzeiros, provavelmente, dariám para
construir dois ou quatro mil poços tubulares para minorar a sede do noso povo e gerar, através da água, da irrigação, que esses poços poderiam trazer para o solo de
nosso Estado, alimentos para matar a fome dos nossos
irmãos que estão morrendo à mingua.
Eram estas as minhas palavras, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mauro Borges.
O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. deputados,
todas as evidências e sintomas da realidade sódoeconômica e financeira do Brasil nos indicam que estamos no ápice de uma crise, talvez a maior de nossa hiStória. A resistência às cargas excessivas estâ atingindo os
seus limites e medidas imediatas precisam ser tomadas.
Não há como esconder ou mistificar a realidade.
"Rasgou-se o manto diãfano da fantasia",
Não pretendemos aqui tomar a fazer ou .repetir lúcidas e profundas análises económico-financeiras que ou-·
vimos de grandes professores e especialistas no ramo. A
quase totalidade é unânime em afirmar que sem ampla
mudança de rumos e de equipe não teremos sucesso.
Não cabe mais fazer exegese histórica dos fatos.
O governo está empenhando em combater a inflação,
equilibrar a balança comercial e pagar a gigantesca d"ívida externa. Tudo isso é louvável.
Entretanto, os métodos ~dotados para a execução des~
sas políticas podem ser criticados e _ç;Qnte.stados. O méto~
do antiinflacionário báSico é o desaquecimento da economia, ou seja, recessão dosada. Esse mêtodo pode ter
dado certo em países desenvolvidos, mas não tem tido
sucesso em países subdesenvolvidos.
.
._
A desaceleração da economia, como acontece aqui,
leva a um inquietante desemprego, de largas proporções,
que representa fator poderosO de desestabili~ação social.
Além de tudo, como produzir mais, exportar mais
para equilibrar a balança comercial e tam.bêm pagar a
dívida externa e interna?
Para isso, é necessário acelerar e aquecer a econmD.ia.
São atitudes contraditórias- frear e acelerar ao m~mo
tempo.
~. como já disse, andar nc;;- fio._da. navaltta.
A excessiva internacionaltz.ação dà _nossa economia e
nosso pequeno poder de pressão, aliado às restriçõeS de
importações em quase todos __os Países, nos levam a fazer
esforços inauditos para exportar e, cada vez, ter menor
preço para nossos produtos.
.
Além dessas dificuldades, as medidas recessionistas do
governo estão desmantelando a máquina econômica, a
única que Cria riqueza·s.
Por falta de apoios adequados, sobretudo de créditos e_
de preços, quase toda a lavoura vai muito mal. Além çie
tudo, há a seca no N ardeste e. as enchentes no Sul.
Não há mais planejamento nacional e, muito menos,
coordenação e controle. As atividades estatais estão à
matraca. Estamos num "Beco Sem Saída", que também
é o título do artigo do brilhante jorn<!-lista Joelmir J3;etting, publicado em vários jornais "do Brasil- p.o dia 9. do
corrente, que peço ao Sr. Presid_ente mandar transcrever
na íntegra.
Em trecho do referido Artigo afirma-se que:
o

••

_

_

"Tecnicamente, não podemos pagar a dívida na
data certa. Menos aind_a, ajuros_de mercado. Físicamente, temos necessidade de novos créditoS externos, ração suplementar do invtsf.imento interno.
Sobretudo, em programas e projetas do Setor Público.
Economicamente, o Brasil não pode parar. Aliás,
está parado.
Economia de investimeto e não de reposição, sociedade ainda em construção, o Brasil deve voltar ã

crescer- a qualquer custo e a qualquer preço. Não
temos ·o direito de continuar brincand9 de recessão
taxativa. Por uma simples e boá razão: A reces;ão
dita corretiVa não e~tá.ccirrigindo Coisa alguma, está
realmente alimentando o apetite da inflação.
Para u FMI ler na poltrona: Recessão cura inflação nos Estadas Unidos, na Grã-Bretanha e na
Alemanha Ocidental. No Brasil, recessão vira estagflação. De todos os males, o pior.
Política de austeridade purgativa?
O -salário jâ está arrochado, desde janeiro. Tanto
é verdade que o consumo corrente na cidade de .São
Paulo caiu de 9,5% no p"rimeiro trimeStre, segUndo o
Clube dos Diretores Lojistas que acompanha o movimento de venda das 42 maiorçs ·lojas e Cadeias de
varejo da região metropolitana. O desmaio do .comérCiO n·a primeiro semestre pode desativar a indús- ·tria no segundo."
~~ ~ ~~e~i~_ente, Srs. Senadores, não é necessáiio, repito, portanto, mais análises profriridãs e verdadeiras para
mostrar a~grave realidade brasileira no campo económico .e social. Não se precisa enegrecer as cores da desgraça
que se abate sobre o povo brasileiro. Apontar os responsáveis remOtos e irriediatos tani.bêm não·ê preciso, pois
toda a nação pensante e informada já sabe.
De que se trata então? Repisar pormenores, incriminar pesSoas ou '-dar solução ao problema?
Vamos definir noSsa opção ou decisão face à crise nadona! pelos resultados que aí estão: ina~eitâveis, perversos e demolidores de nossa estrutura soei~! e .econômica.
Devem ser contidos imediatamente, Estamos numa rota
de colis.ão de grandes massas, a grandes velocidades. O
resultado Set1 tfâgico. Não podemos ficar impassíveis e
abúlicos, esperando o desastre, Temos que agir a tempo,
com ,energia e decisão.
Devemos n-os inspirar no comportamento do sertanejo, aparentemente apático condutor de boiadas, que num
átimo estadeia nova aparência e compleição para mobilizar todas sUas eneriiãs quando uma rês se tresmalha ou
a boiada estoura, segundo a descrição imortal âe Euclides da Cunha.
Nosso Regime é presidencialista, agravado por aumento de poderes que o torna centralizador _e autoritário. Devido a severas mutilações das prerrogativas do
-c.o.ngresso Nacional, concentrou-se quase todo o poder
nas mãos do Presidente da Repúblíca e dos seus auxiliares, por sua delegação.
Gravíssimas medidas econõmicas são tomadas pelo
Conselho Monetário, à revelia ao Congresso. Se assim é,
cabe. ao Presidente da República não se omitir e cumprir
o seu itnpostergável dever de assumir a responsabilidade
histórica de desviar a rota de colisão.
Regressou o Presidente João Figueiredo, felizmente
recuperado de grave crise de saúde, Bem-vindo seja.
Chega em momento dramático, mas ainda com o GovernO e o.Povo sob controle.
O Presidente João Figueiredo voltou declarando que
não vai mudar os rumos da economia da País e que~. "na
horã. da tempeStade, não se muda a tripulação", Há muita verdade na afirmação, mas não pode esta ser aceita ao
pê da l~tra.
Em termos militares, quando se vai enfrentar o inimigo em uma batalha em que podemos estar na ofensiva ou
na defensiva- no nosso cas.o_- faz-se Q planejaJT!.ento
da batalha.
Quase sempre, entre Q. "plano" e o que ocorre na realidade há grandes diferenças e surpresas que podem levar
O--Comandante a ter que reformular os planos iniCiais e
,..intervir na conduta do combate", ou se]a, no seu curso,
com ª-~(t,:t_ªçã~ da tropa de reserva ou outras medidas.
Mas, quando tudo vai mal, o desasire ê iminente-e o comandante não se senfe disposto a intervir, é difícil evitar
o desenlace negativo. A um pensamento negativo podese contrapor um p_ositivo CoriiQ. "por toda parte onde
houver uma vo.ntade haverâ sempre um caminho".
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O Sr. Virgt1lo Távora- Permite V. Ex•

LJ.m

aparte?

O SR. MAURO BORGES -Com muito prazer.
O Sr. Virgnio Távora- V. Ex·• falou justamente nas
idéias castrenses. Nossa origem é comum, não é? Então,
diríamos a V. Ex• que pode-se mudar a conduta do combate, mas, não há exemplo bem-sucedido, a exceção confirmando a regra, da mudança de comandante no meio
da adversidade. Veja V. Ex• o mais clássico dos exemplos, o último, quando o francês achou que não era pela
sua mâ ·estratégia, e apenas pela incompetência de alguns
·.dos seus chefes, que blltz-krieg estava progredíndo com
aquela rapidez. A mudança foi catastrófica. ApenaS para
lembrar a V. Ex• de que, dentro da nossa origem, o Presidente, que também tem a mesma, estava coerente com o
que ele, V. Ex• e nós aprendemos nos bancos escolares:
não se muda o piloto no meio da tempestade.
O SR. MAURO BORGES- Eu não me refiro, eminente Senador Virgílio Távora, à mudança do comandante, do chefe, e sim aos elementos de exe~ução, elementos que, embora tenham uma dose de responsabilidade imensa, realmente não estã.o à altura das necessidades, das conveniências do País no momento.
O Sr. Hélio Guelros -.Permite V. Ex• um aparte, Senador Mauro Borges?
O SR. MAURO BORGES- Com muito prazer, Senador Hêlio Queiras.

o

sr; Hélio GueirO$.- ""Senàdoi Mauro BOrges, ouvi
com mui~~_atel}çà,~ ~?~parte do senador Virgílio Távora,
baseando-se em princípios e idéias castrenses, sobré" á iiiconveniência da troca de comandantes e comandados.

-o Sr: Virgilio Távora- Quem as citou fofo emiriente
orador!
O Sr. Hélio Gueiros -·O eminente Senador Virgílio
Távora Citou um princípio da vida militar, ou da doutrina militar. Mas, eu quero dizer a V. Ex• que atê Deus
trocou de comandante, segundo a Bíblia - e eu cito a
Bíblia porque sei ·que o Senador Virgílio -Távora é cristão... DepoiS que Moisês conduziu o povo de Deus pelo
des.erto, por cerca de 40 anos, quando chegou na época
da vitória final, do embate final, Deus trocou o comandante; em lugar de Moisés colocou Josuê. E foi Josué
quem, comandando o povo hebreu, entrou em Cana_ã.
Houve a troca do çomandante, houve a troca do estrategista daquela grande ~aminhada pelo deserto. Quer dizer, atê Deus troca os homens. Inexplicavelmente o Presi.den_te João Figueiredo que, aliâs, é João Ba.tista e, portanto, tem também sua origem cristã, ...
O Sr. Virgílio Távora -

Porque não é Deus!

O S_r._ Hélio Gueiros·- ... acha que não deve substituir
os homens que estão nt;? comando da politica econômicofii1anceiril.
·
·
O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado, Senador, pelo seu elucidativo e valioso aparte.
_
·-Mas, como eu disse, por toda a parte onde houver
uma vontade haverá sempre um caminho.
A decisão pronta e· ítrme é uma característica de todo
líder civil ou militar, mas é sobretudo o apanágio daqueles que enrigeceram suas virtudes de comandantes nas
velhas tradições varonis da Arma de Cavalariã. Cobra-se
aquf ·e agoTá uma decisão urgente - moratória por 5
anos e mudança no Sistema Econômico com o afasta.:
menta de toda a equipe envolvida na inspiração e ~e
CUÇão do Modelo atual. Vejam bem, Sr. Presidente e Srs.
Senadores: não estamos à procura do homem providencial, do "condotiere", mas sim que o Presidente exerça
com r<;~.pidez e energia os poderes de que está exagerada e
antidemocraticamente investido.
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O Brasil é um País de recursos extraordinários e tem

reito de continuar brincando de recessão laxativa. Por
~ma simples e boa razão: a recessão dita co"rretiVa não
as suas debilidades comuns. Temos tudo para vencer a
Cstá corrigindo coisa alguma, está realimentando o apeticrise, mas é preciso ousadia e energia na ação,
te d"a innação.
De algumas coisas não se tem dúvida: é preciso m"udar
- Para o FMI ler na poltrona: recessão cura inflação rios
o ••Modelo" e, mais do que isso, mudar suas equipes derEstados Unidos, na Grã-Bretanha e na Alemanha Ocirotadas, frustradas e cansadas. O perigo estA aqui. Estadental. No Brasil, recessão vira estagflação. De todos_ os
mos na recessão, na estagflação, com -algumas cansemales, o pior.
qfiênciaS terríveis, nias absorvlveis. Mas o desemPrego, a
Política de austeridade_ purgativa?
fome e a frustração completa do ser humano, esmagado
O salário já ~tâ arrochado, desde janeiro. Tanto é Yerpela miséria, leva-o a não crer na Socied-ade e muito medade, que o consumo corrente na cidade de São Paulo
nos no Governo. Torna-o inconfOrmado, violento CVfii-_ca!u de 9,5% no- primeifo semestre._segui1do o Clube de
gativo.
Díretores Lojistas; que acomPanha o movimento de venTudoissolevaoindivíduoeasmultidõesaem~girda
das das 42 maiores lojas e_ cadeias de varejo da (egião
metropolitana.
desmaio do comércio no primeiro sesubmissão à ordem para as mã.nifeitaÇões- ae-prõtesto
que degeneram para os incêndios~ demolições e saqUes
mestre_ pode desãtivar a indústria no segundo.
(NE e SP).
A~é porque;-a austeridade monetária tambénl encheu
E af~ para quem vamOs apêtar?
.
as medidas. O meio circulante anda crescendo de 95% ao
Não será o F~I que virá nos socorrer e estãDcar o
anO para uma-fnflação projetada de 160%. Nesta terça-_
sangue derramado e as instituíções despedaçadas. Talvez
feira, as emprCs3s !tão vão conseguir numerário para o
então recebamos ajudas, não dos recursos que nos faltapagamento do salário, amanhã. Mal conseguiram desram na hora certa, mas dos soldados estrangeiros para
contJ!r duplicatas no Banco do Brasil para o pagamento
intervir erri nossa ierra~ para resguardar inco-nfiãVCís indos impostos e dos encargos na virada do_ mês.
teresses de ..segurança hemisférica". Este é sempre o coOs bancos privados permanecem de costas para o mercada, com o movimento de caixa literalmente paralisarolário da incompetência dos governos na gestão dos re~
do. Alguém já viu austeridade maior?
cursos humanos e naturais. de uma nação.
As medidas corretivas não podem ser apenas de natuNas contas externas, tome austerjdade cavalar na paureza fmanceí![4-niuffo menoS-qUãndo elas saqueiam os
ta das importaçõ_e~, agora com suprimento cambial centralizad~· e racíonado. Hoje, em Brasília. a autoridade
que, através das atividades econdmicas, geram riquezas.
Não podem também premiar indecorosamente as aplieconômica deve aprovar a lista dos produtos de imporcações de capital, transformando as atividades de espetação prioritária ou não postergâvel. O resto, o grande
culação financeira em atividades fms, como se eStas, por
resto, vai ficai- p~-ra janeiro.
si meSmas, gerassem -riqUe-ziS, esquecendo-se -da-Velha
1\.__pª~ta já: era de baix;o. reor de compressibilidade,
afirm~Ção: Peronia non Paiit Pec:nniam~- · -- como dizem _os técnicOs:· do ramo. Agora._ estam_os c.or, ·I:fouVe no Brasil uma _total inVétsão ~as coísa_s: ~~~.:.....:..- .. ·~~C? na ~rn~_e;_ gO..Q.~~O . Por _çxemplo: elerg.entos básividadeS financeiras não sãõ-ffiàís âlavanciS do desenVol-cps para a pr~dução de fertilizantes.
--o_-vimento. Ao contrário-. elas-o iriibem e entorpecem.l!Stã.E bota mais rocessão- na_ parada. Dejanetro:ajulho~ as
mos adorando o "Bezerro de Ouro".
importações totais cafram de 30% sobre o mesmo perío.h evidente que as medidas de grande significação que
do do ano p8sSado. Vitória consagradora da política de
a Nação reclama para que tenham efeito duradouro, exiausteridade. Na contramão, avanço de apenas 5,1% no
faturamen~o de_ eXportaç_ão. _
-_
gem providências definitivas tais como- participação do
Congresso nas decisões nacionais, eleições diretas con.
supe!âVit_ -di comérci~, p~nto de honra da polí~íca
vocação de Assembléia Constituinte.
de aj.ustameóto ('?t). persegue o nivelamento por baixo.
Administrativamente,énecessário<}ueSerestábeieçao
Concentrar as energias do BrasiLintdio no .. front" da
exportaÇão e embarcar apenas meio déc~mo a mais do
planejamento nacional integrado, com os Estados e Municípios e que a SEPLAN deixe de -a tua r apenas cOmo ---q-ue rio ano· anterior é soltar um belo miado de leão.
E baixar Q: Valçr, das cOmpras externas -para menos de
administradora da dfvida .na~onal e seja sacudida dQ _
torpor em que se encontra;_ b.urocratizada e sem ciíaHyf.. ·
USS 15 bilh5es.. b ftilar os pneus dianteirO~ da ]~manta
dade, pà.ra tornar-se o grande órgão da inspiração·, ·coordesgovernada dâ..eê-onomia interna. Parâ.~sustentar o
denação e controle das atividades estatais e da estratégia
chamado crescimento zero, o Brasil deveria trabalhar
econômica nacional, asseguf:indO e criando as condiÇões
com importação mínima de USS 18 bilhões, sustenta a
indispensáveis de segurança para o pleno desenvolviConfederação Nacional da Indústria.
menta das atividades privadas que são o motor da riqueAinda assim, injetando no organismo econômicO_o veza nacional.
neno oculto da inflação cambial, também conhecida por
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
inflação importada. Só na taxa de câmbio, o tronco é de
236% ao ano.
Austeridade cambial é apelido ..
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MAURO BORGES EM SEU DISCURSO:·
Emprego mutiladO, salário expurgado, consumo atrofiado, câmbio duplicado, imposto dobrado, negócio paJoelmir BetinS
rado, crédito fechado ...
Em resumo: dO empreendedor sem mercado ao trabaNotas Econômicas
lhador sem emprego, o seta r privado jã entrou co_m .sua
cota de privação e renúnciã:. E o pior: em vão. A maiOria
O BECO SEM SAlDA
das empresas não sabe como vai pagar o sal~rio amãnhã,
Tecnicamente, não podemos pagar a dívida na data
em plena semana do Dia dos Pais.
E onde está a luz no fim do tunel? A sociedade tem alcerta. Menos ainda, a juros de mercado. Fi~icamente, temos necessidade de novos créditos externos, ração suplegum plano de _curto prazo para reflexão e debate?
A bola quadrada deve ser devolvida _ao se~or público.
mentar do investimento interno. Sobretudo, em prograPrimeiro, poique o setor priVado já cortOu o- que podia e
mas e projetas do setor público ..
até o que não devia. Segundo, porque o setor público,
Economicamente, o Brasil não pode parar. Aliás, está
dono da única gordura do sistema, não cortou e não vai
parando.
Economia de investimentO e não Qe reposição, sacie·
cortar coisa alguma.
Até porque, governo só faz coisa essencial, e ponto fidade ainda em construção, o Brasil deve voltar a crescer
- a qualquer custo e a qualquer preço. Não temos o dinal. Ele não admite discutir nem mesmo o padrão de efium Povo, cujas qllillidades e virtudes

superam de muito

o

e

o
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ciência da ad~inistraÇão públicã. e exibe 2 t 5 explicações
técnicas para a captação- predatória de poupança no
mercado financeiro, tornando absolutamente extorsivo o
chamado custo do dinheiro.
No setor privado, o único negócio que vai bem obrigado, ê a especulação com títulos mobiliãrios, especialmente os tít_ulos do próprio T~souro Nacional. De preferênci_~·- 9_!_títulos com correção cambial.
O Brasil emite dólar, sim senhor. No caso, um dólar
verde-amarelo, que atende pela sigla maviosa de ORTN.
Essa moeda não tem curso externo, mas no Brasil está
conseguindo comprar o que nãO tem preço nem deveria
estar à venda: a fibrã DaCiÕnal.
Economia desfibrada, desperdício universal, o Brasil
não tem mais como fazer austeridade aqui dentro nem
como pagar a dívida lá fora. O resto é carta de intenção~
que-- fica realmente na intenção.
A razão está~ pois, com o '"'The New York Times"; salvar o Brasil da epilepsia contâbil e da asfixia Cãmbial é
salvaguardar o fU:tUrõ pofítico -do Hemisfério. O Brasil
precisa de anistia bancária para voltar a trabalhar. E o
gigante em movimento resgatará, no outro, todos os
compromissos no passado e fisicamente não mais administráveís no presente.
Ajudar o Brasil a reencontrar-se, segundo o jornal
ameriCano, é bem m:iis vital. para os Estados Unidos,
para a Europa Ocidental e para a América Latina, do
que ajuda a América- Central fazer guerra consigo mesma_
O jornal rasgOu o verbo: o Brasil quer ajuda para trabalhar e não para se matar.
Tradução: moratóri8:
Cóm pelo menos três anos de carência, o gigante ato~
lado voltar_~. a ªpd~r com as próprias pernas. Claro, recicl_ando hãbítoS--Qe vída, ~formulando valores nacionais.
retemperandO energias do sistema:· econômico, lubrifi·
cando roldanas da abertura política.
O governo· passaria a goventar-se baixando a taxa de
governação que hoje paralisa, feito bote de jibóia, o
espírito de iniciativa da sociedade brasileira.
_ A saída é política. AQui dentro, o vasto contrato social. Lá fora, a negociação direta com bancos e com governos, parceiros interessados no Brasil economicamente
saudãvel e politicamente estável.
Uma saída que dispensa a velha prãtica da operação
bancãria e descarta a auditoria do anacrônico FMI quejâ_perdeu o emprego no sistem_a monetário e deve ficar s~ tra!J-alho na sistema fiii3itCe.iro.
Ou na sentença lapidar de Lord Keynes: o FMI nasceu
morto e não foi avisado. Nem o Brasil, que se arrisca a
ser governado por um cadáver.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador João Calmorl.

