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ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.:2:.1 -

Comunicações da Presidência

- Referente ao tempo deStinado aos oradores do
Expediente da presente sessão que será destinado a
reverenciar a memória de Diogo Antônio Feijó sexto presidente do Senado Federal.

1.2.6- Comunicações da Presidência
-Recebimento da Mensagem n'>' 139/84 (n'>'
295/84, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República solicita autorização para que a Prefeitura
Municipal de Guarapari (ES), possa realizar ope.
ração de crêdito, para os fins que especifica".
- Convocação de sessão extraordinária a realizarse hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.2. 7 - Requerimentos

Oradores:

SENADOR JORGE KALUMft
SENADOR NELSON CARNEIRO
FALA DA PRESJDltNCJA - Associativa, em
nome da Mesa.
1.:2:.2 - Discursos do Expediente
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como L!der
- Interrupção da greve dos professores e funcio·
nários das universidades federais autárquicas. Manifesto à Nação do Comando-Geral de greve.
SENADOR MARCONDES GADELHA, como
Líder ....,... Refutando tópicos focalizadoS no -discurso
de seu antecessor na tribuna.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Encaminhando à Mesa requerimento solicitando informações ao
Tribunal de Contas da União, para instruir o Aviso
n'>' 407/SP /84, daquele Tribunal, ora em apreciação
pela Comissão de Finanças· do Senado.
1.2.3 - Mensagens do Senhor Presidente da República

- N•s 140 e 141/84 (n•s 293 e 294/84, na origem),

restituindo autógrafos ,Pe projetas de lei sancionados.
1.2.4- Pareceres encaminhados à Mesa

1.2.5- Expediente recebido
Lista n'>' 4, de 1984,

- N'>' 164/84, de autoria do Sr. Senador Nelson
Carneiro, solicitando a prorrogação, por 40 dias, do
prazo para oferecimento de eõiendas ao Projeto de
Lei da Câmara nt 118/84, que institui o Código Civil.
Aprovado.
-Requerimento n9 167/84, de autoria do Sr. Senador Aloysio Chaves e outros Srs. Senadores, solicitando, que em 22 de agosto do corrente ano, seja realizada sessão especial para reverenciar a memória do
ex-Senador Dinarte Mariz.

!.2.8- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n' 145/84, de autoria
do Sr. Seilador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de ser· designado um representante
do sindicato dos aeronautas para acompanhar os inquéritos destinados a apurar causas de acidentes com
aviões.
- Projeto de Lei do Senado n'>' 146/84, de autoria
do Sr. Senador Pedro Simon, que estabelece a correção trimestral dos salários, fixa critérios para esta
correção e revoga dispositivos do Decreto-lei n9
2.06!, de 26-10-83.
1.2.9- Requerimentos

- N9 168/84, de autoria do Sr. Senador Humberto Lucena, solicitando urgência para a Mensagem n'>'
248/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires (SP), a contratar operação de crédito no
valor que menciona, para o fim que especifica.-

- N'>' 169/84, de autoria do Sr. Senador Humberto Lucena, solicitando urgência para a ~ensagem n9
249/83; que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa
Bárbara D'Oeste (SP), a contratar operação de crédito no valor que menciona, para o fim que especifica.
- N9 170/84, de autoria do Sr. Senador Humberto Lucena, solicitando urgência para a Mensagem nt
36/84, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio
Claro (SP) a contratar operação de cr~dito no valor
que menciona, para o fim que especifica.
- N9 171/84, de autoria do Sr. Senador Humberto Lucena, solicitando urgência, para a Mensagem n9
37/84, que autoriza a Prefeit_ilra. Municipal de Rio
Claro (SP), a contratar operação de: crêdito no valor
que menciona para o fim que especifica.
1.3- ORDEM DI.J DIA
- Projeto de Lei do Senado n'>' 103/84, que dispõe
sobre a manutenção da correção automática semestral dos salários, de acordo conl o INPC, e revoga dispositivos do Decreto-lei n' 2.065, de 26 de outubro de
1983. Votaçio adiada por falta de quorum, após usar
da palavra o Sr. Nelson Carneiro.
-Projeto de Lei da Câmara n'>' 5/81 (n'>' 3.035/80

na Casa de origem), que altera o art. l'>' da Lei 6.226, de'
14 de julho de 1975, que dispõe sobre_a contagem reciproca de tempo de Serviço Público Federal e de atividade privada, para efeito de aposentadoria, e dá outras providências. Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 10/81 (n"'
1.529/79, na Casa de oriiem), que dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, dos excombatentes segurados da Previdência Social. Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de lei da Câmara n9 44/81 (n"' 587/79,
na Casa de origem), que veda aos veículos de cOmunicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais,
revistas, cartazes, anuãi;ios ou qualquer outro tipo de
publicação) aceitar a autorização ou a veiculaÇão de
anúncios e de comerciais que não sejam negociados,
produzidos, criados, filmados, gravados, copiadosimagem e som- por profis~ionais e empresas brasileiras. Votação adiacJa por 'Íalta de quorum.
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EXPEDIENTE
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Diretor Administrativo

-Projeto de Lei da Câmara n\' 53/77 (n'i' '227 /75,
na Casa de origem) que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratos de atletas profissionais, e dá outras providências. Votação adiada por
falta de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara n~' 65/79 (n'
4.257/77, na Casa de origem), que autoriza a alienação de imóveis resiaenciais da Rede FerroViária
Federal a se_us ocupantes. Votaçio adiada por falta de
quorum.

-Requerimento n'i' 784/83, de autoria do Sr,_Senador Henrique Santillo, solicitando a criação de
uma comissão especial mista, composta de !1 Senadores e li deputados, para, no prazo _de 120 dias,
com a colaboração das entidades mais representativas da_ sociedade civil 1 discutir e apresentar soluções
para a crise econômico-financeira do País. Votaçiio aadiada por falta de quorum.
-Requerimento n9 162/84, de autoria dos_Srs. Senadores Nelson Carneiro e Gastão Mü!ler, solicitando para o Projeto de Lei do Senado n,. 40/84, que autoriza a emissão especial de selos em beneficio- dos
trabalhos desempregados. Votação adiada por falta
de quorum.
-Requerimento n~' 163/84, de autoria dos Srs. Senadores Nelson Carneiro, Octávio Cardoso e Humberto Lucena, solicitando urgência para o Projeto de
Lei do Senado n~' 100/84, que acrescenta dispOsitivo
à Lei n~" 4.504, de 30 de novembro de l964t,Estatuto
da Terra), com vista à fixação de m6dulo de fracionamento de propriedade rural específico para o Distrito
FederaL Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 79/79 {nl'
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência
Social, alterada pela Lei n~> 5.890, de 8 de junho de
1973. Votaçio adiada por falta de quorum.

1.4- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
Adiamento da votação do Requerimento n~'
167/84, Hdo no Expediente, em virtude da falta de
quorum.

1.5- DISCURSO APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder
-Reabertura da Fãbrica de Tecidos Nova América.

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

Semestre
Ano

ln~ustrial

RUDY MAURER

Tiragem: 2.200 exemplares

SENADOR MÁRIO MAIA -Entrevista de seringueiros, concedida ao jornaJ. "Folha 'do Ac_re", arespeito de conflitos de terra ao longo dos rios Xapuri e
Acre.
SENADOR JAISON BARRETO- Apelo ao Ministro do Interior no sentido da liberação de recursos pleiteados pela Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente _do_ Estado de Santa Catari.:
na, necessários ao prosseguimento imediato dos trabalhos de preservação do rio do Peixe.
SENADOR GASTÃO MULLER- Discurso proferido pelo Governador Tancredo Neves ao se afastar do Governo de Minas Gerais.
SENADOR NELSON CARNEIRO -Sugestões
da Câinara Brasileira da Indústria de ConstruçãoRJ, para o setor imobiliário.
SENADOR MOA CYR DALLA- Projeto de promoção do trabalhador do campo e de seu retorno ao
meio rural.
SENADOR ROBERTO CAMPOS- Editoriais
publicados, no jornaJ. "O Estado de S. Paulo", sobre
a pÕiíüCii nacional-de informâtica.
·-SENADOR PEDRO SIMON -Situação financeiiã. do Estado do Rio Grande do SuL R~presen
tação de proposta de emenda à ConstituiçãO criando
o Fundo de Ressarcimento do ICM sobre produtos
exportados.

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2- ATA DA 121• SESSÃO, EM 16 DE AGOSTO DE 1984
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Apreciação de matéria

-_Requerimento _n_9_l67j84, lido na sessão anterior, solicitando a realização de sessão especial destinada __ a reverenciar a memória do Senador Dinarte
Mariz. Aprovado.