O SR. JOÃO CALMON PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE Ã REY!SÃÓ. DO
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIOR.
MENTE.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVOR.A (PDS- CE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs._Senadores:
Incumbiu-nos a Uderança do Partido de trazer ao conhecimento desta Casa o texto da Nota Oficial do Governo brasileiro, Poder Executivo, em que explicada é a
primeira das sete reportagens que O Estado de S. Paulo
fará, que tem como título: "Dívida polonesa no Brasil:
uma fraude".
Pelo respeito que merece esse órgão da imprensa,
achou por bem a Liderança que a Nota, embora em um
final de tarde, aqui fosse trazida para aqueles p(!ucos Senadores que nos hQn,r_am com sua audiência.
'
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ê: este o seu teor:
"A propósito da matéria- pUblicada no jornal O
Estado de S. Paulo do dia 14 último-, aquele justamente citado pelo eminente Senador João Calmon,
do Espí~ito Santo- sob_ o título "Dívida polonesa,
no Brasil: uma fraude", o Governo vem a Público
esclarecer que não tem fundamento as alterações
contidas na reportagem, publicada com a nítida iOtenção de comprometer as autoridades do País.
Para bem compreender-se a mecânica das negociações com a Polónia, é necessária -uma visão mais
detalhada de como se desenvolveram os entendimentos comerciais entre os dois países:
Os acordos bilaterais de comércio e pagamentoS
com a Polónia, como descritos na mencionada reportagem, não são" exclusivas -com esse país, nem
são rec_entes, datando da_dêC3.da de 50: Nessa-êpoca,
iniciaram-se _os entendirrientos _com os pafses do
Leste Europeu, dentro da estratégia do_ Governo
brasileiro de ampliar o intercâmbio comercial com
os países daquela região.
Tradicionalmente, o comércio com esses países
tem sido feito atravéS de operS:ções vinculadas e os
pagamentos respectivos são liquidados por interméd~o de contas grãficas, de modo a se evitar o dispêndiO de moedas fortes. Em 1975, diante da necessidade brasileira de diversificar as fontes de suprimento
de carvão à siderurgia nacional, assegurando o seu
fornecimento, dentro do quadTo existerite da crise
mundial ~e energia (a primeira crise do petróleo, de
1973), f01 firmado um acordo Brasil-Polônia, pelo
qual o Brasil comprava carvão e vendia minério de
ferro à Polônia. Para garantir esse fornecimento o
Brasil fez um empréstimo à Polônia, destinado a'financiar o desenvolvimento da capacidade da produ7ã~ de minério de carvão daquele pafs. Com isto,
objetrvava-se a garantia de fornecimento do carvão
e ampliava-se a capacidade polonesa para compra
de produtos brasileiros.
Em 1973, com o objetivo de proporcionar rilaiOr
flexibilidade ao desenvolvimento do comércio -e tendo em vista as limitações de crédito técnico, passaram a ser concedidas linhas especiais de crédito ã
Polônia, pS:ra amparo da exportação de diversos
produtos brasileiros.
A partir de 1977, o incremento do comérciO-entre
os dois países passou a ser financiado por linhas de
crédito, representadas por notas promissórias emitid.as ~elas autoridades_ -~olone~as, livremente negoCiã~ets no mercado fínanceiro intefnacional, a tax.as
de Juros compatíveis com os níveiS -que então prevaleciam no mercado internaCfonal.
Posteriormente, as autoridades brasileiras competentes tiveram o cuidado de atualizar as taxas de
juros apHcãveis- àqUeles financiamentos; em furlção
das condições gerais do mefcado- financeifo iõternacional e das condiçõeS específiCas- dos finailcicirnC:ntos comerciais internacionais.
Quanto à sistemática de liquidação de câmbio
jUnto aos exportadores brasileiro-s, é a_ mesina ~pli
cãvel indistintamente a todo e qúaiqUer exporiador
e para todo e qualquer destino.
As notas promissórias, até 10 de_ outubro- de
1981, vinham sendo rigorosamente resgatadas nas
datas de seus vencimentos.
Não obstante, um ano antes, e em face dos
problemas que jã então se previam, as autorióades
brasileiras começaram a adotar medidas acautelatórias, de forma a preservar o interesse naciorial,
não concedendo novas linhas de crédito àquele país.
Portanto:
a) -as notas promiss6riãS que lastreiam as linhas de crédito para exportação, são títulos de cré~to que representam indiscutível compromisso de
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dívidã, garantido pelo Governo polonês, através de
seu Banco de COmércio Exterior;
b) -os subsídios de taxas de juros para a exportação de produtos manufaturados à Polônia,
não diferem daqueles concedidos, como estfmulo às
exportações brasileiras em geral; e
c) - a ressalva existente nas Notas Promissóris
significa apenaS que a Polônia poderia liquidá-las
contra eventuais posições credoras - em seu favor
- na conta clearing, o que, evidentemente, não
consfiiiii-Obstãculo legal a sua eventual negociação
no mercado internacional.
A partir de 10 de outubro de 1981, quando o Governo da Polônia não Pôde mais honrar seus compromissos com o Brasil, as al!toridades brasileiras
adotaram medidas adicionais, de resguardo dos
nosso"s- interesses, através do congelamento, na prãtica, das nossas exp-ortações para a Polônia, como
fica demonstradO peta queda substancial das exportações de produtos brasileiros para aquele Pais, de
1981 a 1982.
Com relação às referências sobre a_s negociações
para fornecimento de enxofre polonês, da mesma
formã·-oomo ocOrreu com o carvão; as autoridades
brasileiras procuraram diversificar suas fontes de
suprimento e, para tanto, seguindo o ·exemplo de
- outros países, ofereceu condições de financiamento
diretá p-ara o desenvolvimento e exploração de minas. Da mesma forma, a ampliação das importações
brasileiras de produtos polonese-s, criava a expectativa de ampliação de nossas exPortações para a Polônia, inclusive as de produtos manufaturados.
O Governo brasileiro, através do Conselho MonetãriO Nacional (reunião de 20 de janeiro de 1982),
visando a impedir o aumento do endividamento polonês para com o País, determinou a fixação de um
teto de USS 1,6 bi!hões d~ "expousure". Assim, o
saldo- polonês ri"a conta convênio ("clearing") vem
sendo retido para abatimento da dívida polonesa.
A partir desta data, Sucessivos entendimentos
têm sido mantidos entre os governos dos_ dois paises, visando encontrar uma forma negociada para o
pagamento da divida polonesa vencida.
Finalmente, com relação à eventual importação
de navio polar, de fabriCação polonesa, pela Marinha brasileira, trata-se de questãO de natureza puramente técnica e comercial, cujos aspectos é que obviam~nte preValeCerão.
Quanto à cessão da base Antãrfida de Artowsky,
não hã fundamento na notícia. Corri isto, ftca demonstrado que o Governo agiu com comPetência,
zelo e cuidado ao tratar do problema da dívida polonesa, não havendo nem mesmo a hipótese de erro
de avaliação da capacidade- de endividamento da
Polônia, porque, na mesma situação do Brasil,
encontram-se dezesseis outros países e nada menos
do que 493 bancos internacionais, também credores
da Polônia.
Não cabe, também, qualquer consideração quanto à ação governamental no sentido de estabelecer
alguns tipos de favorecimento~ A exportação de
?redutos brasileiros para a Polônia e-ra realizada, na
epoca, por numerosas empresas, destacando-se a
venda de minério de ferro pela Companhia Vale do
Rio Doce; __ comPlexo sOja, principalmente pela Interbrãs e Cobec; "liquor" de cacau, pela Associação
de Exportadores de Cacau da Bahia, café e toda
uma gama e outros produtos primários e manufaturados."
Este, Sr. Presidente, Srs_. Senadores, o teor da Nota.
Certos estamos através da qual por contradita que tiVer
do jornal em questão e das outras prometidas reportagens sobre o assunto, em subseqilente, terã o Governo

Agosto de 1983

ocasião de deixar, sem sombra de dúvida, bem explicados todos os aspectos dessa questão.
Esta a missão qUe recebemos, esta a missão que pensamos ter cumprido, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito
bem!)
O SR. PRESJDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei-

ro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte -discurso:}- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
s:nte-se ameaçada a classe dos engenheiros agrónomos,
drante de uma proposta que tramita no Ministério da
Educação e Cultura, em que a Comissão de Especialistas
em Ciências Agrãrias procura retirar, na prãtica, as atribuiçõ.es do engenheiro agrónomo, t8.is como levantamento_ de solos, planejamento de instalações para animais, pastagens, melhoramento genético, eletrificaçãorural, projetas de irrígação e drenagem, processamento
de produtos agrícolas e outras.

Ado_tada essa medida, inviabiliza-se, na prãtica, a profissã_o do engenheiro agrônomo, tornada inviãvel a existência da __assistência técnica pela rede oficial.
Outra proposta, da FePeração das Associações de En-.
genheiros Agrónomos do Brasil e da Feperação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, amplamente discutida
e aperfeiçoada nas Associações Estaduais, Escolas de
Agronomia e Congressos, tem em vista a formação de
um profissional eclét~co,_. capacitado para enfrentar as
~últiplas s~luções para os variados pro_blemaS que sur~
gem no campo. Apoiada por Deputados e SCnadores, independentemente de filiação partidária, essa se&unda
proposiçãQ_ merece o melhor exame das autoridades
competentes, por ser a mais consentânea com a realidade
nacional.
Na verdade, as Escolas de Agronomia sempre mantiveram, em seus cursos, aquelas disciplinas, recebendo -os
estudantes conhecimentos básicos de criação animal,
culturas, solos, adubação, mãquinas agrícolas, climatologia e outros estudos. Ao final do curso, pode o profissional especializar-se em determinada ãrea, possuindo
então um conhecimento geral da realidade brasileira.
Nossa agricultura exige esse tipo de preparação do
profissional agrônomo, pois é ImPossível ao agricultor
ou à rede oficial de assisfência téCnica contratar um espe~
cialista para cada problema, da conservação do _solo à
luta contra as pragas, da produtividade à adubação ou
ao combate às doenças de plantas e animais.
Somente um profissional de formação eclética pOderá
solucionar os múltiplos problemas do agricultor, do trabalhador rural e da população, com pesquisas-adequadas à realidade nacional. Lembre-se que o desenvolvimento de variedades mais produtivas de alimentos favorece a população consumidora, enquanto o emprego de
adubos e mãquJ.rias menlorã a produção, tevando a tecnologia nacional a aproveitar mais racionalmente a mãode-obra no campo.
Diante disso, esperamos -que o Ministério da Educação e· Cultura acolha a solução proposta pela Feperaçào das Associações de Engenheiros Agrônomos do
Brasil, quanto à alteração dos currículos e do campo de
açào desses profissiõnais.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. -PRESiDENTE (Lenoir Vargas) - Não há
mais oradores inscritos.
. A sessão de amanhã serã destinada, em carãter espectai, a bomenageaf a memória do ilustre Ministro Henri~
que de La Rocque Almeida, ex-Sen_ador da República,
de acordo com deliberação anterior do Plenãrio, ao
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aprovar requerimento de autoria do Senador Alexandre
Costa e outros Srs. Senadores.
Dessa forma, não serão designadas matêrias para a
Ordem do Dia.
-

Quanto às imposições do FMI ao Brasil, não se pode
confundir com imposição aquilo cuja ãceitação depende
da vontade do parceiro. A palavra imposição é inteiramente descabida no caso. Pode dizer V. Ex• Que as condições ditadas pelo Fundo, se não forem aceitáveis, imO SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encerM
pedirão
uma operação que é de fundamental importânrada a sessão.
cia para nós. E eu estarei de acordO. Mas, nãO se trata de
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 35 minutos.}
exigências impostas para ferir a soberania nacional.
Aliás, deve V. Ex• notar bem o termo usado pelo nobre
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO·
Ministro João NogUeira, ao se referir à questão da nossa
SE L!NS NA SESSÃO DE ll-8-83 E QUE, ENSoberaniã.
O qu-e quer dizer nlolestar? Uma ação não a
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
molesta. Ela a fere ou não a fere. Ora, aquilo que depenPUBLICADO POSTERIORMÉNTE.
-de de uma decisão da nossa vontade não pode, de modo
O SR. JOSl': LINS (PDS - CE. Como Llder. Pronenhum, ferir a soberania do País,
Todo o discurso dC-V .-- Ex• se- referiu ao pa.recer do
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente é- Sis. Senàegtêgio Tribunal de Contas. Reconheço que as condições
dores:
atuais da economia brasileira são dec_orrência de medi~
Não sei se o Senador Pedro SimOn·é-v'ice-Líder do
_ das tomadas anteriormente. Isso não é mais do que o óbPMDB para a ârea económica. Não pergunto por isso.
vio, já que tuóo que hoje faze-mos tem implicações- futu~
De fato é irrelevante, jã qUe ao Senador cabe o direito de
ras. V. Ex• reconheceu o milagre brasileiro, do começo
discutir qualquer assunto que venha à baila nesta Casa.
da
década de 70; dele decorreu uma decisão consciente, a
Sou, aliâs, Vice-Uder para a área econômica, enibor"a
decisão de continuarmos buscando o crescimento do
modesto e sem o brilho ...
País, mesmo à custa de poupanças externas. Fomos talO Sr. Humberto Lucena - Não apoiaO.o!
vez infelizes. O País vinha crescendo, como disse V. Ex.f,
a taxas de 8, 10, 12, 13%, com poupanças internas e exO SR. JOSt LINS- ... que meu caro e eminente Co~
ternas, e não _quis abrir mão desSe crescimento. Ante a
lega Senador Virgílio Távora apresenta, com muita ltoncrise mundial decidimos continuar a crescer à custa, emra para nós.
bora que fossé, da poupança externa. As condições muMas, Sr. Presidente, a discussão de certos assuntos
daram desde então._ Os juros cresceram e não toi só o
merece realmente ser aprofundada. E essa, tratada hoje
Brasil que sofreu as conseqUências disso tudo. Sabe V.
pelo Senador Pedro Sirilon, não pode parar aqui. "[)uran~
Ex• que hã uma crise mundial, no bojo da qual nós tamte o seu discurso tive a impressão de qu-e S. EX• conside~
bêm embarcamos.
rava a discussão encerrada, diante do parecer emitido
A moratória? Corilci _a moratória? ~claro que escuto,
pelo nobre Ministro João Nogueira Rezende. Mas vi qUe
todos os dias, a sugestão do PMDBjá, agora, através do
S. Ex•, ao final, voltou a admitir que a disCussão deve
seu Presidente, que acaba de decidir sair com um piaCote
continuar. Isso parece significar que não há muita condebaixo do braço, a motivar -insTitUiÇões por todo o País.
vicção no que diz S. Ex• Aliás, Sr. Presidente, o nobre
Uma decisão do PMDB, do seu livre arbítrio. Mas quem
Senador Pedro Simon costuma confundir os dados de
dirá que esta é a melhOr solução para nós? Qual o custo
certas questões, de um modo fundamental, distorcendo a
social
e qual o custo económico dessa moratória? Cominterpretação dos fatos. Cito um-eXemplo: S. Ex• com-Papete também ao Senado discutir esse problema ou
rou uma inflação de mais de 100% com o aumento dos
compete-nos Simplesmente ãceitar a -opiilião do PMDB?
salários, que Cíiou ComO sendo de 43%. Ora, S. Ex• sabe
Tenho minhas dúvidas, nobre Senador. Tenho minhas
que não é correto confundir coisas como essas. Numa
dúvidas e prefiro ....
opinião p6blica desinformada, ou formada, na base de
informações distorcldas não pode cumprir o seu papel.
O Sr. Pedro Simon- Concordo plenamente com V.
Um aumento percentual, semestral de 43% equivale a
Ex~ O PMDB debate e apresenta a tese da ffi0ratória.
mais de 100% de aumento anual. Portanto é semelhante
Concordo plenamente com V. Ex• que o PMDB não teà inflação a que S. Ex• se referiu. Essas coisas, Si-. Presinha condições de impor a decisão da moratória; cOnCOrdente, nos levam a desconfiar de que não podemOS aceido com V. Ex~ que o PDS, Partido, inclusive, majoritário
tar razões unilaterais. Tenho o maior respeitO pelo Mi---no Congresso Nacional, tem todas as condições de deci~
nistro João Nogueira Rezende, mas não concordO,
dir sobre a moratória. O Que não concordo é que nem o
nobre Senador Pedro Simon, com muitas das opiriiões
PMDB, nem o PDS, nem ninguém, mas apenas o Sr.
que constam de seu parecer, mesmo que este tenha sido
Delfim N etto decida sobre a moratória.
aprovado pelo egrégio Tribunal de Coiitas. Por exerilplo:
concordo com S. Ex•, quando diz que o FMI é hoje- um
O SR. JOS:f!: UNS - Não concordo que o PMDB
órgão apático;-concordo. Concordo que é precíSO Uma
possa impóf a monifória. Eu levando a questão do debanova Bretton Woods, vez que essa, que trouxe no seu
te. Pergunto, em sã consciência: o que ê- melhor para o
bojo a criação do Fundo Monetário, já não satisfaz às
povo brasileiro? V. Ex• pergunda qual o limite de nossas
exigências do momento, num mundo onde a economia
atitudes em defesa do Governo. E é V. Ex' mesino qUerri
tudo distorce e os países mais pobres, subdesenvolvidos
responde que esse limite deve ser imposto pelo bem da
ou em desenvolvimento, carregam nas costas a carga
comunidade. E tem razão. O problema, nobre Senador, é
maior do sofrimento humano. Mas não é, nobre Senador
saber quando alguém está realmente no caminho certo.
Pedro Simon, o F!\:fl o responsável por isso, pelo caos
Quem traz, na sugestão, mais acerto e mais patriotismo.
económico e pelo caos social a que V. Exb 9 se referiu.
O que V. Ex' não pode é dizer, a priori, que o acerto está
Culpem V. Ex• e o Ministro àS grandes potências, sobrecom o PMDB.
tudo às três maiores dentre elas, porCtue mesmo ã Alema~
nha e a França têm, reiteradamente, reclamado dos paíO Sr. Pedro Simon -Com relação ao patriotismo, eu
ses que preferem cuidar dos seus próprios interesses, da
não digo que ele está, absoluta exclusivamente, nas
sua economia, sem cuidar doS grandes problemas sociais
mãos do PMDB, mã:S; coin relação ãos erros e acertos,
e econômicos do mundo. Neste ponto,_estarnos de acorparece-me_que a realidade aí está, com uma inflação que
do com o Ministro João Nogueira, apenas discordando
já se fa~ã em:- zoo%, com o desemprego a índkesjamais
quanto à identificação dos responsáveis por isso.
_atingidos neste Pafs, o homem do campo produzindo em
O protecionísffio, nobre Senador Pedro Simon, não
condições de quase amargura, os próprios representantes
do PDS a clamar pela moratória, como é o caso do.Senaprovém absolutamente de política formada no bojo das
dor Murilo Badaró. Parece-me que, lendo os relatórios
decisões do Fundo Monetário Internacional.

e
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dos homens das empresas, lendo os relatórios dos homens do comêrcio,_ lendo os relatórios dos homens da
agricultura, lendo os relatórios dos sindicatos dos trabalhadores, lendo os relatórios dos homens da igreja, lendo
os relatórios dos intelectuais, me parece que toda essa
classe está dizendo que o povo não vai. ..
O SR. JOSJ!: LINS- Nesse caso V. Ex• deveria pedir
que se encerrase o debate. Não deveria ter terminado o
seu discurso sugerindo que o debate prossiga em busca
do acerto nessa questões. Se V. Ex• já decidiu ..
O Sr. Pedro Simon- Mas quem sou eu para pedir que
encerre o debate, Senador,

OSR. JOSJ!: LiNs- V. Ex• foi quem sugeriu, nobre
Senador.
O Sr. Pedro Simon - Mas quem sou eu para pedir
para encerrar o debate quando eti sei que não temos o
poder de decisão ...

O SR. JOSt UNS- Se V. Ex• acha que a decisão
correta está do seu lado, já não pode sugerir o debate. V.
Ex~ jã o terá encerrado ...
O Sr. Pedro Simon- Mas quem sou eu para dizer que
a posição cortefa está do meu lado e encerrar o debate,
se sei que eu e V, Ex• não decidimos coisa nenhuma? Eu,
V. Ex• e esta Casa não decidimos coisa nenhuma e o
POvo brasileiro tambêm lião decide- coisa nenhuma, Senador.
O SR. JOSt LINS - Senador Pedro Simon. não estamos- aqui para decidir agora, estamos aqui para discutir ...

O Sr. Pedro Simon - Ah! vamos mudar a Constituição porque ali fala em Poder Legislativo, pensava que
legislar era decidir, Ah! estou aqui para discutir. Poder
discursivo, em vez-de Poder Legislativo ...
O SR. JOS:I!: UNS- Se V. Ex• julga que a questão
do acerto é uma questão de lei, V. Ex• tem razão. V. Ex'
poderá fazer leis para serem cumpridas, pelo Executivo,
pelo povo ...
O Sr. Pedro _Simon - Não, eu não posso fazer leis, a
Constituição me proíbe.

O SR. JOSf: LINS -V. Ex~ se engana.

O Sr. Pedro Simon- A Constituição me proíbe delegislar sobre matêria financeira, sobre matéria econômi-"
ca, sobre tributo. A Constituição me proíbe, Senador.

O SR. JOSJ!: LINS - Nesse caso, deve voltar à tese
última de seU discurso, isso
pelo menos, ao debate.

é;

Pelo menos, nobre Senador.

O Sr. Pedro Simon- Mas estou na posição do debate.

O SR. JÓSl': LINS -

Se é que V." Ex• ...

O Sr. Pedro Simon -Mas eu estou na posição do de~ate,__em~ora saiba que podemos debater mil anos, e se o
Delfim durasse mil anos V. Ex• o estaria apoiando por
mil anos.
O SR. JOSf: LINS- Eu defendo o debate, coisa que
V. Ex• ainda não sabe se aceita ou não. A verdade parece
estar do lado de V. Ex•, do lado do PMDB~..

O Sr. Pedro Simon- Mas eu estou debatendo, Senador. V. Ex• está afirmando e eu estou debatendo, Senador.

O SR. Jost LINS- V. Ex' está defendendo radicalmente uma posição.,,
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O Sr. Pedro Simon- E V, Ex•outta, que coincidentemente é do Dr. Delfim.

ATAS DE COMISSÃO

O SR. JOSI!: LINS ~Eu _discuto um pensamento, o
meu, trazido ao debate ...

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
9• Reunião, Realizada em :Z de Agosto de 1983

O Sr. Pedro Simon -

Que é do Dr. Delfim.

O SR. JOS.t LINS- .-.. o de_que a moratória não é o
melhor caminho nem aquele que mais consulta os interesses do País. Este é o meu pensamento. Defendo uma

avaliação dos custos sociais e econômicos dã. moratória.
Uma avaliação das conseqUências económicas e sociais,
de uma decisão que vai nos impedir de continuar negociando com o exterior, quando a nossa economia, quase
todo o nosso transporte, grande parte do suprimento de
energia, dependem dos mercados externos. Quando o
funcíonamento das grandes indústrias deste Pais depen~
dem de suprimentO- de matérias-primas intermediárias e
de bens outros que são c_omprados lá fOra: No mbiirilo,
nobre Senador, a questão da moratória merece s~er nlú.ito
meditada.
Levantou-se, Sr. Presidente, também aqui, a questão
do foro, no qual deveriam ser debatidas as questões relativas aos nossos emprêstimos. Imagine V. Ex• que oBrasil emprestasse, por exemplo, ao Paraguai, uma vultosa
soma de recursos, e que aceitasse como foro ú_flic;o para
dirimir dúvidas o foro dt: Assunção! Ficaria Cóm as cartas na mão para decidir, ou_ para comandar o processo
decisório o responsável pelas obrigações contratuais.
Ora, basta analisar a questão dos direitos intern_acióffãis,
e como processo_s dessa natureza são conduzidos, para
verificar que não há realmente nada a estranhar nesse
ponto.
Nobre Senador Pedro Sim_on, aceito_ sem __ dúvida,
como instrumento de assessoramento ao St;nado, o parecer do nobre Ministro João Nogueira Rezende, mas não
como um puxão de orelha. Nã.o corno uma imposição.
Não considero os parceiros do Fundo Monetárío Internacional, como quer a OpoSição, p-afã Usar a palavra do
nobre Presidente do Senado, como um bandido, que entra em nossa casa para nos roubar, ou simplesmente
como uma patrulha avançada do capital estrangeiro, que
busca avassalar e dominar este País. Isso não posso aceitar. São simplesmente noSsos parceiros, de uma instituição da qual fazemos parte...
0

__

O Sr. Pedro Simon- Como uin irm_ãOtnais Velho que
quer nos :ijudar.
-

o SR. Jose UNS- o Fundo MonetáriO, riobre-senador Pedro Simoti., rião passa de um assessor, não passa
de um consultor, não passa de uma carteira de empréstimos à qual nós temos o direito de c;.omparecer. Não passa disso. E se essa instit!lição discute e dialoga, ele o faz
tendo em vista metas que julga c_onvenientes para o saneamento da nossa .economia. S_e aceitamos que para
isso ê necessârio reduzir os meios de pagamento e elevar
os juros, que é necessário o sacrifício de muitos e, até,
dos assalariados, para controlar a inflação, essa é uma
decisão nossa. Mas, o que realmente o Fundo Monetário
deseja é que as contas da economia brasileira voltem ao
equilíbrio. E que reduzamos a inflação, de modo a_ permitir, numa segunda fase, a nossa recuperaçã<?_ econômica e o pagamento da dívida. Ora, essa ê a nossa obrigação. Esses não nos parecem objetivos desprezíveis.
Considero, por fim, nobre Senador PedrQ Simon, com
todo o respeito que tenho pelo nobre Ministro João Nogueira Rezende, que, aliás, antecit:~ou a sua análise como bem disse V. Ex•- considero que o parecer do
ilustre Ministro não constitui, realmente, urna análise
das contas do Governo. Ele representa muito mais uma
crítica de natureza puramente política. Como tal,não me
parece que deva ser aceito senão como uma opinião.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

Às dez horas do dia dois de _agosto de mil novecentos e
oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, Ala senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores Alexandre Costa, Presidente; Louriva[ Baptista, Be_nedito Ferreira, Altevir Leal, MurHo Badaró e Marcelo
Miranda, reúne-se a Comis_são do Distrito Federal.
DeiXam de_comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Guilherme Palmeira, Marcondes Gadelha, Jutahy Magalhães, Saldanha Derzi, Mauro Borges, Alfredo Campos e Gastão MüHer.
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 Senhor Presidente, Senador Alexandre
Costa, de acordo com o parágrafo único do a,rt. 94 d.o
Regimento Interno, passa a Presidência doS trabalhos ao
Senador Lourival Baptista.
Prosseguindo, o Senhor Presidente eventual comunica
que a·reunião se destina à apreciação da Mensagem n<1
153, de 1983, do Senhor Presidente da República, subm-etendo à_ ":provação do Senado Federal, o nome do
D-outOr Joel Ferreira da Silva, para ç.xercer _o cargo de
Conselheiro do Tribul).al de Contas do DiStrito Federal,
~a _vaga decorr~nte da ap.oseniadoriil do Conselh-êiro i o~
sé Parsifal Barroso.
-Continua!}do, o Senhor Presidente eventual_ torna a
reu-nião em carâter secreto, para apreciação_ d-a- Mensagem Presidencial.. É, então, lido o parecer do RelatorPresidente Alexandre Costa, com discus.são da mitéria
entre os presentes e Vo-tição secreta. Depois de lacrado o
envelope com a Ata de apuração dos votos, é encerrada a
parte secreta da reunião.
Toinacfa Públiê:ã, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença dos Senhores Senadores e a declara encerrad<i,lavrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Assistente da Comissão, a presente Ata
qUe, lida e aprovada, será por Sua Excelência assinada.

lO• Reunião, Realizada em 9 ~~ Agosto de 1983
Ãs dez horas do dia nove de agosto de mil novecentos
--~__ oi~enta--e três, na Sala de Reuniões da Comissão, Ala
Senador Alexandre Costa,- p~eSentes os Senhores S_enadores ~Iexandre Costa, Presidente; Marcelo Miranda,
Passos Pôrto, Altevir Leal, Saldanha Derzi e Gastão
MUller, reúne-se a Comissão do DistritO-Federal.
Deixain de comparecer, por motivo justificadó, os Senhores Senadores Lourival Baptista, Murilo Badaró,
Guilherme Palmeira, Benedito Ferreira, Marcondes Ga-delha, JU.tahy Magalhães, Mauro Borges eAifredo_Campos.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da
r_eu_nià_Q_a._n_terio_r, que ê dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Senador Passos Pôrto, que emite parecer favorável pelo substitutivo Q.ue oferece ao Projeto de Lei d_o Senado n9 310, de 1981, que prorroga, por dez anos, o prazo assinad_o no artigo 19 da Lei n<1 5.755, de 3 de dezembro de 1971, qu~ ':isenta do pagamento dos impostos
predial e territorial urbano e de transmissão, no Distrito
Federal, imóveis adquíridos por componentes da Força
Expedicionária Brasileira". Posto em discussão o parecer,- e, em seguida, em votação, é o mesmo aprovado por
unanimidade.
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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 assinada pelo Senhor Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
10' Reunião, Realizada em 30 de Junho de 1983

As dez horas do dia trinta de junho de mil novecentos
e oitenta e três, na Sala rle Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Joã_o Calmon, Presidente;
Aderbal Jurema, Fernando Cardoso Henrique, Gastão
Müller, Passos Pôrto, Alvaro Dias e Octávio Cardoso,
reúne-se a Comissão de Educação e Cultura.
Deixam de çomparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Jo~é Sarney, Eunice Michiles e Luiz
Viana.
_"' ·- Haven#o número regimental, são abertos os trabalhos
com a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior,
que é _dada como aprovada.
São apreciadas as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N• III, de 1982,
e introduz dispositivos no Decreto-lei n9 594,
de 2_7 de maio de 1969, que instituiu a Loteria_ Esportiva
Federal".
Relator:- Senador Aderbal Jurema.
Parecer: contrário.
cOn~l~ão: aprovação do Parecer.
qu~. "altera

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• 149, de 19S2,
que "dispõe sobre a impressão de legenda n__o volante da
Loteria Esportiva Federal".
Relator: Sena<!_or Ader_bal Jurema.
Parecer: favorável.
Conclusão: aprovação do Parecer.
I'ROJETO DE LELDA CAMARA N' 28, de 1983,
que. "dispõe sobre concurso vestibular e dá outras prOvidênciasH.
Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso.
Pare_cer: contrário.
Conclusão: aprovação do Parecer.
PROJETO DE LEI DA CAMARA N' 103, de 1982,
que. "altera o artigo 29 da Lei n9 6.168, de 9 de dezembro
de 1974, que criou o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, e o artigo 39 do Decreto-lei n9 594, -de
i7 de maio de 1969, qUe instituiu a Loteria "EsportiVa Federal".
Relator: Senador Aderbal Jurema.
Parecer: favorável.
Conclusão: aprovação do Parecer.
PROJETO DE LEI DA CAM ARA N' 50, de 1983,
qu~. "dispõe sobre a criação do Colégio Agrfcola de Garanhuns, no Estado de Pernambuco".
Relator: Senador Aderbal Jurema.
Parecer: favorável.
Ç_onclusão: aprovação do Parecer.
PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• 74, de 1981,
qu<:. "altera a redação da Lei n<1 6.664, de 26 de junho de
1979, que disciplina a profissão de Geógrafo".
Relator: Senador Aderbal Jurema.
Parecer: favorável.
Conclusão: aprovação do Parecer.
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 272, de 1980,
que. "fixa normas para a escolha de dirigentes das universidades e dos estabelecimentos isolados de ensino superior...
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Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso.
Parecer: favorável, nos termos da Emenda n11 1-CEC.
Conclusão: aprovação do Parecer.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Sergio da Fonseca Braga, Assistente da
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI!:RITO,
CRIADA ATRAVI!:S DA RESOLUÇÃO N• I3, DE
1983, "DESTINADA A INVESTIGAR A PERSISTI!:NOA DA POBREZA ABSOLUTA NO NORDESTE"
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ANEXO À ATA DA 2PREUN!ÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO. -CRIADA ATRA VES DA RESOLUÇÃO N• 13. DE-1983,
"DESTINADA A INVESTIGAR A PERSISTENCIA DA POBREZA ABSOLUTA NO NORDESTE", DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO
DO ENG• DR: JOSE OSWALDO PONTES DIRETOR-GERAL DO DNOCS - QUE SE
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO.
PRESIDENTE: Senador ALBERTO SILVA
RELATOR: SenadorJUTAHY MAGALHÃES
(INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO DA REUNIÃO.)

Sem sério agravo à justiÇa não- se pode imputar ao
DNOCS falta de discernimento, incompetência ou desídia no traio desse vifal problema regional. Nem que os
resultados tenham sido de todo adversos.
Uma visão imparcial, ampla, retrospectiva e comparativa da evolução do Nordeste não permite ocultar o lar~
-- go trecho jâ caminhado na via do desenvolvimento re~
gional.
Se mais elevado estágio não foi alcançado, a despeito
de todas as investigações e esforços dos paladinos dessa
causa, deve-se certamente a eventuais equívocos de avaliação de curso. Mas recai, precipuamente, sobre a insensibilidade da sociedade brasileira e de seus dirígentes
para assunto de tamanho significado concernente à integração nacional, chegando a ameaçar sua própria estabi~
Iização.

- O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - De acordo
com o que havíamos estabelecido, está aqui presente o
Dr. José Oswaldo Pontes, mui digno Diretor-Geral do
DNOCS, e seu auxiliar, engenheiro Amaury Araújo,
para fazer uma exposição na nossa Comissão sobre o
que o DNOCS tern reHo, o que está-se propondo a fazer,
enfim, um sucinto -e breve relalo das ativldades do órgão
que todos nós :reconhecemos ser um dos _mais eficientes e
importantes organismos regionais.
Eu gostaria só de aproveitar este ensejo para cumprimentar o Dr. José Oswaldo Pontes pela presteza com
qu-e -átendCu o nosso convite, apesar da Comissão estar
muito reduzida pelas razões que ele já tomou conhecimento, nem por isso a sua exposição deixará de ser da
maior utilidade para nós, porque com os complementos
que ele vai deixar aqui, nós, lã do plenário do Seriã-do,
poderemos levantar a questão em favor da tese que ele
- defende, e que alguns dados eu já tive oportunidade de
conhecer em outras ocasiões.
E para que não tomemos também o tempo do -~osso
Diretor dO 5NOCS, Dr. JoSé Oswaldo Pontes, passo-lhe
a palavra para fazer a sua e;xposição, e depois dela nós
deixaríamos livre a oportunidade de lhe fazer as perguDtas mais importantes.
, Com a palavra o Dr. José Oswaldo Pontes.

Ainda hã poucos dias o Ministro Mário David Andreazza proclamava no DNOCS: "O Nordeste é proble-ma de toda ~sociedade brasiiC?ira. Depende de uma decisão política Iião_aj:)enas do Governo mas de toda a socie-dade brasileira. Essa .é a nossa pregação", concluiu.

2• Reunião, realizada em 7 de junho de 1983
Aos sete dias do mês de ju:nho do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dez horas, na Sala de Reuniões da

Coinissão- de RelaÇõ-es EXieríores; p-resCntes os SeiihOres
Senadores Virgflio Távora; José Lins, João Lobo, Alberto Silva (Presidente), Jutahy Mãgalhães (Rel:itor), Mârio
Maia e Fâbio Lucena, reúne·se a Comissão Parlamentar
de Inquérito criada através da Resolução n'~ 13, de 1983,
destinada a investigar a persistência da pobreza do Nor·
deste.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os
Senhores Senadores Marco Maciel, Alfredo Campos,
Lourival Baptista e Hélio Gueiros.
Havendo número regimental o Senhor Presidente, Senador Alberto Silva, declara abertos, os trabalhos, dando a palavra ao Senhor Dr. José Oswaldo Pontes, ilustre
Diretor-Geral do DNOCS.
Iniciando seu depoimento o Dr. José Oswaldo Pontes
esclarece que, em função da ocorrência de secas a economia do_ Nordeste sofre variações negativas e positiVas.
Destaca o Programa de Irrigação Pública, o Projeto
Sertanejo e o Programa de ÁrCas de Moiltantes.
·
Consolidou-Se em 1934 o Progrã-ma de Pesca e Piscicultura, através de uma estrutura técnica e administrativa permanente, alicerçada em sólida e conceituada base
científica.
O DNOCS inclui em suas ati"vidades o Prognima de
Emergência, para atender-aos nordestinos vitinuidos p-or
calamidade pública.
A presente atuação do DNOCS sintetiza--sé em Quatio
programas principais: Recursos Hidricos, lrrigaçã~,
Âreas Secas, Áreas de Montante e Pesca e Piscicultura.
A linha de atuação do órgão tem se voltado sempre
para a gestão de recursos hídricos na ãrea sob sua jurisdição, abragendo um tríplice aspecto: Estudos Hidrológicos, Obras Hidráulicas e Utilização das Águas,
Fin-alizando seu depoimento o Dr. José Oswaldo-Pontes apresenta uma última ma-s essenciar prõVIdência, que
seriam os recursos necessârios a sua implementação_ e
acompanhamento, sem os quais seriam im1teís e frustrantes quaisquer esforços para minimizai' a pobreza ve~
ri ficada no Nordeste.
Logo após o Senhor Presidente, Senador Alberto Sílva, passa a palavra para interrogar o depoente aos Senhores Senadores João Lobo, Virgílio Tãvora, José Lins,
Jutahy Magalhães (Relator), Fábio .Lucena e Alberto
Silva (Presidente).
O Senhor Presídente, SenadOr Alberto Silva, encerra a
reunião agradecendo ao nobre conferencista, o Engenheiro Dr. Jo.sé Oswaldo Pontes, pela magnífica exposição.
Nada mais havendo a tratar encerra·se a reunião e,
para constar, eu, Nadir da Rocha Gomes, Assistente da
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada-, serã assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
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O SR. JOSÉ OSW ALDO pONTES - Sr. Senador
___Alberto Silva, Presidente dessa CPI, Excelentíssimo Senador Jutahy Magalhães, Relator, Senador João Lobo,
Srs. Senadores.
Honroso e gratificante é para o Departamento Nacio~
nal de Obras Contra as Sec-aS (DNOCS) atender à conVocação de Vossas Excelências, constituintes da Cernis~
são Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a
- persistência da pobreza absoluta no Nordeste.
Aqui estou envaidecido e agradecido pela oportunidade que V. Ex's concederam ao DNOCS de, ante a mais
alta instância do Poder Legislativo, prestar contas ao
povo brasileiro, especialmente aos nordestinos, a cujo
serviço se encontra, das atribuições que lhe foram come~
tidas pelo Governo Feperal.
Relevante e engrandec,edora é, po~ igual, o chamamento por essa C.P.I. para que a sempre renovada Inspetoria de Secas apresente em depoimento e questione com
V. :fu.ts o seu po"n"to de Vista sobre a perspectiva de enca~
nl.inliaf soluÇões para o gT"aVe e cOmprometedor proble-ma da persistênciá da pobreza absoluta no Nordeste.
Sente-se o DNOCS muito à vontade para expor edis·
cutir, com tão ilustres interlocutores um assunto que tem
sido a razão maior de sua existênCia, ao longo de 3 quartéis de século, qual seja a busca e aplicação de ações ade·
quadas à elevação do nível de vida e bem estar do flage·
lado povo nordestino.

Em termos de Governo, a sensibilidade pelo problema
do Nordeste não se expressa pela grande quantidade de
planos sucessivos, freqüentemente simples variantes de
outros ainda não concluídos ou sequer encetados. Tal
sensibilidade caracteriza-se pelo afluxo contínuo e adequado de recursos destinados a implementar e conduzir
a termo um planejamento competente, realista e participativo. Recursos financeiros e humanos estão na base
desse processo,
O- Eminente nordestino José Amêrico de Almeida jã
advertia que "o que falhanão são os planos, mas sua execução", ressaltando que, "só se intensificam as obras sob
a pressão da seca; <luando o rendimento é mínimo".
Pode·se-ia ainda hoje repetir sobre o suprimento de recursos para o Nordeste o que, em 1913, em conferência
sobre "O problema das Secãs", Arrojado Lisboa dizia
em alusão à ocorrênciá de chuvas e ao regime dos rios:
"Irregularidade, sempre a irregularidade".
A oscilante história dos dispêndios do DNOCS, está
sintetizada no Quadro I, a testemunhar de 1909 a 1982 o
acerto da afirmativa daqueles ilustres patrícios. Por ele
constata~se que os anos de calamidade apresentam discrepâncias radicais na alocação normal do parco numerário.

Essa descontinuidade dos recursos públicos para o
Nordeste, destinados a gerar uma ação eficaz para o desenvolvimento regional integrado- e não meros paliativos emergenciais- t; sem dúvida, uma das causas mais
destacadas do incremento dos bolsões de pobreza absoluta no Semi-Árido nordestino.
Os Srs. vêem neSse gráfico de 1909 a 1982, como foram
distribuídos os recursos ao DNOCS. Vemos que esses pi~
cos coincidem com a ocorrência de secas. Quando hã
uma seca, o volume de recursos destinados ao Nordeste
cresce consideravelmente, reduzindo-se, logo depois, à
manutenção dOs órgãos, não s-obrando recursos para investimentos.
Para se ter uma idéia, temos outro quadro que mostra
a soma dos recursos alocados ao DNOCS--de 1909 a
1982, totalizando, a pr~ços atualizados, corrente de
1982, 668 bilhões de cruzeiros, o que significa em termos
de I bilhão e 200 milhões de dólares. Isso significa que,
em.73 anos de atividades do DNOCS, ele recebeu_de recursos o equivalente a menos de lO% do que foi despen~
dido em Itaipu.
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DISPENDIOS GLOBAIS
DISPENDIOS GLOBAIS DO DENOCS

ANOS

QUADRO I
ANOS

1909
lO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1920
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1930
31

APREÇOS
CORRENTES

EM MOEDA
DEJULHO/Sl

446:471$400
1.099: 134$200
2.341:527$800
6_686:22.7$100
6.935:312$000
2.008:766$300
9.U7:035$700
3.127:393$900
4.537:797$900
2.325:799$700
6.134:629$400
27.155:691$600
137.270:114$800
• 145.947:350$000
67.213:127$500
11.668:762$400
- .3_826:749$300
4.347:636$400
5.99ó:49.<I500
8.468:577$300
. 11.635:031$300
'9.544:018$600
11.316:099$900

97.19i.433,20
239.279.669,58
509:807.591,16
1.386:260.759,52
1.437.902.883,06
416.480.813,70
1.727.766.667,20
523.043.579,10
705.308.359,56
326.658.960,18
834.681.435,00
3.284.288_385,42
16.153.138.870,26
15_886.159 .412,34
6.~05.627 .221,12
996.177:905,10
302.934.322.;74
3.32.Ó92.._68Z:04
450.145.504,20
646.874,084,64
888.'139.296,62
814.788.267,30
1.013.166.992,46

32
33
34

35
36
37
38
39
1940
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1950
51
52

53
54
55
56
57
58

APREÇOS
CORRENTES
168315:861$300
137.504:608$700
47.246:469$900
42.987:148$200
42.156:074$200
63.508:170$500
47.668:481$600
46.462:353$300
45.920:626$900
47.956:229$900
90.346:831$900
65.212.858,50
61.111.701.10
65.708.269,00
66.458.!85,50
88.118.223,60
124.071.682,00
145.167.190,00
178.266.411,90
421.287.919,70
425.196.920,40
379.090.123,10
519.764.611,80
668.206.708,60
1.032.825346,30
1.673.906.072,50
5.024.987.812,80

EM MOEDA DE
JULH0/82
14_65h.753.819,26
12.218.105.744,46
3.881.288.047,98
3.119.391.485,28
2.823:767.433,80
4.007.404.373,70
2.882.580.498,<10
2.697.259.253,22
2.596.565.603, I O
2.429.461.253,94
4.097.548.418,88
2.406.211.195,92
1.942.167.904,32
I ~933.042.038,90
1.607.528.165,46
1.862.43'!.137,90
2.489 ,4()1 .993,26
2. 748.039.295,68
3.194.079.031,08
6.818.824.023,90
6:361.799.288,88
5.141.859.168,18
5.802.631.040,64
6.324.638.381,46
8.098.848.563,82
11.092.476.392,76
26.735.537.727,36

Gr5 fi c o

DISP~~IDIOS GL081\IS DO ONQÇS (mocdo·j'ui./BO)

\,0 ....

\ PRf.ltJS

((HHH '\.i L"'
59
1960
61
62
63
'64
- i5'5
66
67
68
69
1970
71
72
73
74
75
76
77
78
79
1980
81
.82
TOTAL

4.62l.856.812,80
3J27.559.434,00
4.200.000.000,00
4.700.000.000,00
6.200.000.000,00
7.595.618.736,00
57.515.118.000,00
76.390.006.000,00
81.348.957,15
95.353.006,00
99.002.122,00
131.077.027,20
213.449.333,60
245.582.241,20
303.409.041,50
401.567.319,10
767.670.831, I O
1.357.165.001,00
1.550.556.555,50
2.084.950.417,20
2.927.443.339,00
8.439.841.182,35
17.985.209.195,47
32.364.200.UOO,OO

L \1 \ltH.D,\ h E
Jl r no~t~~

20.123.:299.6 u ,66
10.541.059.449,06
10.328.817.972,00
7.621.904.178,00
5.733.487.200,00
3.687.256.960,38
17.802.384.153,54
17.146.705.653,00
14.222.514.765,06
13.421.654.556,24
11.540.443.716,48
12.754.143.411,66
17.244.558.854,46
16.984.418.975,58
18.205.798.603,44
18.722.417.682,78
28.021.674.211,02
35.065.832.143,44
28.074..687.107,35
27.216.984.441,14
24.826.593.071,12
35.447.332.969,37
35.790566.290,99
32.364.200.000,00
668.636.%2.068,32
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A POBREZA ABSOLUTA NO NORDESTEUma visão anaHlica, mesmci -Sup-erticlãi,

Sobre i-for=

mação económica e social do Nordeste ressalta a expio~
ração predatória e o regime sem i~ feUdal que caracterizou
a atitude do colonizador face aos recursos naturais e aos
habitantes da região.
O europeu invasor teve de substituir a população
aborígene,-nômade e rarafeita por contingências climáfí:.
cas mais indomável na sua liberdade, pelo africano escravizado, afim de explorar a força de trabalho necessária ao cultivo de largos tratos agrícolas, dos campos de
criatório extensivo e aos poucos engenhos para produtos
exportáveis.
Do litoral o explorador demandou aos sertões, adversos mas dlsponfveis, estabelecendo-se em latifúndios que
iam sendo cultivados Pela mão-de-obra agregada. O
domínio e a exploração da terra e do rurícola c_onduziu a

e

uffi pioteciOilismõ a uma dePendência patronal remanescentes até hoje.
oesde o início, coin poucaS jazidas minerais de fáCil ea compensadora lavra e sem a afluência do capital alienígena para instalar indústrias, o destino do nordestino
voltou-se_ prepo_qderantemente para a agricultura.
Ainda nos nossos dias prevalece a hegemonia das ati. -'---vidades agrícolas, sendo a população Tegional constituída por quase 60% de rurícolas.
Na participação setorial da economia nOrdestina, a
agropecuária contribui com quas-e "30%, contra" 24% da
indústria.
Entretanto, a economia agrícola é muito mais débil e
vulnCrável, fãce às aleatórias vai-i"ações c!imáticàs.
Os Quadros II e II I são -bem expressivos; ao ressa:ftarem as variações setoriais da economia nordestina e a
discrepância de comportamento entre a agricultura desta
região -e a do Brasil como um todo.

QUADRO II
MINTER/DNOCS
NORDESTE -

Aspectos econômicos

Variação setorial da economia do Nordeste
Suj~itos a retificação

Consolidados
Agricultura
Indústria
Servi os

1967
1968
1969
1970
1971
1972 1973
1974

Por estes dlidos conclui:.se que, enquanto a variação
da indústria e dos serviços no Nordeste é, praticamente,
sempre positiva, assim como a evolução da agricultura
no País, a economia agrícola regional é direta e profundamente influenciada pelas alterações do clima.
A constatação de cada seca no Nordeste pode ser visualizada pelos seus reflexos no crescimento negativo
dos indicadores da economia agrícola da região .
O comportamento do setor primário constitui--se, assim, no principal es1o"i'"Vo ao desenvolvimento do Nordeste, contribuindo conseqüentemente para o crescente
empobrecimento das populações de baixa renda.
Fatores limitantes de ordem fisica, económica, social e
política - como água, solo, capital, educação, domínio
da terra- vêem mantendo o Semi-Arido sob a histórica
prevalência de uma estrutura fundiária por vezes opressora e do empirismo das atividades agropastoris, conduzindo ao baixo nível de vida do rurícola.
De fato, numa região onde a tenência de terra se apresenta com 8% de latifundiârios retendo 67% das terras,
çabendo a 73% do total_dos proprietários rurais apenas
- t-2% da á~ea agricultâvel; DUma região onde 95% das práticaS agrícolas ainda se executam com _o uso de enxadas,
não espanta que a renda ''per capita" do rurícola alcânce
10% 9aguela dos habitantes dos grandes centros regionaiS_-~-

RENDA

Anos
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Anos

6,0
15,3
8,1
8,7
4,0
10,7
12,6
15,2

14,9
- 2,1
- 0,4
-15,6
36,0
6,3
6,4
- 8,0

11,4
6,5
9,8
5,1
7,9
10,5
11,6
10,5

Agricultura
Indústria
Serviços

24,9
-14,4
15,1
2,7
- 1,7
- 6,2
- 2,5

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

11,2
12,6
7,6
7,6
7,00
9,0
- 2,8

10,1

13,8
7,5
9,2
7,9
7,6
3,0

Fonte: BNB/Nordeste --Análise Conjuntural-- I Sem_ 82
- Limitações tecnológicas do Set_or agrícola no Nordeste:
• 95% das práticas agrícolas com uso de enxada
• domínio médio (hafagricultor):
2,5 ha, com uso de enxada
10 ha, com implementas a tração animal
40 ha, com o uso de tratar agrícola.

QOADRO III
MINTER/DNOCS
NORDESTE ECONOMIA AGRICOLA Anos

Brasi1( 1)

1970
1971
1972
1973
1974
1975

1,5
11,34,1
3,6
3,2
5,2

Aspectos económicos

Variação da ec.onomia agrícola no Nordeste e no Brasil
Nordeste( 2)
,15,6
36;0
6,3
6,4
-8,0
24,9

~

Anos

Brasil(')

Nordeste( 2)

1976
1977
1978
1979
1980

2,9
11,8
-2,6
5,0
6,3

-14,4
15,1
2,7
-1,7
-6,2
-2,5

19BI

~

Fontes: (1) FGV /Conjuntura Económica - Dez/81
(2) BNBfNordeste- Análise Conjuntural - I~' sem. 82
Obs.: Atê 1974 os índices do Nordeste estão consolidados.

-

:

·

A economia agrfcola do Nordeste ainda repousa sobre
o trinômio boi-algodão-culturas de subsistência, estas últimas mal sendo suficientes pã.ra a auto-sustentação dos
-pequenos lavradores em tempos normais.
As unidades produtivas mais significativas dO sertão
acham-se constitUídas pelas grandes propriedades, que
se dedicam ao cultivo do algodão e sobretudo da pecuária para uma economia de mercado. Elas é que regulam as relações mercantis, o emprego da mão-de-obra e a
Ç:xploração e uso da terra.
O pequeno proprietário que possui algodoal comumente vende o produtQ. "na folha" ao financiador de sua
lavoura. E Se tem algum rebanho, é em geral inexpressivo e do seu produto pouco resta após o sustento da
faÍniHâ.. Desse modo, o fruto de sua atividade não chega
ao meicitdO-ilgrfcola.
Prestando serviços aos grandes proprietários, mas sem
qualquer interferência na gestão do empreendimento,
encontra-se a grande massa rural, constituída de arrendatários, meeiros, parceiros, ocupantes e assalariados.
Todos sem acesso à posse da terra e, via de regra, aos benefícios sociais.
A esse aglomerado de dependentes do latifundiário
vem-se juntat, em épocas de calamidade, até mesmo o
pequeno proprietário.
Esse contingente de párias ê que acorre logo no começo das secas às frentes de emergência, quando mais se
degrada a sua Q_ignidade humana com a destruição de
seus míseros bens, a desagregação de sua família e- ã humilhação de inexpressivo trabalho por um baixo salário.
Que resta a este caboclo inteligente e_ capaz, por~ deprii:nido pela fome, seri.ãO piecipitar-se no extremo nfvel
- de pobreza, do qual dificilmente emergirá, pois ·a seca~
periódica e a tragédia se repete?
Essa pobreza absoluta, decorrente dC tantas caUSas
que seria pretensioso tentar identificá-las na sua totalidade,- manif'eSta:se petas baixos níveis de renda, pelo analfabetismo, pelas precárias condições sanitárias,
refletindo-se nas elevadas taxas de mortalidade, sobretudo infantil, e nas endemias parasitârias. Seu conjunto .retrata as péssimas condições de vida do trabalhador do
campõ.
A seca, como adversidade climática, ê a causa prinieira, mas não a única da pobreza e mesmo da miséria do
pova··nordestinO~-Há regiões niáis âridas porêm prósperas. Como existem_ populações mais pobre_s habitando
terras de clima ameno.
-O fenôriieno da seca, como ensina Arrojado Lisboa,
"é de natureza taiito física como económica e social. Por
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isso é um problema múltiplo" e como tal tem de ser enfrentado.
O clima, se tem condições desfavoráveis como o ba-

lanço hídrico deficítãiio e ·a- irregular distribuição das
chuvas, oferece por outra parte fatores propfcios ao desenvolvimento biológico.
Por isso ê possível e necessário ao rurícola nordestino
conhecer, adaptar-se e explorar o seu meio ambiente, os
seus recursos naturais, para sua própria sobrevivência e
melhoria das suas condições de vida.
Conviver com a- seCa é a fórmula ideal para o desenvolvimento do Nordeste. A exemplo de algumas nações
desenvolvidas porém sujeitas a eventos climãticos mais
intensos e catastróficos que os desta região.
As soluções? Sã_o múltiplas, como as causas do fenô~
meno.
Porém partem todas de uma decisão política fundamentada, séria e continuada. Com a indispensável e per~
manente participação _de cada nordestino, objctivo e
agente de qualquer transformação efetiva que -se proponha para esta regiãO.
- Aos nordestinos é que compete, em essência, a solução
dos problemas de sua terra e de sua gente.
Talvez na ausência dessa atitude é que repouse o insucesso de tantos planos e programas inconsistentes, propostos para solucionar os crónicos e graves problemas
regionais, dentre todos sobressaindo a pobreza absoluta
da maior parte dos rurlcolas nordestinos.