2.2.2- Requerimento
- N~> 172/84, de urgência, para o projeto de Lei da
Câmara n~> 151/84, que dispõe sobre a _criação de cargos nii Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho e
dá outras providências.

2.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Decreto Legislativo n~" 27/83 (n~'
l0/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa,
assinada em Paris·,- ã-30 de janeiro de 1981, pelos Governos da República Federativa do Brasil e da República Francesa. Aprovado, após usar da palavra na
sua discussão o Sr. Senador Nelson Carneiro. Ã Comissão de Redação.

2.4- MATÉRIA APRECIADA APÚS A ORDEM DO DIA
- ProjetO de Lei da Câmara n~' 15 1/84, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n9 172/84,
lido no Expedient~. Aprovado, em primeiro turno,
após pareceres das comisSões competentes. -

2.5- DESJGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
- Do Sr. Senador Cid Sampaio, proferido na sessão de 15-8-84.

4-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
- N9s 55 e 56, de 1984.
5~ATA DE COMISSÃO

6- MESA DIRETORA
7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTi"·
DOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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Ata da 120\1 Sessão, em 16 de agosto de 1984
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e Almir Pinto
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Raimundo Parente -_Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hêlio Queiras....:... Alexandre Costa- Alberto Silva - Helvídio Nunes - Almir Pinto --José Lins Virgílio Távora- Moacyr Duarte- Humberto Lucena
- Marcondes Gadelha - Cid Sampaio - Marco Madei - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Passos
Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- !:-uiz
Viana- João Calm_on- Moa_cyr Dalla- Nelson carneiro - Itamar Franco - Benedito Ferreira - Henri-que Santillo- Mauro BOrges- Gastão MUller- José
Fragelli- Marcelo Miranda- Jaison Barreto- Jorge
Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro Simon - Octávio Cardoso.

O SR. PRESIOENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declarq aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamOs nosSos tiabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O tempo
destinado aos oradores do Expediente Q.a presente sessão
será dedicado a reverenciar a memória de Diogo Antô~
nio Feijó - Sexto Presidente do Senado Federal, nos
termos do Requerimento n9 143, de 1984, de autoria do
Senador Jorge Kalume e outros Senhores Senadores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume

o· SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente e Srs. Senadore~:
Inicialmente, quero louvar o gesto de V. Ex•, pelo deferimento do pedido de seus Pares para festejar o bicentenário de nascimento do saudoso Diogo Antônio Feijó.
V. Ex•, maiS uma vez, deu uma demonstração de sensibilidade, o que, aliás,lhe é muito peculiar, pelos fatos que
contribuíram para a formação da nossa nacionalidade.
A V. Ex•, inicialmente, os meus agradecimentos.
Ao estimado Líder da maioria, Senador Aloysio Chaves, também consigno -os meus agradecimentos por me
ter dado a incumbênCia de saudar Diogo António Feijó,
na: sessão desta tarde, em nome da Maioria.
Senhor Presidente, Srs.

Senadore~:

Renam sentenciara qu~. "A história e a vida são feitaS
de esquecimento". Mas Tobias Barreto, com a sua não
menos fulgurante inteligência de pensador emérito, afirmava que, "A gratidão é a virtude da posteridade",
Chegamos hoje a esse limiar, a essa realidade com a
fniciativa do Senado de homenagear a data do bicentenário do_ nascimento do seu sexto Presidente, um ilustre
brasileiro que, sob todos os aspectos, deu seu testemunho de patriotismo em prol do Brasil: Diogo Antonio
Feijó, o Padre Feijó, como ficou popularmente conheci~
do e nominado em nossa História.
A aurora ainda despontava tímida para alumiara nossa vida política. Sua luz chegava como réstias e nosSos
patrícios, que procuravam o caminho da independência,
sentiam dificuldades ante o horizonte que não se lhes afigurava claro ... contudo, o pensamento de homens inteligentes, somado à intrepidez e ao ideal, tinha o sentido,