A AÇAO DO DNOCS
Desde seus primeiros dias o QNOCS esta~eleceu para
o Nordeste, diretrizes ainda válidas com o objetivo de
superar os efeitos das secas e colaborar para o desenvolvimento regional.
Foram procedidos estudos_ detalhado~ sobre _o reconhecimento da sua árça de atuação, de seus recursos naturais, de suas potencialidades humanas e da maneira de
conjugar esforços para sobrepor-se aos problemas iden~
tificaâos._
Aos estudos sqcederam-se os trabalhos do estabeleci_mento de uma vasta e indispensável infra-estrutura,
des.tacando-se, pela sua prioridade inadiá'{el._ o iníciõ- de
implantação de uma rede de reservatório de _águas. _
Presentemente dedicã.-se o DNOCS com preeminência
à adequada utílização dos recursos hidricos disponíveis,
sempre voltado para a missão específica de propiciar
meios para a fixação do rurícola à sua_gleba, da qual obterá os recurs_os n~ce!;:;ários ao b~m-estar_ ela s1,1a família.
No meio dessas atribuições, permanece o DNOCS
sempre alerta e disponível para atender aos nordestinos
porventura flagelados pela inclemência da seca periódica, desde que convocado pelas autoridades competentes.
Se a seca ê o problema superior do N ardeste, a água
seria sua soluçãQ conseqij:.en,te. _
De fato, têm os recursos hídricos da -l-egião Uma importância singular e primordial para qualquer atividade
produtiva no Semi-Arido. Sobretudo _se aplicadil convenientemente a solo fértil; que multiplica exponencial~
mente a semente a ele confiado.
A água é o fator lirp.iNnte Q_o desenvolvim~ntO do
N ardeste. Essa, a premissa de qualquer equacionamento
da problemática regional.
_. -·
Por isso, sem preterir outros fatores, o DNOCS
dedicou-se particularmente à água, estudando-a,
armazenando-a e promovendo o uso racion~:~,l de SJlaS potencialidades.
Todas as outras atividades económicas ou soCiaiS sãó,
de uma forma qualquer, deJa decorrentes.
Em se tratando de Nordeste,_ nunca se deve esquecer
que, praticamente, a totalidade das águas continentais
provêm das chuvas. .
_
Por outro lado, tem-se a considerar em qualquer planejamento que a perda por evaporação é cerca de 3 vezes
superior à precipitação pluviométriCa.
A isto cabe editar, dentre outras, razões de ordem geológica, litológica e estrutural, que condicionam o armazenamento das águas superficiais ou subterrâneas.
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Pois acumular é a única maneira de assegurar a disponibilidade permanente daquele líquido indispensável à
sobrevivência e ao desenvolvimento.
Mas se a pluviosidade no Nordeste é razoável em valor absóluto, as condições ambientais a exaurem com
presteza. Os rios cortam rapidamente e o remanescente
da água vai par o mar. Resta a que foi recolhida pelas
barragens ou pelos aqUíferos.
- o' dlsPerdício, como a poluição, da_ágU.a nestaif:8ião é
tão insensato que às v~ se torna criminoso.
Daí a necessidade insubstituível e urgente de proteger
os recursos hídricos do Nordeste através de um criterioso e permanente gerenciamento das suas -bacras hidra~
gráficas. Só assim garantir-se-á a sua preservação e õ seu
- uso adequado.
No Nordeste, a água é válida em qualquer quantidade,
de qualquer natureza e a qualquer preço.
Essa assertiva é aplicável particularmente à zona rural
do Semi-Arid:O. Ali, o camponês que não dispUzef de água próx-irll8 e permanente é um flagelado em potencial.
E na ocorrência de uma seca -só lhe resta uma das _alter-=- nativas: Iriigràr ou morrer.
Considera-se, por uma parte que é necessário intervir
na atual estrut~ra fundiária da região. Mas não se pode
deixar de atender a todas as propriedadeS ·rurais produtivas, independente de sua dimensão.
Por isso·,- à medida em que ia disseminando açudes e
poços pelos mais distantes recantos do Polígono das SeGas e ter ensinado os_ nativos a construir por si próprios
essas obras hidráulicas, o DNOCS in_iciavã o apr~vCita
:mento das águas acumuladas à medida em que ia Qispondo dos recursos necessários.
Esse, como anteriormente referido, tem sido o grande
ó~ice a regular execução dos projetas deste Departamento.
As _mais significativas interi-upções, cOm paradas ou
mesmo desativações de obras, verificaram-se durante o
Govern~_ Artur Bernardes. Episódio semelhante ocorreu
cQrn__!l, edição do Decreto-lei n'i' 138, de 2-2-1967, qúe desativoU-o dispositivo referente- à açúdagem em cooperação, recomendável sob todos os aspectos. Esse Programa propiciou a constrUção de mais de 600 açudes particulares, e seu reinício é pC:rrilanentemente postu[ado pe.los proprietários rurais.
Com cerca de t .000 açudes e 18.000 poços tubulares
construídos, entre públicos e particulares, o DNOCS
tem procurado intensificar os seus programas de utilização de água disponível.
O Programa de11-rigaÇio PÓb-li~~. aP6S uma fase de intensa atividade, encontra-se praticamente estacionário

devido à carência de recursos, embora possua em estoque mais de 100.000 ha com projeto executiro conclufdo
e 118.000 ha de terra desapropriados para implantá-los.
Embora 10,8% dos solos do Polfgono das Secas sejam
irrigáVeis, apenas- 2% podem ser irrigados, por carência
de água.
Por essa razão, embora tenha se dedicado preferencialmente à agricultura irrigada, o DNOCS passou a -pesquisar, estimular e desenvolver a implementação de um
Programa para as Áreas Secas, a fim de atender ao restante da área agricultável. Desse Programa sobressai o
Projeto Sertanejo, já consolidado e eficiente. Assim, sem
maciços dispêndios de água, incrementa-se o fortalecimento das unidades de produção agrícola onde não é
factível a agricultura irrigada em larga escala.
Outro Programa que vem tomando corpo entre as atividades do DNOCS é o Programa de Áreas dC Montante, que se volta para a cultura racional das vazantes de
açudes e rios. E Programa que tem suas raízes na tradição rural do Nordeste e que o DNOCS encampara informalmente desde a exploração dos seus primeiroS aÇudes.
Entrementes, embora a pesca fosse explorada a partir
do iníciO da acumulação das primeiras âguas nos açudes,
só em 1934 é que o Programa de Pesca e Piscicultura
consolidou-se através de uma estrutura têcnica e administrativa permanente, alicerçada em sólida e conceituada base científica.
Eventual e transitoriamente inclue em suas atividades
o Programa de Emergência, quando atribuições são conferidas ao DNOCS para atender aos nordestinos vitimados por calamidade pública.
Em face do exposto, a presente atuação do DNOCS
pOde ser sintetizada em 4 Programas principais:
-Recursos Hídricos;
-Irrigação;
-Áreas seca-s e
-Pesca e Piscicultura.
Durante toda sua existência, a linha de ação do 6_rgão
tem-se voltado sempre para a gestão dos recursos hídricos, na área sob sua jurisdição, abrangendo um tríplice
aspecto:
- est\.ldos hidrológicos;
-obras hidráulicas;
- utilização das águas.
A Política Regional do DNOCS, com seus objetivos e
estratêgias, envolvendo aqueles_4 Programas, encontrase resumida no Quadro IV.

QUADRO IV
POLITICA REGIONAL Do DNOCS
OBJEÍIVOS

• Aumento da produção e dos níveis_de produtividade da agricultura nordestina. ·

• Aumento da .resistência' às secas, por parte do estabelecimento rural da área sertaneja.
• Aumento da oferta de proteína animal às populações nordestinas, em função da pesca e da pe--cuária; implantação de agroindústrias nas proximidades dos perímetros irrígadOs.

• Elevação do nível de vida dos ruríc(,llas, pelo au-_
-menta da r_enda e pela instalação de equipamentos
para a vida comunitária nos sertões.

ESTRATÉGIA
• Implantar uma economiã- de mercado no setor
agrícola, através da agricultura irrigada e com a
introQuçãQ de novo horizonte tecnológico.
• Fortificar a agricultura "de sequeirO, através de
ações iritegrã:d3S nas -propriedades rurais, com
base no desenvolvimento de recursos hídricos.
• Promover a integração da agricultura irrigada com
a agricultura de sequeiro, de mOdo a diminurr os
efeitos diferenciais e fortalecer, de forma global, o
setQr primário de produção.
• Associar a irrigação à piscicultura, à pecuária e à
agroindústria, de modo a promover a economia
reg~onaf como um todo.
• Integrar essas ações aos demais programas governamentais de educação, saúde, promoção social,
saneamento básico, eletrificação rural, infraestrutura de transportes e comunicações, com vistas ao desenvolvimento social e económico do
NOrdeste.
-
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PROPOSTAS DO DNOCS
No decorrer desta_exposiçào, fruto do convívio diutur~
no do DNOCS com o rurícola e com os problemas desta
região, foram inseridas nas considerações _e-na análise do
tema proposto algumas sugestões sobre a maneira de reverter a tendência ao progressivo empobrecirriento do
nordestino.
Constata-se que o meio rural ainda detém a maioria
da população do Polígono das Secas, a despeitO da riií~
gração acelerada pela estiagem estar ampliando a marginalização dos que ocupam a periferia dos grandes cen-

tros urbanos.
Detive-me, entretanto, em analisar apenas a zona rural do Nordeste e para ela se voltam algumas propostas.
Só é possível reverter o fluxo emigrãtóiío dos sertões e
retirar o rurícola da pobreza absoluta-sdhe fõr propor~
cionado acesso à terra e ao trabalho permanente e com~
pensador.
Sendo a agricultura a atividade produtiva dominante
dessa população, a fecundidade do solo apenas é possível
mediante a oferta suficiente e-opõftuna da água neces~
sária.
- ·- ·
No Semi~Ãrido, entretanto, os recursos hfdricos são limitados e irregulares às precipitaÇOC:s pluviométricas.
Em conseqüência; é índispensãvel armazenar toda a ãgua possível e otimizar a sua utilização.
Essa reversão de tendência à ampliação da pobreza
absoluta só pode ser obtida med.larite urlla decisão políti:.
ca que assegure recursos em volume, presteza e continuidade indispensáveis para que sejam eficãzes.
Essas premissas jâ erivolvem proposta-S fundamentaiS,
que devem se-r desdob(adas em atitudes e ações concretas.
Assim, é Urgente _que se inicie um adequado gerenciamento dcs recursos hídricos do Nordeste yisando, inicialmente, o seu aproveitamento dominante para as atividades agropastoris.
Esta gestão se efetuaria tanto em termos de_ íiicTemento como de armazenamento, de preservação e de otimização do uso-da ãgua, posta a serviço da melhoria das
condições de vida de toda a população-do Nordeste.
Pela sua capacitaçào, experiêncta·e potencialidade, na
ãrea de sua jurisdição, devesero DNOCS o órgão gerenciador dos recursos hídricos do Semi-Ãrido. Caber-lheia, naturalmente, relacionar-se, quer em termos de subordinação, quer em termos de vinculação a outros organismos governamentais-.
A esse propósito, mereceriam ser revigoradas e aplicadas as conclusões do relatói'io da visita ao N ardeste, em
1980, da Comissão de Assuntos Regionais dõ SenadO
Federal, devidamente ajustado à conjuntura atual.
O Governo do Presidente João Figueiredo, sensibilizado para a premência de oferecer ãgua suficiente e permanente a fim de atender às ne-cessidades básicas e às atividades produtivas dos nordestinos, vem implementando
projetas voltados prioritariamente ao suprimentO h-íãríco das populações e das atividades agrícolas do SemiÃrido.

Bem geridos os recursos hídricos assim disponíveis, é
premente a intervenção na estrutUra fundiária, notadamente onde a açãO governamental tornou a~ssível a água voltada para o bem-estar de toda a população.
Hã Programas do DNOCS destinados a atender à demanda de âgua dos diversos setores da iniciativa privada, como o PROHIDRO e o ProjetO "Sertanejo que dispõem de financiamento subsidiado para a construção de
açudes e poços em propriedades particulares.
Acredito que as atuais circunstâncías Sejam propícias
ao restabelecimento do Programa de- Açudagem em
Cooperação, que tão benéficos resultados pioporcionaram ao Semi-Ârido, mediante o encaminhamento e
acompanhamento técnicos e parcial financiaffientó pelo
DNOCS de barragens em propriedades particulares.
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Esse Programa, que vem s_endo insistentemente reclamado pelos prOprietários rurais, incluia uma cláusula de
obrigatóriO acesso das populações vitimadas pelas secas
à água represada nos açudes por ele construidos.
Outro Programa de real oportunidade a ser ampliado
para atender a considerável número de rurícolas sem ter~
ras co!n acessO -a água perinimente é o que se refere as
- ·Ãreas de Montante.
Mereceria sua implementação ampliar~se, __ no mais
-curto prazo, a todos os açudes públicos do PoligOno das
Secas.
E_ mais ainda, estender-se às margens inexploradas de
todos os cursos d'água perenizados pelo Governo Federal,-Coin suceSsiva desapropriação e reloteamento de todas as_ glebas improdutivas.
Restaria Uma última mas essencial proVidênchi, sem a
c:iU:arserülm iil"úteís i: frUstrantes Cj_uãisquer esforÇos _p.ara
minimizar a pobreza absoluta verificada no Nordeste~
Todãs essas concepções e planos seriam até ofensiVOs
às populações carentes se não tiverem asseguradas a garantia do aflux.o suficiente, efetivo e permanente dos re-cursos necessáriOs à sUa implementação-e acompanha"~mentb.
COm a aplicação das medidas enunciadas, temos fun. damentadas esperanças de que serão alcançados os
nobreS e huinailTtárfos ·pr-opósitos· que conduziram à
-constituição desta ·comissão Parlamentar de ltlquérí"io
no Senado FederaL
Muito obrigado.
Isso atinge profundamente a economia do Nordeste,
_inllui_ndo decisivamente num desempenho glob?-1 da economia, onerando principalmente aquele SegmeJlto da so- cie_dade mais carente, mais dependente, que é eXatamlmte
o rurícola.
Se examinarmos o que ocorre entre o Brasil e o Nordeste, verificamos que enquanto a econoinia agrícola do
Br~sil sempre tem índices positivos, som:eOte- i!m 78 um
índice negativo, a economia do Nordeste sofre variações
negativa's e positivas exatamente em função da· ocorrência de secas.
Recomendável sob todos os aspectos, esse programa
__ propiciou a construção de mais de 600 açudes particul;:tres e seu reinício é permanentemerite postulado pelos
proprietários rurais.
Com cerca de 1.000 açudes e 1KOOO poços tubulares
construídos, entre públicos e particulares, o DNOCS
te!1l procurado intensificar os seus programas de utilização de _,água disponível. O Programa de Irrigação
-- Pl1bli_ca, após umã fase de intensa ativldade, encOntra-se
praticamente estacionário, devido à carência de recursos,
embora possua em estoque mais de 100 mil hectares com
_ projeto executivo concluído e 118 mil hectares de terra
flesapropriados para implantá-los.
Embora 10,8% do solo do polfgono das secas sejam ir" rigáveis,- apenas 2% pode ser irrigado por carência de água. Por e~sa razão, embora tenha se dedicado preferencialmente à agricultura irrigada, o DNOCS passou a pesquisar, estimular e desenvolver a implementação de um
programa-para as áreas secas, a fim de atender ao restante das ã.reas agricultáveis. Desse programa sobressai O
_ Projeto Sertanejo; jâ consolidado _e eficiente. Assim, sem
maciço dispêndios de água, incrementa-se o fortalecimento das unidades de produção agrícola, onde não é
factível, a agricultura irrigada em larga escala.
Outro pr':Jgrama que vem tomando corpo entre as ati~idades do-DNOCS é o Programa de Áreas de Montantes._ Esse Programa se volta para a cultura racional das
vazantes e açudes de rios. É programa que tem suas raízes na tradição rural do Nordeste, e que o DNOCS encampara informalmente desde a foi-mação de seus pri~
meiros açudes~
Entrementes, embora a pesca fosse explorada a partir
do início da acumulação das primeiias áSuãs dos açudes,
só em 1934 é que o Programa de Pesca e Piscicultura
consofídou-se através de uma estrutura técnica e admi~

nistrativa permanente, alicerçada em sólida e conceituada base científica.
Eventual e transitoriamente, inclui em suas atividades
o Programa de Emergência, quando as atribuições são
conferidas ao DNOCS, para atender aos nordestinos vítimados por calamidade pública.
Em face do exposto, a presente atuação do DNOCS
pode ser sintetizada em 4 programas principais: Recursos Hídricos, Irrigação, Áreas Secas, incluindo aí áreas
de montante, e Pesca e Piscicultura. Durante toda a sua
existência a linha de atuação do órgão tem se voltado
sempre para a gestão de recursos hídricos na área sob
sua jurisdição, abrangendo um tríplice aspecto: Estudos
Hidrológicos, Obras HidráUlicas_ e Utilização das Águas.
A política regional do DNOCS, nos seus objetíVos e
estratégias, envolvendo aqueles 4 programas, encontrase resumida neste quadro que dá os objetivos de cada
programa e a estratégia adotada.
NO decorrer desta exposição, fruto do c_onvívio diuturno do DNOCS com o t:uri_cola e com seus problemas, foram inseridas nas considerações e na análise do tema
proposto algUmas sugestões sobre a maneira de reverter
a tendência ao progressivo empobrecimento do nordestino.
Constata-se que o meio rural. ainda detém a maioria
da população do polfgono das secas, a despeito da migração acelerada pela estiagem, que está ampliarido a
marginalização dos que ocupam a periferia dos grandes
centros urbanos.
Detive-me, entretanto, em analisar apenas a área rural
do Nordeste e para ela se voltam algumas propostas.
Só-é pOssív"el reverter o fluxo emigratório dos sertões_ e
retirar o rurícola da pobreza absoluta, se lhe for proporR
cionado acesso à terra e trabalho compensador. Sendo a
agricultura a atividade produtiva dominante dessa população, a fecundidade do solo apenas é possível mediante
a oferta suficiente e oportuna da água necessária.
No semi-ãrido, entretanto, os recursos hídricos são limitados e irregulares as precipitações pluviométricas.
Em conseqUência, é indispensável armazenar toda a á~
gua possível, e otimizar a sua utilização.
ESsa reversão de tendência, a ampliação da pobreza
absoluta, só -p-Ode ser Obtida mediante uma decisão política que assegure recursos em volume, presteza e continuidade, indispensáveis pa-r.ã que sejam eficazes. Essas
premissas Jã envolvem propostas fundamentais -que devem Ser desdobradas em atitudes e ações concretas. Assim, é urgt!nte que se inície-um adequado gerenciamento
-dos recursos hídricos do Notdeste, visando inicialmente
o seu aproveitamento _dominante para as atividades
agro pastoris.
Esta gestão se efetuaria "tanto eni tennos de-incremento como de armazename!J,to, de preservação e de otimização do uso da água, posta a serviço da melhoria das
condições de vida de toda a população do Nordeste.
Pela sua capacitação, experiência e potencialidade na
área de suajurísdição, deve ser o DNOCS o órgão gerenciador dos recursos hídricos do semi-ârido. Caber-lhe-ia,
naturalmente, relacionar~se quer em termos de subordinação, a outros organismos governamentais. A esse propósito mereceriam ser revigoradas e aplicadas as conclusões do relatório da visita ao N ardeste, em 1980, da Comissão de Assuntos Regionais do Senado Federal, devidamente aju~tados à conjuntura atual.
O Governo do Presidente João Figueiredo, sensibilizado pela premência de oferecer ãgua suficieitte e permanente, a fim de atender às necessidades básicas e às atividades produtivas do nordestino, vem implementando
projetas voltados prioritariamente ao suprimento hídricO das populações e das atividades agrícolas do semiárido.
Be"m geridos, os recursos hídricos assim disponfveis, ê
premente a interVenção ha eStrutura fundiâr:ia, notadamente onde a ação governamental tornou a_cessível a água, voltada para o bem-estar de toda a população.
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Há programas do DNOCS destinados a atender às demandas de água dos diversos setores da iniciativa priva-

da, como o PRú-HIDRO e o Projeto Sertanejo, que dispõem de financiamentos subsidiados para a construção
de açudes e poços em propriedades particulares. Acredito que as atuais circunstâncias sejam propicias a-o ~reSta:
belecimento do Programa de Açudagem em Coop~
ração, que tão bené_flc_Qs__resultados proporcionaram ao
semi-ãrido, mediante o encaminhamento e acompanhamento técnico e parcial finand3.ril.eflto pelo DNOCS d"e
barragens em propriedades particulares, sem discrimt:
nação de tamanho de propriedade nem de tamanho de
açude.
Esse programa, que vem sendo insisteiitenieilie reclamado pelos proprietáiiOs rurais; incluía uma cláusula de
obrigatório acesso·das populações vitimadas pelas seca à
água represada dos açudes por eles contruídos.
Outro programa de real oportunidade para ser ampliado, para atender à considerável ruricolas sem terras
com acesso à água permanente, ê o que se refere às áreas
de montante. Mereceria sua irriplementação para
ampliar-se no mais curto prazo, a·todos·os açudes públicos do polfgono das secas, e, mais a"iilda, estender-se às
margens inexploradas de to_dos os cursos d'água perenizados pelo Governo Federal com sucessivas desapropriações e reloteamento de todas as glebas improdutivas.
Restaria então uma última, mas essencial providência,
sem a qual seriam inúteis e frustrantes quaisquer esforços para minimizar a pObreza absoluta verificada no
Nordeste. Todas essas concepções e planos seriam atê
ofensivas às populações carentes, se não tiverein asseguradas as garantias suficieittes do afluxo efetivo -e permanente dos recursos necessários à sua implementação e
acompanhamento.
Com a aplicação das medidas enunciadas, temos fundamentadas esperanças de que serão alcançados os
nobres e humanitários propósitos que conduziram à
constituição desta Comissão Parl~_mentar de Inquêrito
no Senado Federal. Muito obrigado! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) -

Eu quero

cumprimentar o nobre Direto_r-Geral do DNOCS, engenheiro Jo_sé Oswaldo. Pontes, pela sua exposição sintética
e objetiva, em que aborda a colocação, a posição do
DNOCS.durante todos esses anos. Naturalmente, como
estamos agora num período de debates, os nobres Senadores aqui presentes poderiam dirigir pergUntas ao nossO
Diretor, eu queria aproVeitar esta oportunidade para salientar dois pontos da exposição do Dr. José Oswaldo
Pontes que merece a nossa consideração.
Primeiro, o volume de recursos aplicados no Nordeste
em 70 anos de existência do órgão, é, pr3.tiCiiri1ente;como ele mostrou, ao longo dos períodos de emergência
ou das secas, e por conseguinte, como ele bem friSOu,
com rendimento baixo pelo fato de estar diante de uma
calamidade e não de_ um programa contínuo, onde os
projetas pudessem ser implementados com muito mais
eficiência. E não só isso, como também as proposições
por ele aqui levantadas, e que já têm sido objeto de_al- _
guns pronunciamentos nQssos DI? plenário do Senado, de
que a água acumulada no Nordeste, ou o perímetro molhado do_s açudes públicos do Nordeste é algo que merece atenção.
O que ele chama aqui, por exemplo, de aplicação da irrigação nas áreas de montante, principalmente das várzeas dos grandes açudes - eu a.cabava de perguntar
aqui, por exemplo, o açude Araras, um açude de 1 bilhão
de metros cúbicos de água, deve ter um perímetro molhado por volta de 250 quilómetros de água disponível.
Se assentadas as famílias, como ele já tem feito em vários
dos seus açudes, e é o que ele chama de projeto das áreas
de montantes, eu c_reio que nessa emergência que estamos lá no Nordeste, em vez das frentes de emergência,
talvez um dos programas imediatos fosse este. EU tentei
·fazer esse resumo, porque conhecendo a problemática
daquela região, queria, para os companheiros "iilerii5ros

desta Comissão, levantar essas hipóteses e essas propost-ãs do DNOCS, para que nós- da Comissão, principalmente o- nosso Relator que é um homem dedicado ao
problema e à problemática nordestina, já que o seri Estado tem uma grande área incluída no semi-árído, para
que formemos uma frente aQtii neSsa COmissão de ajuda
a proposições como esta que agora foi feita. Assim, coloco_ à disposição dos nobres Senadores aqui presentes a
oportunidade de interrogarem o nosso Diretor-Geiãl.
_ ~ncedo a ~mlavl'a ao nobre Senador João "LobO.
O SR. JOAO -LOBO- Sr. Presidente, Dr. Oswaldo
Pontes, em primeiro lugar quero parabenizar V. Ex.!' pela
lucidez da_ exposição, de todo que esse assunto que nós
gostaríamos fosse ouvido largamente pelos poderes
públicos ou pelas pessoas do Sul e Centro-Sul do País.
Nós que estamos presentes aqui, Dr. Oswaldo, somos
hornens habituados a conhecer de perto tudo isso que V.
~x' aqui abordou, e V. Ex• apenas repisou velhas_ feridas,
velhos recalques que temoS ao longo da nossa_ viáa PUblica. Mas resta-nos o consolo de_ saber que nós homens
públicos e parlamentares falamos não para a audiênCia
presente, mas para todo o contexto nacional. Então, a
exposição de V. Ex' deve ser diVJ.llgada, dada a êiJ.f.c;tse de
todo esse questionamento que V. Ex• faz e as propostas
nelas_ contidas. É verdadeiramente lamentável ess_es da-dos enfocados por V. Ex' Isso de-ixa em nós uill profundo recalque, porque órgão conlo o DNOCS, que desde
menino aprendemos a respeitar e a conhecer, que no
Nordeste se associa à água, a açudes e pcistos, que tem
uma experiênCia de Nordeste que deve ser preservada a
todo o custo, é lamentável constatarmos que 10% dos recursos despendidos em Itaipu foi tudo o que se gastou no
Nordeste çie 1906-a 1973. Isto quer dizer que em setenta e
três anos de seCas identificadas nO Brasil gastoU~Se-menos de 10% gastos em Itaipu. São dois pesos e duas medidas, e o Nordeste já_ informãdo, porque hoje a notícia é
território comum, todos têm a mesma informação, e dificilmente esse povo, trinta milhões de nordestinos irão
continuar a:ceità:ndo esse tipo de tratamento. Os órgãos
que atuam no Nordeste, como o DNOCS e a SUDENE,
sabeln O que precisa ser feito,' e sabe como fazer. O que
nãO temos são os recursos-necessárioS êm fluxo cOntínuo
para atender a todas essas necessidades. Então, Dr. Oswaldo, quem sou eu para questionar um técnico Como V.
Ex•, um homem dedicado a essa atuação do DNOCS.
-Mas eu gostaria de fazer uma pergunta que não sei serelaciona bem com a exposição de V. Ex• Eu estive pre&en~
te à última reuniãO da SUDENE, e lá assistimos a uma
exposição da transposição, da perenização das águas do
São Francisco para o semi-árido. Devo dizer a V. Ex•
qUe- nós piauienses- fiCã.mos decepcionados, porque espe-rávamos que- a transposição do São Fraricisco fosse feita
no Sohradii.thO- e de lá, através dà Rio Dois Irmãos, para
o Rio Piaui, do Piauí para o Canindé, Parnaíba etc. Com
muita tristeza constatamos que o Piaui foi deixado de
lado nesse anteprojeto -da perenização, e' sõ em Cabrobó
é que o Rio São Francisc-o -seria- transpOsto, ede lá para o
Vale do Apodi, fazendo uma irrigação que no meu entender será formidável, terá um sentido social _muito
grande, mas que está sendo question-ada sob_o aspecto de
que as águas do São Francisco são insuficientes pata irrigação dessas áreas, mesmo dessa área reduzida que o anteprojeto enfoca. Ontem, O Senador Almir Pinto leu um
artigo de um jornal que não guardei o nome, em que o
Instituto Miguel Calmon dizia que era um projeto absurdo, e_que o Rio São Francisco não tinha tanta água Para
isso, que era Simples perda de tempo, que era um projeto
fal'aônico e talvez eleitoreiro. Patece que eu escutei o
~om eleitoreiro, de um Ministro erii fase· presidenciável,
em fase eleitoreira, se arriscava a apresentai' ao Brasil,
- 8.pi:esefitar a esperança de nõs nordestinos tal projeto.
Houve umã iilierferência muito-fria e· muito calCulada do
-SenadO( Vi!gílio Távora, hom-em voltadO para a economia, em que ele colocava o problema mais racionalmente, ã.pel<i.ndo para um- estudo prévio da aolicacão com os
7
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resultados. Tudo isso foi enfocado. Então, a minha pergunta a V. Ex• é esta. Há leviandade realmente, naquele
estudo. As águas do São Francisco realmente não são su~
ficientes para--iúTgar nem a área reduzida do" Vale do
Apodi. Quanto à segunda interrogação, quanto à participação do Senador Virgflio Távora, eu gostaria de responder a V.-Ex', eu acho que o· Senador Virgflio Távora
não tem razão. Nós nordestinos, nós subdesenvolvidos,
não podemos nos conformar que qualquer projeto tenha
a sua viabilidade económica aprovada pelos parâmetros
das l'egiões desenvolvidas e ricas. As regiões pobres, os
países pobres não podem usar os parâmetros económicos de rentabilidade económica que usam os pafses ricos.
Tem que haver um tom passional na adoção dessas decisões políticas para se fazerem grandeS projetas em regiões corno o Nordeste. Eu lembro que a estrada
Belém-Brasília foi desaconselhada por todos os órgãos
têcnicos porque el'a uma estrada de onça e antieconómica. O próprio Celso Furtado, o grande Celso Furtado,
quando da construção da Barragem de Boa Esperança,
desaçonsel4ou o projeto, porque o mesmo era antieconómico. Felizmente foram tomadas decisões políticas c
essas obras foram realizadas e nós estamos vendo que
elas são de uma validade enorme. Por isso, acho que a
transposição, a perenização das águas dos rios do N ardeste não deve ser posta à luz da economia, se tem ou
não uma retribuição vâlida, porque se ela não tiver uma
retdbuição em termos económicoS, tem uma retribuição
em termos sociais, em custos humanos muito mais importante que o problema econômico Pi!ra uma Nação.
Mas eu volto à minha pergunta original. Hã leviandade
naquele estudo? As águas do São Francisco não são suficientes para irrigaÇão? E porqui se disse que a transpo- - sição pelo Piaui é mais onerosa do que pelo Cabrobó?
O SR. OSWALDO PONTES- Inicialmente gostaria
de agradecer a referência do Senador João Lobo à minha
exposição. Procurando responder a pergunta de V. Ex•,
gostaria de dizer que esse assunto não está a cargo do
DNOCS, o estudo está sendo implementado pelo
DNOS, mas eu conheço o estudo, e temos do DNOCS
uma posição jã apresentada ao Ministro Mário Andrcazza, e que inclusive recebeu o seu apoio. A premissa básica levantada é de que no Nordeste há um dêficit hídrico
- falei isso na minhã. exposição. Realmente, a precipitaçã.o mêdia do Nordeste representa 1/3 da evaporação.
Para os Senhores terem uma idéia, como ilustração, o
vale do Jaguaribe, que foi um vale dos mais estudados no
Nordeste, estudado pela missão francesa em 1960-62, um
vale que vem sendo estudado hã 20 anos, portanto, intensivamente, indicam os resultados desses estudos que a
precipitação média global pluviométrica no vale ê de cerca- de 50 bilhões de metros cúbicos de água; por ano,
precipita-se em média na bacia hidrográfica do Jaguaribe cerca de 50 bilhões de metros cúbicos. Desses apenas
2 .bilhões são disponíveis para consumo; o restante se
perde na evaporação, na evapo-transpiração, na infiltração, etc. Comparando isso, só para ter uma idéia da
diferença do Nordeste de o_qtros vales, a quantidade de
água que se precipita, em média, por ano, no vale do Sena, na França, ê também de 50 bilhões de metros cúbicos. No entanto, na França, estão disponíveis para -uso,
no vale do Sena, 26 bilhões de metros cúbicos, enquanto
que só temos, em virtude d_o nosso clima, 2800 horas de
insolação, a nossa- vegetação que durante o verão e principalmente na seca fica totalmente desfolhada, a evapoiranspiração é muito violenta, então fica disponível para
consumo apenas 2 bilhões de metros cúbicos.
Há realmente preocupação -de suprir esse déficit hídrico, e desde o século passado que se fala nessa idéia de levar água do São Francisco para os vales do semi-árido
nordestino, principalmente o Jaguaribe e o Piranhas~
Açu. Essa ê uma idéia que vem sendo levantada principalmente em épocas de crise climática; porque, quarido
hã seca, os políticos, administradores, técnicos, levantam
a tese da necessidade de se levar água para o Nordeste.
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O grande mérito do Ministro Andreazza foi ter enfreno ponto principal é tratar de transpor essa água ou para
tado o problema e ter mandado fazer um estudo sériO.
o vale do Apodi, ou para os vales do Piauí, ou qualquer
Não hã leviandade no estudo. O estudo é sê-rio; não está
um. As obras estão feitas, há uma quantidade enorme de
concluído, estâ em curso. Acho que o problema tem que
açudes que estão só na lama. E isso pode se repetir, leser realmente questionado, analisado; não se tem ainda a
vando a um colapso todo esse sistema e todo esse estudo.
conclusão de que esse estudo é viável; tecnicamente, já
f. a minha opinião.
sabemos que é viável; estã sendo feitO apeflaS o estudo
O SR. JOSt OSWALDO PONTES - Essas <ibras
complementar para verificar- viabilidade econômica do
são projetadas dentro de uma precipitação mêdia de lonempreendimento. Portanto, acho que há af um grande
go
prazo. Estamos num período crítico. No primeirO
mérito do MiniStro Andreazza em querer que se examine
grande inverno- que houver no Nordeste - temos no
em profundidade, que se faça um estudo sério, um estuNordeste cheias catastróficas, como foi em 1974, quando
do de viabilidade técnico-econômica, para de uma vez
houve inundação, inclusive no Jaguaribe, no Açu, em topor todas saber se essa é a melhor solução para o Nordos os vales do Nordeste, no Parnaíba; em todos eles
deste. Essa é a solução viável e que pode ser executada.
A posição que apresentamos ao Ministério, C c:fui o -- ocorreram grandes inundações porque houve água. A
barragem tem a finalidade de laminar as cheias, quer diMinistro Andreazza aceitou, ~que temos uma água diszer, de distribuir, de represar a água no momento das
ponível no Nordeste; apesar de todas essas carências, tograndes cheias, dos grandes invernos e distribuir essa ádoS esses déficitS hídricos na região, ainda há uma água
gua
nos momentoS de -áise, de escassez de Precipitação,
disponível, e ainda obras "que podem ser executadaS para
Os estudos indicam que essa água existe e essas bariaaproveitar, por exemplo, no caso do Jaguaribe, esses
gens todas são dimensionadas para aproveitar a média
dois bilhões de metros cúbicos que são disponíveis -para
de precipitação.
uso. Ainda não temos represamento da âgua, nem o vale
do Jaguaribe está com suas obras de infra-estrutura hj.._
---o-sR. JOÁO LOBO- Entendo que isso é cOmo ·mondráulica concluídas.
tãr a rede eJétdCa de uma cidade sem providenciar a liA tese apresentada é de que dentro desse estudo geral
nha principal que deve vir dos centros fornecedores de
seja conferida a primeira príoridade, a prioridade l, para
energia. Acho que o projeto deve ser completo, deve
o aproveitamento dessa água local, porque isso resultamarchar paralelamente porque, senão, vai ser objeto
ria investimento menor, retorno muito mais imediato e
também de frustração para o Nordeste. Nada nos diz,
aproveitamento da água que estâ acumulada com a irrinada faz prever que após vencidos esses cinco anos inigação. Então, a primeira prioridade dentro desses vales,
ciaiS, cinco anos tristes, pavorosos de seca, depois de
desse estudo que estã se fazendo, inclusive no Jaguaribe,
mais de um ou dois anos de inverno, não tenhamos uma
no Plranhas-Açu, em outros pequenos vales de PernamrepetiçãO desses_quatro ou círico anos.
buco_ - afluentes do São Francisco - seria -para aproEU só queria deixar- esse· reparo e quero agradecer as
veitamentO da água local, dos recursos de água locais,
explicações qtie V. Exf. acabou de dar.
sem prejuízo de que esse estudo prossiga e que- essaS
obras de transposição, um·a Vez- consideradas viáveiS,
O SR. JOSt OSWALDO PONTES - Apenas para
aprovadas, sejam executadas no ano "X", em que todas
deixar claro a minha posição: nada impede que seja feito
as águas locais seríiun Cs&otãdas; não haveria- Inãis dis-_
paralelamente. O problema é de disponibilidade de reponibilidade de água, que estaria toda aproveitada; hacur.!!OS, questão de conceder prioridade àquelas obras loveria, então, realmente necessidade de se importar água
cais- qu-e--têm--aprovei-tamento-mai-s -imediato-;-- retorn-6
para a região. Essa é a posição aceita inclusive pelo Mimais imediato, e de menor custo.
nistro Andreazza. Acredito que esse ê o projeto que vai
se implementado. Pode-se iniciar imediatamente essas
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Com as exobras de aproveitamento da água local e de barramento
plicações do Dr. Oswaldo, eu pergunto aos nobres Senaque ainda falta. No Jaguaribe, por exemplo, temos o_
-dores se ainda desejam fazer perguntas.
Castanheiro, temos o Patu, temos o Sarapendi, temos o
Com a pàlãvra o nobre Senador Virgílio Távora.
Latão, ou o aproveitamento do vale do Carreoso. Temos
O
SR. VIRGILIO TA VORA- Inicialmente, Sr. Premuito ainda que fazer nesses vales.
sidente, aquelas felicitações de costume ao ilustre confeO SR. JOÃO LOBO- Então, Dr. Oswaldo, o projeto
rencista; e ele sabe (inaudível) básicos, mas justamente
- porque entendo que o apresentado é um anteprojeto,
do debate e da troca de idéias renasce senão a verdade,
um esboço, um estudo - o projeto em si iniciã.~se coin ~õ
aquilo que dela mais se aproxima.
aproveitamento das águas existentes nos vales locais,
Eu tocaria dois pontos; o fundamental, que vamos
sem apelo para as águas do São FranciscO. Em cada vale
apreciar, será depois. Agora, apenas porque citado pelo
seria feita uma barragem, acumulando o maior volume
eminente Senador João Lobo, cabe-nos aqui dizer algo a
possível de água, e o seu sistema de irríglição montado
respeito". Coincidência! Enquanto ele falava, estava nonessa estrutura.
vamente revisando todos os dados que possuía sobre o
problema em questão, do desvio do São Francisco, já
O SR. Jose OSWALDO PONTES -Nessa estrutuque prometi- à Casa, ao Plenário do Senado, após hoje,
ra, mas já contando dentro do projeto l_ocal, e depois escoril a ausência dos nobres Representantes da Oposição
tariam essas obras jâ preparadas.
ontem, para hoje foi transferida a apresentação de dados, sobre os Projetas n9s 1 e 2, em sempre existindo, vaO SR. JOÃO LOBO_- Mas elas não marchariam pa~
mos apresentar com agidez, sem paixão, sem vontade de
raleias? Não seria um projeto ...
aplaudir nem de criticar todo esse problema relativo à
transposição do Rio São Francisco.
O SR. OSWALDO PONTES"'- AI depende da dispoDevemos deixar bem claro que as o_bjeções que fizenibilidade de recursos. Acredito que a primeira prioridamos - talvez o Senador João Lobo, muito entusiasmade, como eu disse, seja cOnTenda a essas obras locais.
do com o projeto, não tenha bem apreciado - é que se
O SR. JOÃO LOBO -Dr. Osvaldo, só um minutideveria estudai dOis ãspectos. Afora a dúvidã - e esta
nho; estou abusando da paciência de V. Ex'" Nós já Sabedaí era fundamental, levantada pelo Instituto lã - e que
mos que há um déficit tremendo, que não existe água
na realidade são 9 bilhões, 461 milhões que se deseja de
para encher esses açudes, essas barragens. Estamos com
superávit das cheias do Rio São Francisco - porque
4-5 anos de seca, sem possibilidade de encher, de completambém não se ia tirar ãgua de um rio que jã estava por
tar esse estoque d'água dos açudes construídos pelo
si mesmo deficitário nos tempos normais, era um superáDNO-CS, pela SUDENE, por particulares. Então, não
vit das grandes cheias, que se procuraria com ele atingir
existe água. No meu entendimento, o ponto nevrálgico,
um sistema de barra~ens iá construídas, porque, se essas
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barragens não eStivessem construídas, Orós, hoje, fica
aproximadamente ao preço de um bilhão de dólares.
Não construiríamos OrÓs ao preço de hoje, com as dotações, com os recursos que possuímos, disponíveis no
Nordeste, a não ser com uma pressão violentíssima, polftica, talvez com um Presidente cearence ou um Presidente que tivesse sido eleito. Fora disto, seria ilusão" de pen;.
sarnento.

6 priilleiro ponto que sempre tocãhlós, e vamos deixar
bem claro, não é o custo beneficio. E realmente o conjunto de recursos empregados na obra, e parece,_ com
grande satisfação, viiilos que o DNOCS estava ao nosso
lado, que prioritariamente nós deveríamos utilizar das
terras irrígidas, daS grarides barragen-ª_ que vão ser suplementarmente - o projelo faz muita ênfase nesse ponto
-alimentadas pelo desvio do Rio São Fraricisco. Então,
se eu tenho X quitômet_ros, X milhares de hectares a :>erem irrigados com -os recursos_ ãtüais das bar~agens nós
temos que imediatamente caminhar para-esta, a tendência hoje do Brasil é justamente concluir os grandes_ programas, aqueles grandes projetas que uns acham faraónicos- nós não, nós achamos que foi para o desenvolvimento do País. Estou falando como brasileiro, como estou dizendo que vai sair daqui do Sul mesmo o dinheiro
necessário para que a obra seja realizada. Disse e acrescentei, também naquela ocasião, que achamos que em
termos de engenharia yai _ser uma obra a ser realizada
que vai honrar a engenharia brasileira. Nós apresentamos em largos traços, mas só o projeto energêtico riecessãrio para levar essa água ao divisor ê afgo que desafia
em bastante a capacidade brasileira, dentro das possibilidades energéticas da região, que ê um caso jã equacionado, teoricamente resolvido, porque na prática não vimas. Esse foi o primeiro fato que citamos. O segundo era
justamente o receiO que nós temos de que a grandiosidade da obra de engenharia que geralmente ê fascinante
não nos levasse à tentação de menosprezar a atividade
fim, que era justamente a irrigação que seria possível,
mercê desse esforço colossªL Como as dYvidas foram
bem grandes em plenário, nós nos comprometemos em
reunír-os dados necessários que temos à ffião, por coíncidência, e apresentá-los se for necessário. Fica assim bem
situada a nossa posição; Não somos contra o projeto.
Achamos que o projeto, além de tudo, tem um mérito extraordinário, nessa êpoca de abertura: é possibilitar um
amplo debate que vamos começar, digamos, hoje à tarde
no Senado ou amahà ou depois, apresentando dados, o
que não significa que ~aJ!lOS entrar no mêrito da solução.
Isso,--à tarde, a gente fala. Mas fica bem claro, Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores, que não-somo·s contra o projeto,
somos a favor de que a idêia seja discu_tida amplamente,
primeiro de tudo verificando o problema d'água, porque
os dados que o DNOS apresenta contraditam com o do
Instituto. Um ou outro tem que estar com a razão. A ideia dominante -no projeto do DNOS é uma, a idêía dominante que parece que serviu de base à apreciação do Instituto Joaquim Nabuco ê outra completamente diferen·
te. Então, está explicado aqui nossa posição, já que fomos-chamados à colação pelo Senador João Lobo.
O SR. JOÃO LOBO- Longe de mim, evidentemente,
ter duvidado do patriotismo e da nordestinidade do Governador Virgílio Távoia e da precisão dos dadoS dO
Professor Yirgílio Tjvora. Eu não estava contestando
nada disso, tudo isso é muito válido e deve ser argiifdo
no devido tempo, deve ser_ levado_ em consideração.
Acho, Sr. Presidente, Dr. Oswaldo Pontes, que o recurso
é cOmo o tempO; é uma questão de prioridade; -Se não se
dá prioridade a determinado assunto, não tem tempo
para efe. Se um país não dá prioridade a determinadas
obras, não há recursos disponíveis nunca. Então esse é o
ponto essencial dessa obra- eu não quero discutir, no
momento, a possibilidade, a validade dos dados do volume da descarga do rio São Francisco, não_ quero discutir
nada disso.
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geralmente nós aproveita~os o próprio leito do rio, riachO, em se utilizar desse beÕ.eflcio, qual a eXperiência que
o _DNOCS teria a respeito dessas ·tentativas de tornar
coercitivo esse uso mercê de desapropriação ou de urna
pesadíssima tributação para ·quem não se· utilizasse desse
beneficio? Talvez seja isso uma das questões que hoje
seja mais <t~Ual no N~rdes~e. Nós vimos ~o PROMOVALE, quando houve uni impulso imenso sobre isso: Tivemos praticamente uin ano igual a anos e anos de irrigação oficializada, que não podia fazei Pelas limitaÇões
_dQ cus_~ o. que é praticamente I 1lO. Mas, de vez em quando, esbarrávamos com um obstáculo como esse. Em suma, queremos deixar bem claro que a irrigação particular, a que nos referimos, é aquela em que o leito do rio,
do riachO à barragem, fica por conta do Governo Federal, estadual, tenha também a alta tensão por conta desse
mesmo governo+ sendo a baixa tensãO e. Os canaletes de
irrigação feitos· pelo particular a custa de, hoje, parece
que-vamos,- ter um-grande choque coni isso, a crêdito subsidiado do PROVÃ!{ZEA, PROTERAA et.c. Elll suma,
só a alta tensão, o canal principal e a barragem por conta
do Estado\,Mas,_ de v~ em quando, esbarrávamos num
proprietário qUe estava muito satisf~to porque o seu rio
- ele acha qúe o rio ê dele- é Coisa c_omum, passotfpor
lá, ficou pereilizado, mas por que vou fazer irrigação?
Talvez essa fosse uma questão que eSta· conlissão pudesse
bem levantar e apresentar aí como uma das conclusões
mais positivas pat-a o Nordeste. No fim. como proceder?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- V. E•• não. discute
porque está do noSso lado, nós estamos pelos dados do
DNOS, em termos de apresentação.

I

O SR. JOÃO LOBO - &ato. Mas o Instituto que
contradiz o DNOS pode estar com a verdade. Ninguéril"é
dono da verdade ...
O SR. VlRGILIO TÁVORA dados com outros.

Confronta-se esses

O SR. JOÃO LOBO - Exato, e que o problema ve-nha à tona, seja discutido, seja tomada uma decisão política sobre o assunto. Não temos dinheiro para fazer-.
Acho que as pequenas obras sã? evidentemente necessárias, devem ser feitas, devem ser cuidadas, mas disper~
s~ recursos, As grandes obras. as obras que marcam
urna região, que marcam urii governo, não devem ser
abandonadas. Essa obra de transpOsição, da irrigação do
scmi-árido pelo que eu .vi do projeto, não hã nada de especial, nada de engenharia especial. Naturalmente há um
kllow~how de vários projetas exeCutados na Ame:rica, no
MéxicO, na Ãfrica, na Nigéria, e não sei q~e Outrõ pa:ís
. citado pelo conferencista da SUDENE. Parece que não
há nada de engenharia especial, a técnica é perfeitaniente
dominada pelos engenheiros brasileiros que a farão com
toda facilidade. t mais uma questão de recursos. Então,
o ponto que quero provocar, mesmo correndo o risco de
ser passional, é que essa decisão deve ser tomada. Se temos recursos ou não temos, isso é outra discussão, será
objeto de outra decisão. Nós tivemos recursps. para fazer
ft3ipu, para faier 3s Angras, para fazer a Ferrovia, por
que não temos recursos para filzer uma obra de grande
p·ilrt~ _no Nordeste?
_: .. _
__: · __ ·. ___.. --:
, _c .U.rrieu mestre, Senador_~i-riflf~Távora,'compricnd~ _:"
.r pef(eitamente o men pontcrdC. viSta. Eu não quenYdiseu_:~-T-tk dados de economla co~ S. Ex•, porqp.e a autoridade
no assunto é S. Ex• Eu quero é tentar balançar a: coisa.
Agradeço a atenção de V. Ex'S.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA- (inaudível) ... incluSi-

ve, a repartição dos 9 bilhões, 461 milhões de metros cúbicos. Sabemos atê as bases do DNOS, q~to vai para
um Estado, quanto vai para Outro, o que é que se poderia fazer~ corrlQ se poderia fazer isso. Até uma. vez, brincando com outro representante do Ceará, ODobre Senador José Uns, perguntei Se lã no Ministério do Interior
ele não conseguia aumentar a nossa par~a .. ~ _ ._,_, _.. _ ~ou a favor príndpalmente que se aprovcite-'estã--oea...
sião~ esta idéia. como o inicio daquele siste!riã. derri:oCi-4~
" tico de se discutir ãmj:llamente os problemas, como à e:poca - recordo - ainda não estava nem investido de
mandato federal e vi como o pessoal, principalmente da
Bahia, de Pernambuco, um pouc_o mais do Cearâ, discutiam São Francisco, as teses a favor ou cOntra, o seuaproveitamento e depois a barragem que veio constituir
um marco de afirmativa da enge'i1haria brasileira, as-ide~
ias do Marcondes Ferraz contra todos os. outros engenheiros americanos ... Acho que isto também foi discutido na Assembléi,a ConstitLiiilte, depois, na primeira legislatura pós-45. Isso deve ser discutido.~ um debate. Então, explicada esta parte, vamos ter um pouco de paciência, vamos colocar aqui a questão. Primeiro, a irrígãção
e o segundo item, a açudagem em cooperação. Vamos
aqui à irri!!;ãçãó._A. experiêiiCiã-que tivemoS é que nefrf
tanto ao mar, nem tanto à terra. ~-um absurdo se ficar s6
nessa irrigãção oficializada como também não se pode
pensar em irrigação meramente particular, Mas os resultados da irrigação particiilai"' em termos fin-anceiros, estão nos mostrando que dela temos que nos socorrer e
muito. A primeira pergunta seria: V. S• achava factível
colocar em execução uma legislação, mas legislação não
dessa de ficar no papel, para tornar praticamente inexistente o calcanhar de Aquiles que existe, que hoje se apresenta na irrigação" partiCUlar~ ou seja, a negativa de um
daqueles proprietários peta qual passa, o canal princiPal,

i

Eu relatei o PIN em junho de t97Q-. Era para nó_s fazer~
mos 'em Cinc_o anos 100 mii hectares irrigáveiS -no Nordeste. Não se podía fazer- fiz sempre a restriçãO-do número total -justamente à falta de recursos. Mas gostaria da sua_ol:_)inião, da ~ua experiência, de Co-mo se podeda: cortar· ~se nó'oci~i.{reahnenie ap~. ~ ~jOi-a Cstá
aparecendo já os frutos- da outra irii&a:çã~_>, setido patente, está parêcend-o com muito maiS ftC.qtiê!_ida.

O SR. JOSE OSWALDO ...,. Perfeito. O Senador
Virgílio Távora levantou realmente uma questão da mais
alta importância para o Nordeste. A posição do DNOCS
tem sido assim muitO clara quanto a este aspecto levan~
tado pelo- Senado( Vir8flio Távora. Nós partimos do se~
guinte pressuposto: a irrigação no Nordeste, no semiárido ex.ige inicialmente grandes investimentos em obra
de acumulação. Um açude, o Or6s, é uma obra cara. Então, o investimento público é grande.

· o si V!Rõhio TÁVORA - Q~á~iO'.cUs!Ou o aço-

de Armando? - ·

·

---=- •

O SR. JOSE OSWALDO .-' Q Armando Ribeiro
Gonçalves, a preço de hoje, está em torno de 27 bilhões
de cruzeiros, fora as _obras complementares que foram
necessárias- na barragem em si. Houve u_ma necessidade
de fazer mais uma cidade e os custos adicionais vai a.36
bilhões de cruzeiros toda a obra, com todo o seu comple~
xo: estrada, linha de transmissão, cidade e tudo. Então, a
nossa posiçãO ê-que deve haver uma prevalência do uso
social da água, dado os grandes investimentos que o Go~
verno faz para a construção. Esses investimentos têm
que trazer retorno direto para a população. Nós não so~
mos contra a irrigação particular. Dentro da problemática do Nordeste, dentro do problema social do meio rural
nordestino, defendemos que esses recursos maximize em~
pregos, maximize o uso da água na oferta, ha criaçã·o de
empregos. Essa é a premissa básica. Se isso é possível fa~
zer através da participação da iniciativa privada, tanto
melhor. Não soinos Contra isso, nobre Senador Lomanto
Júilior. A legislação atual não oferece condições para
que se obrigue, para que se penalize o prOprietário pelo
não uso racional da água que tem à sua disposiÇão e ele
passa a penalizar os investimentOs qtie rião têm retorno.
O SR. VIRGILIOTÁVORA ~V. Ex• não vê factibilidade em que justamente, não na teoria, mas na prática,
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se obrigue seja pela desapropriação ou por uma alta ta·
xação...
- ·O SR. JOSÉ OSW ALDO -Acho perfeitamente viá~
vel.
O SR. JOÃO LOBO - O Senador Virgnio Távora:
acha" que a dificuldade é o proprietário daquela margem,
daquele canal de rio perenizado, não utilizar. tenho a impressão de que _o nobre Senador Virgílio Tá vota ·nunca
morou em beira de rio, ele é da margem do Atlântico.
Nós, ribeirinhos, que moramos à beira de um rio, sabemos que a margem é da Marinha. Ninguém pode tocar
naquela margem, 20 ou 30 metros da marca das enchen-

tes.
O _SR. VIRGILIQ _TÁVORA - Nobre Senador,
Permita-me dizer que o Estado do Ceará tem o maior
programa de irrig3Ção privada no Nordeste. Um diretor
do DNOCS; está aqui presente, o Dr. José Oswaldo, do
PROMOV ALE. e tivemos não um, mas variadíssimos
casos. Permita-me divergir fundamentalmente da afirmatíva do eminente colega, porque aí já não é uma questão de conceito, porque tivemos casos reais.

O SR. JOÃO LOBO.,.... Eu não estou dizendo quC casos não existiram. Esses ·easos devem ser regulados, baseados em lei.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Com a ex.periência,do
DNOC5, ele poderia nos fornecer alguns dados. algunia
contribuição. IniCialment~ houve um impulso colossal,
mas de vez em quando chegávamos em uma propriedade
onde o cidadão só fazia ci-uza:r os btaÇ'Os, esperando que
pela valorizaçãO de todo o resto, a.. SJ.lã terra tomasse outl::a catacterfstica, na transação: éom-Oulro indivíduo. Se-ria o problema do latifúndio-lmpiodutivo que tivemOs -sob outro aspecto em outr~s regiões.

Queria perguntai a V. Ex• qual a sua sugestão. Não
quero- discutir se V. Ex• ê ou não a favor da iniciativa
pública ou privada, na irrigação. Gostaria que V. Ex•,
esportivamente, corno Diretor-Geral do DNOCS, homem experiente neste campo, no caso de uma tare_fa que
teve _um grande beneficio prestado. Não quero saber da
teoria porque essa eu jâ conheço: quero saber da prãtica
a sua experiência e o seu testemunho.
"'":.:;_''-""
. O. SR. JOS!i OSWALDO~ PONTES'- Para caracterizar a nossa posição. PriMeiro partimos dessa premissa
bãsica de que face aos grandes investimentos públicos~
qU~_ s3.o _ri-ecessários· para -ofiêiar a irri&ação, tem que"
haver uma prevalência social, principalmente no NordeSte, no uso da água. Segundo: considerando que "'as
gran:âes áreas irrigáveiS do Nordeste, são limitads, achamõS qUe não se pode dar ao luxo de não aproveitar ra-_
cionalmente todas essas áreas disponíveiS. Então, ondC.
houver uma área com solos irrigáveis e ho_uver água disponível, é até um problema de posição social, tem que
haver o aproveitamento racional do recurso total, aproveitamento do solo e de água. Esse aproveitamento deve
ter o maior sentido social, de maximizar a fixação do homem, da família do rurícola no meio rural e de maximizar a oferta de emprego no meio rural. Essas são as premissas básicas. Agora, se isso pode ser feitO com a participaçãO-da iniciativa privada. isso é oui.ra coisa. A experiência mostra que não se tem obtido isto através de irrigação privada. O próprio Senador reconhece que o
PROMOVALE se depara com esse problema. Não há o
aproveitamento racional de toda a área disponível, inclusive da água hoje disponível no Jaguaribe, com a perenização do Orós. Hã desperdício de água no Jaguaribe,
hoje Por outro lado, nós sabemos que mesmo na iniciativa privada, considerando a nível de propriedade, as
obras necessárias para a captação e adução da água para
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dominar toda essa água possíveis de serem irrigadas, são
obras caras e o investimento privado para isto não é re-

ticular faz um investimento muito menor. Agora, se ri_ dinheiro é público e resolve o problema, eu acho importante ...

munerador para ele, face às taxas de juros, e com risco de
nós termos, hoje, inclusive os subsídios do crédito agrfcola. Acho ·que o investimento é grande, tem que ser feito, mesmo a nível de propriedade. Não é aquela irrigaçãozinha de arranhar só o problema, mas de dominar
toda a ãrea. Toda a o_bra de captação e condução da água é uma obra cara, exige investimentos carOs. EritâO,
acho que ê muito mais racional, por exemplo, no baixo
jaguaribe, você fazer um grande canal adutor, que já está
projetado, de 30 Km, dominar toda a área e distribuir
esta água, do que você fazer essa captaçãO em que Você vai ver disperdício do recurso de solo, ineVitável. Estamos agora no baixo Açú- onde acabamos de concluir a
Barragem Armando Ribeiro Gonçalves-, fazendo estudos, debatendo, inclusive com as autoridades do Estado,
com os técnicos do Estado, para ver se encontramos iirria
forma de, com a participação da iniciativa privada, com
o, mínimo de intervenção do Governo na estrutura fundiária, nós obtermos esses objetivos que sé pretende,· o
uso racional dos recursos de solo e água e com prevalência da maximização de emprego. Não é fácil. Estamos
procurando. Não temos no DNOCS nenhuma experiência nisso, desse tipo de aproveitamento assim. A nossa
experiência passada foi numa Outnrépoca,-n:u·m aproveitamento da estrutura fundiária- pãra -irrigar, que não deu
certo. No início houve uma produção agrícola razoável,
os projetas, como São Gonçalo, Lima Campos, tiveram
um progresso muito grande no início e, depois, houve
uma queda na produção, da produtividade e, inclusive, o
abandono dos lotes que se transformaram em propriedades de frm de semarta, de recreio, e não propriedades
produtivas, geradoras de emprego. Essa foi a expeiiêricià
que o DNOCS teve no passado, na Década de 30, de 40,
com uma experiência na irrigação privada.
Outra obra cara que tem que ser feita, principalmente
nos aluviões, é a da conservação _do solo, da preservação,
da drenagem, que é uma obra cara que tem que ser feita.
Geralmente o particular não faz, não faz porque não eStá
conscientizado da importância desse problema. Então,
são obras caras que têm que ser feitas, que só o _Governo,
com investimento público, pode fazer.
O SR. VIRGlLIO TÂVORA --Sr. Presidente, temos
que nos retirar, porque temos outro cQmpromisso. Vai
nos permitir agrã.decer af as explicações do Dr. José Oswaldo. Nós achávamos que talvez esse fosse um ponto
que chamasse a atenção de V. Ex~. o equacionamento
realmente deste problema. O que nós vemos no Nordeste, aí a razão de algumas daquelas intervenções no plenãriO;-é que,-em 1970, vamos repetir- recordamos justamente porque éramos o relator do_PIN- contra tudo
e todos, os cem mil hectares que eram propostos, Sr. Presidente - recorda-se - para serem, no prazo de cinco
anos, lembrar atê Costa Cavalcanti, o Ministro do Interior, à época. Quando dis_Ciitíamos o montante. Não, nós
vamos fazer a irrigação pública, que é a irrigação realM
mente perfeita;rião tem_os a menor dúvida, com todos os
requisitOs, mas é uma irrigaÇão muito cara e você não vai
ter esta possibilidade de expansão.
O local ideal é esta comissão, para discussão deste
problema, porque entra ano e sai ano, entra seca e sai
seca e ficamos praticamente na inesma condiÇão. Se tivéssemos esses vales irrigados - era óbvio que para eles
correria toda essa população, principalmente no Ceará
que não tem água no subs-olo.

O SR. JOS!': LINS (PDS- CE)- Permite-me V. Ex•

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE)- Não
que não faça; é que não existe. O que nós vimos, Senador
José Lins, é que durante tantos anos, com todo o esforço
- V. Ext foi atê DiretorMGeral do DNOCS- é melhor
1estemunha do que os outros - o número de hectares irrigados, no Nordeste - e os Srs. se bateram tanto pela
irrigação - é pequeníssimo. Por que os Srs. eram desidiosos? Não. Por que os Srs. não qu_eriam fazer? Não.
-- Por que os Srs. não tinham competência? Não.

O SR. JOS!': LINS (PDS- CE)- Então, qual seria a
causa?

OSR. VIRGILIOTÁVORA(PDS-CE)-Faftade
recursos.

t porque ele custa dez vezes mais.

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE) -

Falta de consig-

nação de recUrsos.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE):::.!'; o que
estou dizendo.

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE) - Sim.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE)- Enquanto o outro custa dez vezes mais barato. Só isso.

O SR. JOSJ' LINS (PDS- CE)- Um momento, Senador.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS -CE)- Então,
-quando é factível utilizar a iniciativa privada.

O SR. JOSÉ UNS (PDS - CE) - Tem o dinheiro
para fazer.

'o SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE)- Como?
-O SR. JOS'ÊUNS (PDS- CE)- Nobre Senador, eu
acho que não há no mundo nenhuma experiência de irrigação em massa que possa resolver o problema do Nordeste feita nesta sistemática. Por exemplo, se nós solta·
inos a âgua do Orós...
·

O ·sR. PRESIDENTE (Alberto Silva) -O Vale do
Tennessee.

O SR. JOS!': ÚNS (PDS c- CE)~ Não. O Vale do
Tennessee foi feito- pelo Governo.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) cular.

Mas, parti-

OSR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE)- V. Ex•
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE)- Com
O SR. JOS!': LINS (PDS - CE) -

Acho que a irri-

gacão não é cara porque é Pública, não. ~porque o par-
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O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE)- Perguntamos foi coisa bem diferente. Com a experiência que ele
tinha, como resolver o problema daqueles proprietários.
Não foi o que perguntei a V. Ex"? Disse·que não ia discutir a opinião do depoente sobre irrigação priviiti:Zãda e irrigação oficial, porque sabia da opinião de S. S• e não ia
perder tempo, porque estava em cima da hora. Perguntei
apenas era se com a experiência que ele tinha, como via
uma maneira, não na teoria, mas na prática, de não fazer
perder esse esforço, quand<? eu passava com o rio já perenizado - e continua a ser feito lá no Ceará, ·até bastante
perenizado _-por uma região, por urna propriedade, por
um pequeno trato de terra, em que o cavalheiro ficava
sentado lá em cima satjsfeitíssimo, porque a direita esta~
va irrigada, a esquerda também irrigada, ele era preguiçoso, não queria empregar dinheiro nenhum e estava,
única e exclusivamente, 6sp'erando que o seu terreno au~
rnentasse muito o seu-custo de preço, ou se valorizasse
para o que ele iria fazer. Fo; esta a pergunta que fiz a V.

Ex•
O SR. JOSÉ OSWALDO PONTES - Só para responder objetivamente a pergunta. Vou citar o exemplo
do vale Curu, onde o DNOCS tem uma estrutura hidraulica que domina praticamente o vale, com cerca de 1 bilhão de metros cúbkoS. No vale do Curu, hoje, temos
~cento e cinqOenta prOPriedades. Nós mandamos fazer o
levantamento de todo o vale, quem é que estava irrigando. Existem 150 propi'ietái'ios irrigando o vale do Curu.
Se nós formos comparar a eficiência da irrigação, neste
particular, o desperdíciO de água, hoje, nos preocupa tremendamente. No vale do Curu, há o desperdício de_ água, inclusive, desperdício de investimento público, por-,
que nós temos canais que foram construidos pelo
DNOCS, ã.noS atrás, que não são irrigados, não são
aproveitados, atravessando toda a propriedade, adiante
vai ser irrigado um pouco. O problema de conservação
do solo, que esse proprietário não cuida do solo, e ele
passa a salinizai', c-Oineça·a prejudicar, inclusive, o proprietáriõ- vizinho. Hã problemas serissimos nesses vales.
Há necessidade, portanto, para se fazei esse tipO de irrigação, de uma mudança completa na nossa legislaçã_o,
que propicie elementos. Por isso é que o DNOCS, hoje,
inclusive,_ reivindica para si o pãpel de gerenciamento
dos recursos hídricos. E só permitiria o uso da ãgua se o
projeto particular estivesse atendendo o mínimo de condições téc'!icas pãrã ·o aprôveitamento dessa água. Esta é
uma reiViÍtdicação do DNOCS pãri propiciar; inClusive,
__a irrigação partic~lar em condições técnicas mínimas
aceitáveis.
Sr. Presidente, foi por isso que pedi a opinião, a experiência do biretor-Geral do DNOCS, não sobre irrigação particular, m~_s sobre e irrigação pública.

O SR. JOS!': LINS (PDS- CE)- Não~V. Ex• me
permite. Eu conheço toda a história do Vale do Tennessee. Todas as obras foram feitas pelo Governo e os terre~
nos, então, foram c6didos, divididos, vendidos, arrendados, mas toda a obra do Governo. Portanto, é uma obra
completa que custou JllUito caro. Então, o homem que
projetou a utilização do Vale do Tennessee, veio ao Nordeste, estudou todo o vale do São Francisco, tem um
longo trabalho feito, e a mesma sugestão, Fo.i, inclusive,
_convidado pelo Costa Cavalcanti para vir gereneiar um
-projeto aqui, não aceitou. Mas, o nobre Senador Virgílio
Távora tem razão; o que há é uma profunda desesperança pela falta de recursos consignados para _esse programa. Se nós vamos preferir a pequena irrigação, feita
sob a responsabilidade de Cada um ...

um aparte?
prazer, ouço V. Ex'
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não pode dizer isto, porque aqui não foi colocado este
- -- problema ...

O SR. JOS!': LINS (PDS- CE)- Mas, eu estou colocando o problema.

O SR. JOSE LINS- V. Ex• ganhou. Não é questão
de discussão. Acho que as duas coisas são importantes.
Não se pode pensar em separar uma coisa - essa é abominável, a outra não ...
O SR."l'ItESII5ENTE (Alberto Silva) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Dr. José Oswaldo Pontes, em primeiro lugar, quero dizer que os diplomatas desta Comissão jâ falaram, já manifestaram a opinião e que eu pretendo ser muito pouco discursivo, Vou
pretender nesta Comíssão ser uma espécie inquisidor, fazer algumas perguntas às vezes indiscretas, embora as
perguntas, quase sempre não são indiscretas, mas as respostas é que as tornam indiscretas. Não há nenhuma
Pergunta que- não poSSas ser respondida por pessa de
bem como V. Ex• Mªs eu não vou procurar, nesta-Co-,__..
missão, olhar muito as pessoas dos depoentes, mas olhar
os·ôrgãos qUe elas vêm aqui representar. Vamos diretamente à primeira questão.
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Em 1953, a convite do Banco-do Nordeste, o Sr. Hans
Singer, das Nações Unidas, veio ao Bra_<;i!, estudou a
fUndo o problema da seca no N ardeste. Em seu relatório

concluiu, cOmo todos nós pensamos, hoje, que mais do
que um fenômeno natural, a seca é um desastre social,
Em outras palavras, a escassez de chuvas ocorre numa
região de baixa expressão S6Cio~econômicã; tanto que o"
PIB nordestino não chega a refletir o feilôrrieriõ áe-inOdo
a reduzir-se em função do problema. Afirmõu-se -até que
a solução para a seca seria riiais de engenharia social do
que de engenharia hidráulica. Colocado o problema dessa forma e partindo do princípio de que as solu_ções técnicas não fOrãni encontradas até hoje, -e não hã perspectiVã.S-à vista quanto à solução ou redução dos efeitos do
fenôineno natural das secas,-no plano económico, perguntamos o seguinte: o Q.i.te tem feito até aqui -e o qite
propõe o DNOCS em termos de solução definitiva da
questão social que atinge- uma área superior a uin-illilhão
de quilómetros quadrados, com mais de mil municípios e
uma população- miserável, marginalizada de qualquer
beneficio no procesSo de desenvolvimento?

O-SR. JOS!'. OSW ALDO PONTES -

quena irrigação, em pequenas áreas, de um e meio hectare, que ê a filosofia do Projeto Sertanejo, que está aí já
consolidado, mas que está sofrendo, já há vários anos,_
absoluta carência até de crédito para nnanciamento dos
projetas.
Nós temos hoje no DNOCS mais de dois mil projetas
âepropriedades, elaborados, projetos de açude, de pequena irrigação, de todo o aproveitamento da área das
propríedã.des, e esses projetas estão aí :iguai'dahdo financiamento por parte dos órgãos financiadores do Projeto
SertanejO. Não há recursos disponíveis nas agências do
Banco do Brasil, do Banco do Nordeste e dos bancos estadu.ais, para financiamento desses projetas já prontos,
mais de dois mil projetas em prateleiras.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Este é o tipo de
declaração que gostaríamos de ouVir nesta CPI, V. s~
mostra que projetas existem muitos~ faltam recursos.
Então, perguntaria a V. S• qual a dotação orçamentária prevista para este ano pelo DNOCS, e se houve
uma redução nas dotações em -relação ~os_ anos anteriores?

Nobre Sena-

dor, acho_ que na minha exposição eu já" def a análíse d_o
DNOCS para o problema e a nossa solução, a nossa proposta. Quer dizer, acha-mos que para a solução do
problema da pobreza do Nordeste é necessário criar_ condições mínimas para que a famma do nordestino, a
família no meio rural, subsista em condições condignas.
Para isto o primeiro problema a ser resolvido é o problema da engenharia hidráulica, é o problema de oferta de
água. Não s-e pode pensar em manter uma população
numa área sem haver uma oferta de água.

O SR. lUTAHY MAGALHÃES- Dr. Oswaldo, o
problema é o seguinte: nós no N ardeste estamos hoje
tratando atê com certa emoção esses problemas. Há um
clima emocional de todos nós quando falamos sobre o
N ardeste. To dos temos um discurso pronto para apresentar em qualquer hora. E a exposiÇão de V. Ex! foi
mais uril discurs-o. -Todos nós sabemos e ouvimos falar
que é necessário resolver o problema hídrico do Nordeste, todos falamos sobre o problema fundiário do Nordeste, mas eu quero uma proposta prática. Com a experiência que v. s• tem, qual a proposta prática pãiã o aproVeitamento hídrico do Nordeste?.Qual a sugestão que V.
s~ apresenta perante esta_CPI, e que deve se fazer de imediato no Nordeste?
Esta a pergunta objetiva. No caráter genérico nós concordamos plenamente com V. S•, mas queremos que sua
experiência- seja trazida para esta CPI, para apresentar
uma proposta prática.

O SR. JOS!'. OSWALDO PONTES .,-- Nós temos a
nossa proposta. Achamos que em primeiro lugar tem-se
que se completar a infra-estrutura hídrica da região, com
a construção dos açudes que já estão inclusive estudados.
O DNOCS jâ tem em seus arquivos estudos para a construção de mais de mil e duzentos açudes no Nordeste, estudados em campo, não todos projetados, mas estudados em campo. Em segundo_ lugar, o aproveitamento
dessa água na irrigação. Já temos estudos que identificam extensas áreas no N ardeste irrigãvei's, todos os grandes vales; os cursos d'água do Nordeste têm, hoje, estudos a nível até de plano diretor e de viabilidade.
Temos a nossa proposta para o aproveitamento desse
potencial de água e solo_ nos 12 principais vales do Nordeste estudados pelo DNOCS- Em todos eles temos já
nossa proposta, estudos de plano diretor. Não temos
tido é condições, recursos para a execução desses planos.
A água e seu aproveitamento para irrigação, onde for
possível. Fora dessa área, nós chamamos o nosso projeto
de aproveitamento de áreas secas, onde se procura desenvolver uma agricultura com o mínimo de consumo
d'água, um mínimo uso de água. Então aí_ se aplica a·pe-

O SR. JOSÉ OSWALDO PONTES -

A nossa do-

tação para este ano do PIN - Programa de Integração
Nacional para Irrigação, de 14 bilhões de cruzeiros, e do
Programa de Aproveitamento de Recursos Hídric.os, 6 bilhões de cruzeiros, totalizando, para investimento, 20
bilhões de cruzeiros.
Houve, em termos reais, redução em relação ao ano
passado. O ano passado, com os recursos adicionais que foram liberados no segundo semestre, nós tivemos um
orçamento de 32 bilhões de cruzeiros e estamOs, neste
ano, -com -20 bilhões de cruzeiros. Te~os propostas já
sendo analisadas para elevar esses recursos para 42 bilhões de cruzeiros, mas não- aprovados. No momento a
situação é esta.
O SR- JUTAHY MAGALHÃES- Perguntaria a V.
S• se há possibilidade da apreSentaçãO de um dado, talvez um pouco aleatório, talvez não tenha condições de
dar exato, mas qual seria o nível ideal de dotação orçamentária para que o DNOCS pudesse cumprir satisfatoriamente as suas atribuições?

O SR. JOSE OSWALDO PONTES- Só para dar um
dado que já ·apresentamos para 1984, a nossa proposta
seria: recursos do PIN de 87 bilhões de cruzeiros~ e recursos do Pró-Hidra de_ 26 bilhões de cruzeiros. Portanto,
em torim--de 110 bilhões de cruzeiros para atender à pro~
gramação de recursos hídricos, construção de açudes,
barragens, poços e irrigação.
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a Israel pelos ricos judeus que se encontram nas várias
partes do mundo.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Afinai de cPlltas,
acha V. s~ que a imitação da tecnologia estrangeira ê,
realmente, a nossa melhor solução?
O SR. JOSE OSWALDO PONTES- Não, Senador.
Achamos que a tecnologia, principalmente a tecnologia
agrícola, tem que ser deserivolvida na regiãO: Nós ilo
Nordeste temOs que aproveüâr as experiências de outros
países,_ de outras regiões, onde houve sucesso e onde
houve insucesSo também. Temos que aproveitar a experiência, mas temos que desenvolver a nossa própria tecnologia para as condições específicas do Nordeste. Isso é
o que estamos procurando fazer nesses perímetros irrigados, fazen<to _a noss3: própria experimentação, a nossa
pr~pria pesquisa para verificar como se comporta, porque_ a tecnologia agr_í_co!a não pode ser importada, ela
pode ser aproveitada nas suas formas genéri~as, mas, especificamente, ela tem que ser desenvolvida nas condições locais_
Um tipo de solo, de clima, a própria cultura do ho~
Jl'l,_em deverá indicar a melhor solução a ser encontrada,
porciue nós do Nordeste deveremos, os técnicos, os pesquisadores, procurar as melhore.c; tecnologias apropriadas às nossas condições.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Uma reportagem
-do jornal O Estado de S. Paulo, de 4 de março de 82,
r~(eriu-se ao fato que SOIJ!ente o DNOCS tem mai~ de-15
mil funcionários, a maioria dos quais com responsabilí.:·
dades fluidas nas. capitais do Nordeste, e afirma que as
folhas de_ pagamento dos órgãos estatais praticamente
estereliza as administrações, pois exaure os recursos disponíveis, do mesmo modo em que se trabalha em obediência à ordem de prioridades serviço e obras, que atendem muito mais aos interesses dos influentes do que às
necessidades dos carentes.
Pensa V. Sa. que tais afirmativas são totalmente infundadas?

O SR. JOSE OSW ALDO PONTES- Vou dar dados
concretos. O DNOCS tem uma lotação aprovada pelo
Presidente da República de cerca de 8 mil funcionários,
dOS quais ixisteffi vagos Cerca de -2 mil e 500; então, essa
afirnliçãO
que o DNOCS tem 15 mil funcionários nã:o
procede. Temos, hoje, cerca de 5 mil e 500 a 6 mil funcionários.

-ae

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Qual o percentual da foJha de pagamentos de pessoal sobre a dotação?

O SR. JOSÊ OSW ALDO PONTES -

Esse percen-

O SR. Jút AHY-MAGALHÃES- Com esses ieCursos, V. g, atenderia a que área, mais ou menos?

tual é elevado em função do baixo nível de investimentos
que temos.

O SR. JOSt OSWALDO PONTES- Hoje, I hectare

O SR._JUTAHY MAGALHÃES- Dentro dos recursos aplicados, qual o percentual?

irrigado, com toda a infra-estrutura social, está numa
base de 2 milhões de cruzeiros. O custo de _implantação
de um hectare irrigado, nos projetas públicos de irrigação, incluindo a residência, escolas, hospitais, to_da a
infra-estrutura de produção e social, seria numa base de
2 milhões de cruzeiros por hectare.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Os jornais publicaram declarações de V. Ex' no sentido de que o
DNOCS está transform~ndo a paisagem seca_ do Nordeste em vales verdes e férteis, a partir de 25 projetas de
irrigação da região. Os periódicos dão a entender que _está sendo seguido, com essa crescente irrigação, o exemplo do Estado de Israel, que vem transformando desertos
em r~giões de grande fertilidade. Os especialistas dizem,
-contudo, que o exemplo de Israel não é transponível à
nossa realidade, é totalmente diversa sobretudo porque
não contamos Com a grande massa de CB.pital endereçadã

O SR. JOSÊ OSWALDO PONTES -

Hoje, o orça-

mento de custeio é de 9 bi1hões de cruzeiros, para um
orçamento de investimentoS de 20 bilhões de cruzeiros,
mas há uma capacidade realmente ociOsa. PodC:ríamos
aplicar 42 a 50 bilhões de cruzeiros este ano.
O SR. JOSÉ LINS- Permite V. Ex~ um aparte, eminente Senador?

O SR. JUTHAY MAGALHÃES- Pois não.
O SR. JOSf: LINS - Quando eu entrei no DNOCS,
em 1969, o DNOcs· tinha quase 18 mil funcionárfos, dos
quais quase 8 mif foram postos de uma vez- e aqui sem
querer ferir a memórí8.~ porque ê um querido amigo meu,
e que fez muito pelo Nordeste-, por uma lei do Paulo
Sarazatti, que incOrporou à folha do DNOCS cerca de 8
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mil cassados nas frentes de serviço, naquela época, o Governo, então, solicitou Que esse pessoal fosse aposentado, porque não tinham condições de trabalho, o que foi
feito. E quando eu saí do DNOCS havia cerca de II mil e
o processo continuou reduzindo.

Esses tratares que foram inicialmente adquiridos e já
são tratares que têni pelo menos seis anos de uso, portanto já estão com sua vida útil vencida, se eles não estão
sendo recondicionados e recuperados pela cooperativa,
não ê-lnaiS pilo DNOCS, porqUe o DNOCS já cedeu esses tratares à cooperativa, ê porque, certamente, ê antieO SR. JUTAHY MAGALHÃES- O mesmo O Esconómica a sua recuperação.
tado de S. Paulo, de 4 de março de 1982, comenta que o
A cooperativa está a adquirir tratares novos, inclusive,
Açude Poço da Cfuz, conStrfdo hã mais de 20 anos pelo
às vezes, tratares de pequeno porte, de uso individual, os
DNQCS, dispõe de um perímetro irrigável de 8 mil hecTobatas, acjueles Yamahas, aqueles pequenos tratares,
tares, dos quais não mais de 1.700 foram até hoje apropara uso dos próprios colonos, nos seus lotes agrfcolas.
veitados. Afirma:.se ainda que na sede do DNOCS, em
E estes tratares estão sendo financiados pelo Banco do
Moxotó, existe uma frota de 32 tratOres, dos quais 26 esN ardeste à cooperativa ou ao próprio irrigante.
tão fora de uso por falta de -peças. Além disso, grandes
Então foi uma mudança de política, e às vezes parece
áreas ao longo dos canais adutores permanecem abandoestranho a umjonlatista que venha visitar o projeto e esnadas, e a produtividade das plantações é insatisfatóiía,
tranha que aqueles tratares estejam encostado~. porque
sem dizer que falhas na orientação tecnológica dos agritalvez estejam num processo atê já _de alienação.
cultores favorecem a salínízação do solo, e que, para os
O problema de funcionários é um problema que já o
191 colonos fixados em Moxotó, há nada menos do que
Senador José Lins abordou. O processo de seleção e ad150 funcionãrios do DNOCS.
missão do funCiOnalismo do DNOCS nem sempre foi o
Que c_omentádos pode V. S• fazer a propósito dessa
--~ais coerente, o mais indicado. E muitas vezes, em aldenúncia?
guns projetas, existem funcionários inteiramente desabilitados para a execução daquelas tarefas inerentes ao
O SR. JOS!l OSWALDO PONTES- O Açude Poço
·projeto. Ãs vezes,-funcionários quejá"estão com idade
da Cruz fornece ãg\Ja ao prOjeto de irrigação de Moxotó.
avançada, já perto da aposentadoria, e existe um grande
Esse projeto foi estudado e elaborado pela COBA, que ê
.número desses no DNOCS. Nós temos cerca de 5J)00 a
uma empresa portuguesa, e previa o seu projeto total ein
6.000 funcionários, cõm-o disse, e·ternos carência de fun8 mil hectares. Entretanto, jã numa fase de discUssão do
-cionários: Por quê? Porquê esses 5.500 funcionários, um
projeto, os técnicos do DNOCS contestaram a possibiliterço, pelo menos, já estão com idade avanç.ilda; adrria
dade de irrigação dos 8 mil hectares, fãce ao problema de
de 60-anos, que estão com suas atividades, inclusive a
insuficiência de âgua.
qualifícaÇão" técnicoa desses funcio_nãrios não foi feita.
Então o DNOCS partiu para a exerução·; numa priHoje,- estamos precisando de técnicos agrícolãs, de
meira etapa, de 4 mil hectares, e observar o comportapráticos rurais, assistencionistas que dêem ásSistência a
mento, inclusive do suprimento daãgua, com vistas à en- essas propriedades, e nem sempre esses funcionários antão implementar o restante dQ projeto.
tígos, -que foram admitidos ao órgão, por decreto, em
grande número e quantidade, sem sofrer processo de seNo momento, esse projeto estâ em operação com cerleção adequado.
ca de 2.000 hectares, e os outros 2.000 hectares estão em
O Senador José Lins sabe, pois ele foi Diretor do
obras. Poderiam jâ estar- cOiLClufdos, se houvesse recurDNOCS) ele contratou uma firma para fazer um censo
sos. No momento, inclusive na semana passada, tive o
-de
tÕdo o funcionalismo do DNOCS, eeste-m.oslróu que
dissabor de determinar à empreiteira contratada a paracerca de 40% do funcionalismo do DNOCS era inteiralisação das obras, porque os recursos alocados a este
merite inapto até receber qualquer treinamento~ em virprojeto, neste exeTcício, já foram consumidos pelas obf<is
tude da idade, estado de saúde, escolariddde etc._
executadas.
Então, este é um vício que não ê CUlpa do órgão, mas
Há iritermitência de recursos, e não é a primeira Vez
sim
de admissão do pessoal.
que isso acontece naquele projeto, como em outros projetas do DNOCS, em que as obras são suspensas por
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Vê V. S• que ·estacassez de recursos.
mos aqui buscandO as causas da pobreza absoluta do

es-

E o Projeto Moxotó, realmente, é um dOs projetas que
está sendo penaiízado por escassez de recursos, por falta
de continuidade na liberação de rec_ursos ao projeto.
Quanto à afirmação do jornalista, de que a produtividade não está sendo satisfatória, não condiz com a realidade. O projeto, com os demais 26 projetas que estamos
operando, terá produtividade excelente, muito superior

Nordeste. V. St-, no seu depoimento, já mostrou que o
DNOCS em 73 ~mos recebeu apenas 600 milhões de cruzeiros, segundo os dados apresentados por V. S•, o que
rep_resenta muito pouco para o N?rdeste.
O SR. JOSt! LINS --:- Isso é só investimento- ou tem
custeio também?

às produtividades conseguidas na irrigação, por exem0 SR. JOS~ OSWALDO PONTES_ Custeio, indupio, do arroz do Rio Grãnde 00 Sul, Ondei temos uma
sive de emergência. Emergência até à SUDENE. DePois
média de produtividade de 4000 a4.500 quilos por hecta_ passou os recursos alocados ao DNOCS.
re, quando, nos projetas do DNOCS, Inclusive no MO-- xotô, a produtívídade do arroz~ de 6.ooo-a-6.300 quilos
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- São 600 bilhões
por hectare, numa safra, sendo com vantagem de que no
de cruzeiros, o que representa um bilhão e pouco de
Nordeste, face ao clima, pelo menos dá duas safras em
dólares.
cada ano.
Acho que sempre que falamos em pobreza do NordesOutra afirmação de que hã 32 tratares agrícolas e deste, reclamamos o problema de falta de recursos para o
tes 26 estão fora de uso, por falta de peças, este também é
Nordeste. Acho que do depoimento de V. S•podemos tium problema de política que o DNOCS vem mudando
rar esta conclusão, niais uma vez, de que tem faltado recom relação ao uso, à aquisição por parte-do DNOCS de
cursos para o Nordeste, na aplicação das obras que se fatratar.
zem nci:essárfaS para o desenvolvimento da região.
Mas com a sua experiência de Diretor do DNOCS,
No início dos projetas, o DNOCS--comprava todO 6gostaria que V. S• me informasse se, além da falta de reequipamento agrfcola necessário ao preparo do solo e à
cursos,
qual o desperdicio desses parcos recursos que vão
execução das tarefas agrícolas pesadas do projeto~ Hoje; -Para O N ardeste? O que telnos sofrido em cõnseqüência
com a organização das cooperativas, nós estamos tfans-da má aplicação desses recursos na região? Se V. S• conferindo para a cooperativa a responsabilidade da aquicorda ou di~rda a respeito dessa má aplicação de resição e da manutenção da frota de tratar.
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cursos na região, da falta de continuidade administrativa, com o abandono de obras que começam a ser executadas e são abandonadas no meio do caminho pelo dirigente que vem em seguida.

O SR. JOS!;: OSWALDO PONTES -Acho que V.
Ex• tem toda razão. Além da escassez de recursos, já
houve desperdício de recursos. Temos ainda muitos
acampamentos de obras iniCiadas e que estão abandonados. Quer dizer, esse fato ocorreu, embora não fosse assim expressivo em termos de recursos e realizações em
percentual. Mas hã esse problema de continuidade admi·
nistrativa,, e defendemos realmente a necessidade de uma
coerência na continuidade desses pl"anos e já temos aí todos eles elaborados e esperando sua execução.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Na Bahia, o Jacurici, o Cocorocó, quais são as áreas irrigadas lá na re-gião?

O SR. JOS!i OSWALDO. PONTES- O Jacurici é
um pequeno projeto, mas importante pelos locais, é realmente muito importante. Ele está com a sua primeira
etapa totalmente concluída e já em operação. ~ uma pequena área de cerca de 200 e poucos hectares, que estão
lâ sendo operados. Há estudos de melhor aproveitamento do vale do Jacurici, ínclusivecom uma ârea mais àju~
sante e há estudos qu~ indicam que há uma potencialidade de cerca de 2 mil hectares e que por falta de recursos
estão parados. Esses estudos exi,stem ...
O SR. JUT AHY MAGALHÃES -O ltapicuru, também, está parado?

O SR. JOSÉ OSWALDO PONTES- O ltapicuru,
praticamente, nem começou. Existe no Itapicuru o projeto da construção da barragem do Cruzeiro, o projeto de
engenharia já pronto, é uma obra básica para a execução
da iáigação perto ali de Tucano, é uma obra p<ira acumular 1 bilhão e 500 milhões de metros cúbicos de água,
e nós já temos estudos no vale, à jusante, numa área de
cerca de 40 mil hectares passíveis de irrigação com a utilizaÇão da água dO Cr"uzeiro, e já temOs projetós de engenharia prontos na prateleira, de 9 mil e 600 hectares, eternos, também, dos estudos que foram feitos, inclusive
com a participação de técnicos eSpanhóis, parã. aproveitamento do potencial de água subterrânea, lá do vale do
rtàpiCuru- daquela região, daquela formação ali de Tucano, e que possibilita pequerlas áreas irrigadàs, através do
poço profundo. Existe este estudo que foi feito de perfuração de poços e pesquisas de água subterrânea até com
a cOlaboração da CERVI, a Companhía de Engenharia
Rural da Bahia, e não há recursos para se iniciar a obra.
"""Estamos· Concentrando os nossos esforços, hoje, na
Bahia, no vale de Bromado, no vale do rio das Contas,
onde concluímos, agora, a Barragem do Bromado, que
era uma barragem que vinha desafiando, tecnicamente, o
DNOCS, e que foi inaugurada em janeiro. Estamos já
bastante adiantados no aproveitamento de cerca de 5 mil
e 500 hectares irrigados em Livramento do Brumado ...

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Por falar nisso,
V. S. falou nas críticas que se faz na região a respeito da
desapropriação daqueles terrenos em que foram desapropriados os proprietários que lã habitavam e que, ho·
je, estão sendo reintegrados. Há pessoas que não estão
habituadas e habilitadas para o exercício da agricultura
na região, a agricultura irrigada e, também, pelos preços
vis que foram pagos. V. S. sabe dessas críticas que existem lá na região.

O SR. JOS!;: OSWALDO PONTES -

Realmente,

houve alguns problemas lá, tivemos alguns problemas
com desapropriação, como sempre acontece em todo lugar que se vai desapropriar. Muitas vezes o valor calculado pelos técnicos não é aquele valor que o propriet!_rio
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estima para a sua propriedade. Por lei, somos obrigados
a pagar de acordo com a tabela de preços de mercad_o d(l
região. Muitas vezes o proprietário, por questões às vezes nem de valor econômico, do valor real, mas por questões sentimentais, ele .n~o -quer se: desfazer _da terra. Então estima a Sua propriedade num valor muito maior _do

que aquilo que ela realmente vale. E dã esses problemas,
e vai, às vezes, à Justiça. PossQ lhe afirmar, Senaqor, que
não é regra mas, de uma maneira geral, não chega a 5% a
pendência, as desapropriações que vão à viajudic,al. Em
95% dos casos, inclusive lá noB_rumado, foram _feítos por
acordo, e é essa a nossa ori~ntação hoje. Jã corrigimos
algumas distorções que havia nisso e, inclusive, nós atualizamos o preço da indenização ao preço do dia do pagamento, de acordo com_ a correção monetária. Não é o
preço do dia da avaliação, é o preço do dia do_ pagamento, porque muitas vezes ê avaliado, é feito o_ãcordo e não
há recursos e não se paga. Hoje, nós corrigimos isso.
Aquele preço do acordo é corrigido para o dia do pagamento. Isso tem evitado muitos problemas no processo
da desapropriação. E quanto ao problema da qualificação dos agricultores, nós selecionamos os agricultores
da região, damos prioridade aos _antigos proprietários,
inclusive aos pequenos proprietárioS, e lá no Brumado
em Livramento, nós temos o_ Centro Técnico.de Treinamento onde estamos treinançio 140 famHias de irrigantes,
numa área irrigada onde foi- feita a irrígãÇão prov-iSõri.a
para treinar esses irrí8;ãntes. Quando eles assumirem ps
seus lotes jã receberam o _treiuamento nesse centro experimental onde fazemos a experimentação e o treinamento das famflias dos irrigantes.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Se nós fôssemos
somar tudo que se fala, tudo que se promete, tudo que se
diz, que já estão os recursos alocados, que as obras vão
ser iniciadas em breve, se nós fôssemos somar tudp is~o,
o Nordeste já seria, hoje, Um oásis do Brasil e_do_mundo,
porque não teríamos mais secas-·no Nordeste~" Eu_m.e
lembro m_uitp bem que lá na Bahia mesmo, no infcio do
atual_Gov~no, o Ministro Mário Andreazza!! o Ministro Delfim Netto estiveram na região de Irece_ e garantiram que nos próximos quatro anos seriam feítos trabalhos para a irrigação de 800 mil hectares da região. Até
hoje nós estamos esperando. Os recursos não chegaram,
os trabalhos não foram feitOs. Mirorós- que foi inic;:i<idQ,
agora está ameaçado de parar, embora haja uma promessa de liberação de 4 bilhões de cruzeiros paTa a colltinuação da obra v. S. tem alguma informação sobre esse
problema da continuação da obra de Mirorós, se nós vamos ter recursos, ou se esses recuros, também, não vão
ser alocados?
L

O SR. JOS~ OSWALDO PONTES -O problema ó
que a obra estájurisdicionada ~ CQJ)EVASF, ,à Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

Perfeito . .8. irri-

gação é -o conjunto de trabalho da CODEVA_SF, ,do
DNOCS. Aliãs, era uma das indagações, se há um t_rabalho conjunto mesmo ou_ se cada um faz o seu trabalho separado, sem preocupação com o outro.

O SR, JOSÉ OSWALDO PONTES- Primeiro, euJa
responder a pergunta sobre o Mirorós, s:obte a alocação
de recursos. Tenho conhecim!!nto do grande esforço qu_e
o Ministro Mário Andreazza vem fazendo para conseguir recursos adiçionais para permitir a continuidade das
obras do Mirorós, cOmo também está com o mesmo :Propósito com relação a diversas obras do DNOCS. Há essa
promessa, e a últim_a informação que eu tive é que teríamos a solução desse problema nos próximos 60 dias.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Nobre Senador, permite-me Umalnterrupção1 O nosso tempo já esfá
se aproximando do fim e eu perguntaria ao_nobre Senã-

dor Jutahy Magalhães se ele ainda teria muitas perguntas a fazer.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Não, eu jâ estou
terminando. Eu gostaria sempre de __ficar por último, se
fosse-passivei, nas nossas reuniõeS, de ficar sem-pre -por
último ...
CÍ SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) -Como Relator que é.

Õ SR. JUTAHY MÃGÃLHÃES·..:_-Gostaria também
de solicitar de V. Ex•, Sr._ Presidente, que determinasse à
Secretária, ··rerii.eter para os- Senadores da Comissão ~o
dos os debates ocorridos em qualquer sessão. E, sempre
que passivei, solicitar ao depoente um que venha fazer,
pronunciamento escrito, também que nos mande, com
antecedência de -pelo menos 24 horas, o seu depoimento
para tirar cópiá ..::.... póri::J.ue aqui nós não somos tão
pobres quanto o Nordeste e podemos tirar cópiã.s para termos conhecimento antes e podermos, inclusive,
d~bater sobre o assunto que o depoente irá tratar aqui._
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) -O pedido de
V. Ex• será atendido.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Aradeço muito
as explicações do depoente de hoje, Dr. OsWaldo, porque
ele trouxe muitos subSídios para o exame aqui dessa Comissão~ Esses subsídios serão examinados com mais vagar, com um estudo mais aprOfundado, e os debates com
o Senador Virgflio Tâvora, o Senador João Lobo e, certani.ente, com o Senador José Lins, também serão elucidativos. As indagações que, às vezes, nós fazemos aqui
são para que os representantes dos órgãos tenham condições, às vezes, de rebater certas denúnci_as que são feit_as Ue público e que não tém resposta. E, para isso, nós
-_ temos.que ter conhecimento, porque eu acho que há um
grande desperdício de recursos daqueles que s_ão alocados para o Nordeste, e daí querer sempre examinar essas
questões que podem parecer pequenas, mas que no conjunto representam alguma cóisa, e que demonstrarão se
houve_ou não esse desperdício de recursos. Por isso é
que, como última pergunta, eu iria indagar a V. S• arespeito dessas frentes de trabalho nas zonas de emergência.
O que V. S• teria a dizer sobre aqueles recursos que são
alocados nesses momentos de emergência, que são recur~
soS substanciais, e quais os benefícios que esses recursos
trazem, além do problema social, que sabemos é da
maior importância? Quais os benefícios econômiCOs-que
esses recursos trazem para o Nordeste, e quais, comparativamente, os recursos que podem ser aplicados para soluções definitivas, se não seriam mais beneficiáriOs ·para
a i1ossa·região do que essa forma de aplicação praticainente paternalista qUe existe no momeftto?

O SR. JOSf: PONTES- Senador, a nossa posição é a
seguinte: sabemos que quan'do ocorrem as secas, por de~
----corrência dessas condiçõ-es prevalecentes no Nordeste,
-lYó·meiõ rural, de súbito é liberada uma grande quantida~de de mão-de-obra que, de uma hora para outrat se vê
em condições de subsistência, sem uma atividade econô·mlea~ porque faltou a chuva, e aquela agricultura de sub.Sisténcia é frustrada. Então, os proprietárioS rurais não
têm condições de manter aquela mão-de-obra, ela ê liberada, e procura o Governo para ser assistida~
Então, o problema da emergência, exatamente emergendal, é realmente inevitável,_ ~~guanto prevalecer essa
situação no Nordeste~ TÕd3-vez que ocorrei- Seca vai haver uma liberação súbita de uma grande quailtidade de
mão-de-obra que tem que ser assistida, porque está de_sempregada e não tem condições -de substituir. Então, a
frente de eniergênda tem esse caráter em~rgencial de dar
conc:fições de subsistên_cia àquela populaçãO desemprega-
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da. Portanto, o objetivo dela é eminentemente social~
conduzir esse trabalho de maneira que ele
possa render algum resultado econômico, alguma Qbra
que fique.
Sabemos que essa mão-de-obra é inteiramente desqua-lificada para fazer obras de porte ou fazer obras de
maior complexidade. Então procura-se utilizar essa
mão--de-obra, ocupar essa mão-de-obra na execução de
pequ_c;nas obras. E hoje eStamos procurando conduzir
priricipatmente na construção de pequenas aguadas, de
pequenos açudes,-de pequenOs barreiras, rio sentido de
que possam futuramente ajud::tr as propriedades, ou so-_
lucionar algum prOblema grave de abastecimento de ãgua numa pequena comunidade rural isolada. Quer dizer, há um resultado econômiCo, mas, pelas próprias
condições em que é tratada essa emergência, ela não
pode dar grandes resultados econômicos, nem se procura
obter grandes r~1:1~tados económicos com ela.
procur~-se

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -A última indagação, complementando esta. Seria assim uma pergunta
mais objetiva: V. _s~ considera que, desses recursos de
emergência, alguniã. coiSa desviada, existe a possibilidade de que esses recu!SOS não cheguem a atingir o seu objeti~O princip3.1, qUe-é o de pagar iqueles-lavradores quC
estào em-igrandO, e que eSses ieCursos sejam desviados
para outro sentido?

·o SR. JOStOSWALDO PONTES- Nas condições
da organização que o DNOCS emprega na sua fren,te de
trabalho, na frente de emergência, nós co-iisideramos
quase inviável que ocorra isso·. O pagamento de todas as
nossas frentes de serviço é feíto nOininalmente e hoje nós
estamos utilizando inclusive a rede bancária, feita pessoa
a pessoa, diretamente.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Aquelas denúncias que saem nos jornais de que até fazendeiro recebe,
nãO proce"de?
--

O SR. JOSÉ OSWALDO PONTES- Não. No que
diz respeito ao DNOCS, não hã o menor fundamento.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. S•

b SR. JOSt OSWALDO PONTES- É o ca<o que eu
conheço, e posso afirmar.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Lamento que não
haja mais tempo. Outros Senadores gostariam de argUilo. Agradeço a V. S• pelo seu depoimento.
O SR~ PRESIDENTE (Alberto Silva)- Com a palavra o riobre Senador José Lips.
O SR. JOS~ LINS - Sr. Presidente, esta Comissão
foi iriclusive· sUgerida por mlm. Hã tantos anos se tenta
interpretar o problema do Nordeste e, hoje, o que nós
pensamos é que não há mais problema que não seja conhecido. Perguntamos por que nessas condições a ação
governamental tem sido tão ineficiente ao longo desse
tempo todo? O DNOCS nesses anos, gastou I bilhão e
300 milhões de dólares - segundo os dados apresentados pelo seu Diretor.
Sabemos que a seca, ou essas secas desses últimos
anos, já cusfou ao Governo mais do que l bilhão _e 300
milhões de dólares. Então, fica patente que a aplicação
de recursos para resolver o problema da seca no Nordeste ê altamente necessário, até do ponto de vista econ~mi
co, porque com esse um bilhão e trezentos - se esses câlculos estão certos - só os açudes públicos ali existentes
- e são hoje mais de 200 açudes, cerca de 250 açudes foi -uma aplicaçãO altamente eficiente. Esta a conclusão a
que chego.

O SR. JOSt OSWALDO PONTES-

t

bem clara.
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O SR. JOSÉ UNS - Por outro lado, a pergunta fundamental é: Quanto custaram os 250 aÇudes Que foram
feitos? O resultado disso -foi altãmente favorâvel. O re..
sultado, se foi favorável do ponto de vista económico, se
toda a obra que o DNOCS construiu na região custou,

atê 1982, 1 bilhão e 300_ milhões de dólares, então, a aplicação de recursos pelo DNOCS foi altamente eficiente.
Se fizermos uma avaliação do valor dessas obras, hoje,
em dinheiro corrente ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Segundo o Sena:
dor Virgílio Tãvora, Orós cu_s_taria hoje mais de 1 bilhão
de dólares.

O SR. JOS.S LINS - Não. Eu não acredito. Não
acredito porque a Barragem Ribeiro Gonçalves, talvez
maior que Or_ós, custou 36_ bilhões de cruzeiros.
Acho que o problema é grande mas não é insolúvel, na
sua dimensão econômica. O fato fundamental é que o único órgão que teve uma filosofia de ação, ao longo desses anos, para resolver o problema da seca do Nordeste,
foi o velho Departamento de Obras Contra as Secas.
Agora, se os recursos por ele recebidos, para uma área de
um milhão, que na realidade são cerca de 850 mil quilômetros quadrados, a zona da seca abrange mais ou menos isso, a causa, está-se notando, foi uma falta, digamos, de apoio, de discontinuidade. Sempre se olhou mais
o problema social na sua fase aguda, para alimentar essa
população faminta que, em Outras épocas, morreria de
fome. Hoje elas são totalmente apoiadas pelo Governo,
a ponto de o órgão, de uma hora para outra, ter feito
uma mobilização para empregar 1 milhão e 200 mil pessoas, isso sem trauma para a região.
O que fica claro também- e acho que a Comissão poderia discutir isso, inclusive com o Diretor do DNOCS,ou melhor, a pergunta que eu colocaria é: A seca é uma
das causas da pobreza absoluta do Nordeste?
Eu diria, ·como-p-reliminar, -que a zona da Seca abrange
quase mil munic[pios, como citou o nobre Relator, com
uma economia que depende fundamentalmente do inverno e que, portanto, se frustra nas épocas de estio, de seca; para mim parece claro que a seca é uma das causas da
pobreza da região.
E como esta Comissão certarilente vai tentar identificar essas causas para poder dar uma sugestão, a segunta
pergunta que eu faria, ao Diretor do DNOCS, é se esse
problema tem solução? Aliás, repetindo a pergunta que
praticamente foi feita Pelo nobre Relator, o Senador Jutahy Magalhães.
Sabemos que no Nordeste há uma precipitaÇão média
de 600 milímetros de chuva por arlo, e é passivei represar, no mínirnõ, 10 ou 12% dessa água-. E 10 ou 12% dessa água já_ é suficiente para ~e ir!lgar--:_ eu faria uma a v~':'
liação a grosso modo - de 3 milhões a mais de hectares,
sem prejudicar as outras atividades.. Realmente, há so~
lução? E ainda faria uma terceirâ p-ergUnta: Esta solução
seria viável simplesmente com a legislação que interes~
sasse o selar privado, ou haveria de se distin'guir oS gran- des projetas de irrigação, que, como O munâO-todo vê.
são custosos e dependem de recursos até de fora da região, ou se a gente devia combillar, realmente, a grande e ·
a pequena irrigação.
&sas são as perguntas fundamentais quC eu faço. Eu
teria muitas outras a fazer, inclusive dar a minha própria
opinião, mas o momento é para se ouVir a Opiiiião dos
depoentes. Deixarei a minha própria opinião para dar no
plenário da Casa ou nesta Coinissão, se for conveniente.
O SR. JOSÉ OSWALDO PONTES~-"- Pois não. O Senador conhece bem os problemas e na sua própria formulação da pergunta quase que a resposta está implícita.
O SR. JOSt LINS- Gostaria que V. Ex• não se deixasse levar por essa minha colocação, porque eu tenho o
meu ponto de vista.
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O SR. JOSÉ OSWALDO PONTES - Bom, que a
seca é uma das causas fundamentais da pobreza do Nordeste, acho que isso foi o que procurei demonstrar,
quando mostro aqui, nos quadros que apresentei, que a
economia do Nordeste é grandemente influenciada pela
economia agrícola, pelo setor primário, onde 60% da população vive no meio rural e o setor primário representa
30% da economia global da região, do produto da regíãO. Essa economia agrícola, com forte influência no
desempenho da economia como um todo, é grªnd_e_mente
influe!lciada, prejudicada pela ocorrência da seca. Sempre que há seca, há um decréscimo violento no resultado
das atividades agrícolas da região. Há quedas, como em
1970, de 16% no produto agrícola, embora nós saibamos
que a seca não é um fenômeno qu_e atinge, uniforinemente, todo-o Nordeste. É difícil uma seca que atinja uniformemente todo o Nordeste. Mesmo na ocorrência de uma
.seca, há regiões ainda que têm alguma produção agrícola. Portanto, achamos que, realmente, a seca é uma das
causas fundamentais da pobreza do Nordeste, e o "calcanhar de Aquiles" na economia do N ardeste está no seto r agrícola, indo em função da seca que ocorre e perturba todo o processo produtivo da região. A ocorrência
das secas é fenômeno que se repete, periodicamente,
aleatoriamente, é ineVitável, e prejudica qu~fquer proCesso de investimento de capital maior no ~etor agrícola,
face o risco, o grande risco da atividade agrícola no Nordeste. Portanto, a seca é uma das causas. A seca tem solução'! Tem. Nós achamos que tein. Não a seca em si.-As
conseqUências da seca, para a população, podein serremediadas com essas soluções que nós apontamos, como
o problema da oferta de_ água, o aproveitamento do uso
racional da âgua e do potencial de solo que existe na região. O nobre Senãdof fez referência, inclusive, a esse
grãnde PotenCial que pode ser aproveitado para irrigação.
_:_se eu acho que é viável a solução do problema da utilização da irrigação pela iniciativa privada, simplesmente
com a mudança de legislação, já tive ocasião de mostrar,
ao responder ao Senador Virgílio Távora, que acho que
não. Existem outros PrOblemas e a legislação não iria
resolvê-los porque há necessidade, inclusive, de aparte
de capital; de tecnologia e conscieittização, uma Série de
fatores. ~ muito complexo o problema. Achamos que é
possível, dentro do quadro atual, se compatibilizar o uso
da irrig"ãÇão públicã com o da irrigação particular. Efas
não se chocam, não são conflitantes. Existem ár"eas Onde
a irrigação pública é a mais indicada, e deve ser feita, e
ãreas ·qUe devem ser reservadas para a irrigação particUlar. Citei aqui o exemplo do vale do Curu, onde existem
dois grandes projetas de irrigação do DNOCS, irrigação
chamada pública, mas é irrigação- privatiiil.da, on-de os
-Joies -agrícolas são pãssados a propriedades dos colonos,
dos imigrantes, e existem !50 pfõprietâríOS- cOrivivei:ú:lo
com essa irrigação, inclusive-se beneficianâo das tec-nOiõ·~
gias- que o DNOCS proC~r~ desenvolver naquela ârea:Então, esse exf:mplo do vale do Curu pode ser levado a
outros vales do Nordeste. Nós do DNOCS estamos procurando reiViridicar, _como disse, esse papel que o
DNOCS deve desenvolver, de gerenciamento, de gestão
dt:J:s re_cursos hídricos, ter uma influência juiito ao particular na asSiStência téCnica, na orientação técnic-a, riO seu
aproveitamento na irrigação particular.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Alguns dos
nobres Senadores ainda desejariam fazer alguma pergunta?
Concedo a palavra ao nobre Senador Fápio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Dr. J~sé Oswaldo: sou do AmaZonas, e na grande
seca de I 877, há 115 anos, meus ancestrais fugiram da
Paraíba para o Amazonas, e fugiram, precisamente, da
pobreza, expulsos que foram pela seca. Hoje, o problema
nordestino se sobr_~l_eva_ a todos a:s problemas nacionais,
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a tal ponto que Se torili)U üm condiciOnante da resolução
do grande problema nacional, o problema do desemprego, da oferta de empregos, da criação de empregos, da
produção de alimentos, etc. etc.
Em conseqüência da tragédia nordestina, no sêcul9
passado, teve a Amazônia o seu povoamento, porque se
os portugueses descobriram, desbravaram a Amazônia,
foram os nordestinos e, em particular, os cearenses, os
reais povoadores da região ama"zônica, muito particularmente do_ Amazonas e .do Estado do Acre. Ouvi as respostas que V. S• deu aos ilustres Senadores, em qu~ o senhor falou, dentre outros assuntos, que existem estudos
para a construção de 1.200 açudes, que existem estudos
para o aproveitamento da água, na irrigação, e que existerri estudos pàra-aproveitar a viabilidade de 12 vales na
região nordestina, abrangendo uma área de 850 mil quilómetros quadrados, que ê a zona da seca, exatamente a
metade da superfície do Estado do Amazonas .
O Nordeste comporta um terço da população brasileira; dos 700 mil desempregados de São Paulo, 80% são
nordestinos. Há poucos dias, o Senador Helvídio Nunes,
com a autoridade que lhe é peculiar, afirmava, no plenário desta Casa, que os piauienses, dentre outros nordestinos, não têm mais para onde migrar, e que o salário
médio do homem rurícola do Piauí é de cerca de II mil e
200 crUzeiroS. Clamava o Senador Helvídio Nunes ao
Governo para que desse ao Piauí não o salário mínimo,
mas, pelo menos, a metade do salário mínimo.
Isso retrata muito fielmente a situação da população
nordestina. Eu- não sei quando foi estabelecido o
DNOCS, sei qrie ao tempo já de Sua Majestade o Imperador Pedro II, quando visitou a região, não sei se é lenda, teria ele ofertado jóias da coroa para minimizar o
sofrimento do povo nordestino.
A minha primeira pergunta, e eu farei poucas ao
sehor, mesmo porque, confesso, não o meu total, mas o
meu quase total desconhecimento do problema nordestino, desconhecimento no que diz respeito à vivência do
problema. Farei poucas perguntas porque, repito, o que
disse no intróito, se não- for resolvido o problema nordestino, não vejo como se possa resolver o problema bra~
sileiro.
A palavra governar, segundo um cientista, um antropólogo, por sinal, tem raiz numa palavra chinesa que significa orientar o curso dos rios. Parece-me ter sido o assunto básico no qUe pertíne às propostas de irrigação na
região nordestina.
Até que ponto, Dr. José Oswaldo Pontes, os governos
nordestinos, que são os responsãveis constitucionalmente pela ordem pública, pela segurança dos seus governadores, sobretudo agora em- que em eleições livres foram
eleitos pelo povo, até que ponto os governos nordestino
são ouvidos pelo DNOCS, na elaboração dos programas
contra -as- Secãs? -Ê- a minha primeira pergunta.
O SR. JOSE-0-SWÃLDO PONTES- Nós mantCmos
o melhor rel<iCíonamento com todOs os governos nordestinos, e levamos ao conhecimento dos governos e das
suas equipes técnicas todos os planos elaborados pelo
DNOCS. Pessoalmente, eu já fiz entrega aos governos de
todos os planos; em 1979, eu fazia entrega a todos os governos est~adu~is _de todo _o planejamento feito _pelo
DNOCS parã cada Estado, para esses vales a que me referi~ E- PiOCuranios compadbHizar as nossas ações -com
as ações dos Estados. Nem sempre isso ê conseguido- é
bom qUe se diga - porque hã divergências-, às vezes, dC concepção. M3s nós temos uma coerência, esses planos
são coilhec~s,_ e rióS -participamOS CO"f\Stantemente de
debates, de reuniões com os técnicos dos Estados, no
planejamento agrícola. E hoje, inclusive, o DNOCS,
através dos seus técnicos, participa até na administração
dos Estados. Nós ternos convênios com os goVernos estaduais, através do qual nós cedemos técnicos categorizados, que vãÕ-Õcupar posições influentes na adminis~
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tração dos Estados, exatamente nesse selar agrícola. No

Piauí, no Cearâ, na Paraíba, nós temos convênios em
que cedemos técnicOs que vão influir na elaboração desse
programa. Portanto, levar aos governos estaduais essas
idéias, essas concepções do DNOCS sobre o problema.

O SR. FÁBIO LUCENA - A mínha segunda per~
gunta consiste no seguinte: QUal a participaÇãO-do governo nos Estados nordestinos na sua indicação para a
direção do DNQCS? O Sr. foi iildíCado pelos governan~
tes nordestinos, ou a sua indicação partiu, numa linha
vertical, de cima para baixo, à revelia dos governantes
nordestinos?

O SR. JOSE OSW ALDO PONTES -Por lei, a indicação do Direto{do DNOCS é competência do Ministro
do Interior, o que não exclui se ele fez consulta ou não ...
O SR. FÁBIO LUCENA- V. S• tem conhecimentO
de que a sua indicação para ó DNOCS contou_ com a
aprovação dos governantes no No r deste?
O SR. JOSE OSWALDO PONTES ~ Eu tenho conhecimento que mantenho as melhores relações com to~
dos os governadores do Nordeste e procuram-os c-olaborar da melhor maneira com eles. Mas, como eu disse, a
indicação é comp(nêD.cia exclusiva do Ministro. Ele consultará se quiser, se achar que deve consultar. Mas a indicação é da competência exclusiva do MiniStro do Interior.
O SR. FÃBIO LUCENA- Dr. Josê Oswaldo, quem
foi que reduziu os 60% do orçamento do DNOCS, de
1983, em relação a 1982? Quem mandou reduzir esse
orçamento, ou essa dotação?
O SR. JOSE OSWALDO PONTES -cA elaboração
final do orçamento ê de competência da SEPLAN, da
Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Todos os órgãos indicam as suas propostas ...
O SR. FÁBIO LUCENA -Foi o Piofessor Delfim
Netto quem mandou?
O SR. JOSE OSWALDO PONTES- ...e n6s compatibilizamos de aco-rdo com a disponibilidade dos recursos.

O SR. FÂBIO LUCENA- Quer dizer que foi o Professor Delfim N etto quem mandou reduzir o orçamento
do DNOCS. V~ s~ concoi"da'?
OCSR. JOSE OSWALDO PONTES- A estrutura de
elaboração do orçamento da União e dos programas especiãis é uma competêáciã. da S~PLAN; Que tem a incumbência~ nãturalmente, de compatibilizar todas as ne.
cessidades dos órgãos com a disponibilidade dos recursos. t uma atribuição da Secretaria de Planejameáto da
Presidência da República.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Permite V. Ex"1

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL·(Seção II)

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Qual o percentual do aumento a ser pedido?
O SR. JOSE OSWALDO PONTES,--- Nós temosjã
notícias de que dos 14 bilhões, por exemplo, deste ano,
do PIN, para o próximo ano esses recursos terão um
montante de 64 bilhões. E quanto ao Programa de Recursos Hídricos, que esse ano temos 6, aínda está em
anâlise qual serã a proposta final a atingir. Mas acreditamos que seja aquele mesmo percentual. Portanto, haverã
um incremento do percentual, um crescimento real bastante apreciável no orçamento de 1984 com ret.a:ção a
1983.
O SR. FÃBIO LUCENA- Eu faço a minha última
colocação e, conseqüentemente, a mesma pergunta, que
consiste ·no seguinte, Dr. José Oswaldo: Não temos dúvida alguma da sua capacidade técnica, profissional, dos
seus conhecimentos, dos problemas que o Senhor v_ive e
os sente no cotidiarl"o, mas é difícil aceítar que aó longo
desses 115 anos que nos separam do maior flagelo, inclusive quando o nosso vernáculo absorveu a expressão
"flagelo" para as vítimas da seca do Nordeste, nós, eu
pelo menos, acredito que não podemos nos confOrmar
com o incessante agravamento da situação nordestina.
Ci-entistas- sociais há, da maior responsabilidade, que
afirmam que a pobreza absoluta, vale dizer, a miséria
crônica da população nordestina, cujo percentual, com
todo o respeito, talvez nem o Senhor possa avaliar, isto
ê, nem o Senhor pode informar, dos 30 milhões de nordestinos, quantos são os que estão em situação de pobreza, de miséria, de desgraça absoluta. Nós não podemos
mais nos c-onformar com meras expÜcações, com informações que nos dão conta da existência de projetes, da
existência de estudos e, sobretudo, da falta de recursos.
Há estudos detalhados, inclusive estou de posse de li
discursos do Senador Arnon de Mello sobre a sangria
tributária que se promove no N ardeste, nós não podemos mais concordar com meras" explicações que não convencem a mais nínguém. V. s~ enfatiza que o Ministro -do
Interior, Sr. Mário Andreazza, tem a melhor das inte~ções em relação ao Nordeste, 'embora se saiba que de
boas intenções o inferno esteja cheio, Dr. Jo!!:é OswaldQ. __ _
Então; o que me parece é que o rompimento da estrutura
da Federação brasileira em relação ao Nord,este, em que
os Estados nordestinos foram afastados pelos seus go_vernantes, pelos seus representantes no Corigresso Nacional, de participareni das decisões relativas ao N ardeste, parece-me ser esta a grande causa, o grande fator determinante, desse alheamento em que se encontra o Nor~
deste, no que pertine às responsabilidades que o GoVer-no _central tem para com a região nordestina. Em assim
sendo, parece-me que há todo um_co_njunto de incómpetêncià nas eStrUturas de órgãos federais, e atê de _organismos, a partir do Ministério do Interior, em relação ao
Nordeste. O Senhor ac_onselharia a atual política do Ministro Mário Andreazza para o Nordeste, política que
está acabando com o Nordeste, ou o Sr. aconselharia o
Serihoi- -Ministro a mudar de atitude.

O SR. FABIO LUCENA- Pois não, Senador.
O SR. JUTAHY MAGALHAES -V, S• eslã aproveitando essas declaração de que o Nordeste agora pode
pedir o que quiser do orçamento, que será atendido? V.
S• jã fez o pedido para o próximo ano?
O SR. JOSE OSWALDO PONTES.- Jã .encaminhamos o nosso pedido ao Ministério do Interior.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- J:?e quan~~ ~--~~~~
mento?
O SR. JOSE OSWALDO PONTES- Vai haver_um
aumento substancial, pela notícia que temos.

O SR ..JOSS PONTES ~_Eu não con~rdo co_m as
afirmações do Senador Fábio Lucena, de que a política
do Ministro Andreazza estaria afundando o Nordeste.
Pelo contrário, eu tenho convivido c_om o Ministro
Mário Andreazza, a partir de 1979, e tenho sempre en·
centrado da sua parte sensibilidade e compreensão para
os problemas da região. O que hã, o que tem determinado, é que a política do Ministro não tem sido possfvel
executar no Nordeste, face a esse pi"oblema da limitação
dos recursos. O desejo do Ministro seria realmente implementar todos esses programas, todos esses projetes
que estão aí disponíveis para serem aplicados no N ardeste.
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O SR·. FÂBIO LUCENA- A ponte Rio-Niterói Cmais ímportânte que o açude de Orós'?
O SR. JOSE OSWALDO PONTES- A ponte RioNiterói ê importante para a concepção da êpoca, para
uma situação local lã do Estado do Rio de Janeiro. Na época, o Ministro Andreazza não era Ministro do Interior, não tinha nenhuma responsabilidade específica
sobre essa problemática do Nordeste.
O SR. FÃBIO LUCENA ponte foi ele.

Mas quem construiu a

O SR. JOSE OSWALDO PONTES- Mas, na ocasião, como Ministro dos Transportes, foi na sua gestão
que foram- feitas grandes estradas, as grandes vias asfaltadas no Nordeste. Os grandes eixos rodoviários no No r~
deste foram executados na gestão do Ministro dos
Transportes Màrio Andreazza, no Governo Médici. E
agora, _CQmo Ministro do Interior, S. Ex• tem demonstrado uma inteira compreensão e sensibilidade para os
problemas do Nordeste, e um desejo e um esforço indormido muito grande para a solução desses problemas,
face às dificuldades conjunturais da economia, que não
têm permitido alocar os recursos. Por isso mesmo, -o Ministro Andreazza tem afirmado, mais de uma vez, que a
solução para o No rdeste ê política. Portanto, uma solução que compete, inclusive, a toda a sociedade brasileira, não só ao Governo. É preciso que haja toda uma
conscientização de toda a sociedade brasileira de que o
problema do Nordeste é inadiável e tem que ser atacado
por toda a sociedade. Os desafios que a sociedade brasileira já enfrentou em outras situações, e que encontrou
soluções para essas situações, haverá de encontrar também para o grave problema do Nordeste.

O SR. FÂBIO LUCENA- Concluindo, Sr. Presidente, eu quero declarar à Comissão: Enquanto os governantes do Nordeste, seus Senadores e seus Deputados
Federais não" t1verem competência constitucional para
equacionarem o problema do Nordeste, não esperem os
representantes nordestinos que esses problemas sejam
solucioil.ados. Só os governantes do Nordeste e os seus
representantes têm condições de solucionar os problemas nordestinos.
O SR. PRESIDENTE {Alberto Silva)- Eu gostaria,já que estamos bastante adiantados na hora, ao encerrar
esta Comissão, da mais alta significação e proveito para
nós, de agradecer a presença do Dr. Oswaldo e seu digno
auxiliar, o Dr. Amaury , e a participação dos compaD.heirOS ·seniduieS-que-fazem parte desta Comissão, e dizer ao Dr. Oswaldo que suas informações aqui e os debates que se travaram foram proveitosos, e vamos mandar
fornecer a todos os Senadores e a V. S• o resultado desses
debates. Proponho, antes de encerrarmos esta reunião,
que o nobre Relator, Senador Jutahy Magalhães, ao Senador José Lins, João Lobo e Fábio Lucena, que nós
formemos aqui, aproveitando esta oportunidade, uma
frente para, dentro daquela conjuntura, que que não vou
emitir a:iriinha opinião, que a tenho também a respeito
do Nordeste, e sim lá no plenário, mas que as nossas opiniões, de homens representantes do Nordeste, se somem,
nesta hora, e se aproveite a informação do Senador Lucena, de que alguma coisa. deve partir dos nossos representantes na ãrea, para, digamos assim, propor uma solução definitiva para o Nordeste.

O SR. FÂBIO LUCENA --Mas para isso é preciso
uma reforma na Constituição, dar aos representantes
nOrdeStinos nesta Casa eaos governadores competência
constitucional de legislar para o Nordeste. Isto não existe.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Muito bem,
nobre Senador. O que eu proponho é que esta Comissão,
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ao analisar todas as causas, se, naturalmente, houver por
bem que uma delas seria essa falta de uma legislação ade-

quada, que figure no nosso relatório. Agora, o que eu
gostaria de dizer é que, através -deste debate, e creio que
agora muito mais do que em qualquer outra ocasião, em
virtude do prolongado estado de estiagem que estamos
vivendo, de cinco anos, está na hora de a Comissão, ao
concluir os seus trabalhos, fazer uma recomendação. Por
exemplo, já que há projetosJã que hã possibilidade de
captação d'água no Nordeste, como acaba de muito bem
dizer o Senador José Lins, que nós possamos Captar 10%
do enorme volume e que seja capaz de fazer uma irrigação de três milhões de hectares, só este número já ultrapassa a proposta que ouvi na SUDENE da transpo-
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_ sição dos excedentes de água do São Francisco para o
Nordeste, onde nada mais do que 800 mil hectares, não
chegªva nem a um milhão.

O SR. JOSE LINS- Os oitocentos mil, apenas como
reparo, é o que a água do São Francisco daria, leVada
para lá. E me refiro a três milhões no Nordeste todo, só
naquela área vai ser ajudada pelo São Francisco ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - ... Dá saudades
do tempo em que o Congresso tinha participação no
Orçamento da União.
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O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - A proposição que eu quero dizer é a seguinte: Há possibilidade de
se captar ãgua no Nordeste, mesmo na situação climática existente. Tanto assim, que só no Estado do Ceará o
DNOCS acumulou muito mais de 8,5 bilhões de metros
cúbicos, talvez até bem mais do que isso, em açudes pere-

nes.
Eu quero agradecer ao nobre conferencista de hoje, o
Engenheiro José Oswaldo Pontes, pela magnífica exposição que aqui fez, e nos colocar à sua disposição para
futuros encontros e novas informações para esta Comissão.
Está encerrada esta Comissão.