dentro do universo de cada qual, de um verdadeiro sol!
Era a pátria clamando pelos seus filhos, dizendo-lhes es-taf na hora de camiilhar, porque jâ tínhamos aprendido
a andar ... A pâtria-mãe, Portugal, nos preparava para isso, mas precisava-se de ação. E lUl1 admirável economista ensinava qu~- "Tomar decisã~ não é uma função mecânica. Resolve aSsumir riscos e Constitui Um desafio ao
pgder de julgamento". Não é diferente no campo polí~i
co.
Os nossos patrícios jâ se antecipavam a essa linha de
condUta, se considerada a maneira como procedera~ e
ã.B:irarh. Insira~se nesse contexto D. João VI, que_ no~ l~
gou Um reinado pleno de realizações e a seu resPeito disse certo historiador:
"Muito, pois, lhe deve o Brasil. Os defeitos, que
lhe apontam, pouco interessam aoS nossos olhos de
bdsileiro, quando levarmos em conta o muito que
aqui deixou, preparando nossas possibilidades para
a definitiva separação".
-Gostarei de lembrar outros ~spectos relacionados com
a nossa História como bem registrara o escritor, Senador
Luiz Viana Filho, na sua apresentação do livro. "0-Parramento e a Nobreza Brasileira. Disse S. Ex';. "Na evolução histórica de povos civilizados os nobres tiveram
fase em que deixaram marcas profundas de sua influência. O Brasil, a exemplO de outros paíseS da América,
não teve _Idade Média, mas recebeu de Portugal a influência da nobreza européia e, também, a herança de
valores culturais daquela época". E prossegue;:::
.. "A formação do corpo da nobreza brasileira foi
reflexo do modelo europeu de estratificação socia.l:
os nobres lutam e governam, o clero reza e o povo
trabalha".

E nesse- quadro amplo da nossa história encontra-se
Feijó, o qU3:1,--erqbora Padre, tornara-se político e cbmo
Deputado em Portugal participara abertamente da luta
pela nossa independência, "formando ao lado dos então
chamados. "brasileiros separatistas".
E aqui me permito abrir um parêntese para deplorar,
mais uriia vez, o indiferentismo que está havendo em relação a nossa história como triste heranÇa a sCr legada
aos nossos filhos sobre essa matéria de transcendental
importâncfa. Vale lembrar Coêlho Net9:
"ASsim como anlamos a terra da Pátria devemos
prezar a sua história, que é o celeiro eterno onde se
recolhem as colheitas de heroismo dos que passaram pela vida semeando exemplos." E acrescentou:
"A história é a cúpula da geografia - uma, ê o
-espaço em que se transita, outra é a Eternidade em
que se fixam os eleitos."
Figuras como a de Diogo Antônio Feijó são apenas
estudadas superficialmente nas escolas, sem que se aprofundem os nossos jovens estudantes atê como exemplos
para suas vidas. De quem a culpa'? Por certo da forma
como a disciplina é aplicada.
Não impõrta saber de sua origem atê obscura, mesmo
porque, como escreveu Wordsmort~:
"Nós mesmos nos fazemos o que somos, e
penetrando-nos do espírito de todas as coisas,
forçosamente teremos de ser sábios."

Sem um lar adequado à época em que nasceu Feijó, e a semelhança de um predestinado soube se conquzir sem
complexos de inferioridade como se estivesse louvado
em Helps, isto é:
''As correntes que fazem mover as rodas do mu-rido nascem nos sítios solitários."
Não irei autobiografá-lo, pois todos nós políticos conhecemos a sua vida e a sua obra não só haurida nas escolas; como através de lívros biográficos -de eminentes
escritores. Desejamos homenageá-lo, lembrando-o,
-numa prova do nosso reconhecimento a quem tanto engrandeceu a sua e a nossa pátria. Fundamental foi a irn~
portância do Padre Feijó nos destinos de nossa independência. A ele coube enfrentar toda sorte de dificuldades e
incompreensões naturais da época, levando~o, pelo seu
arrebatamento cívico, em fevereiro de 1822, portanto,
seis meses antes da nossa emancipação, a proclamar que:
"Nenhuma associação é justa, quando não tem
por base a livre convenção dos associados; nenhuma
sociedade é verdadeira, quando não tem por fim as
vantagens dos indivfdtios que a compõem. Um homem não pode, não deve impor leis a outro homem:
um povo não tem direito algum a obrigar outro
povo a sujeitar-se à suas Instituições Sociais".

E ele mesmo propunha às Cortes de Portugal; onde
era um dos sete Deputados eleitos pelo Brasil, ao fim de
seu primeiro e tumultuado discurso, nada menos que o
seguinte' projetQ:
"19) Que declare, que o Congresso de Portugal,
enquanto se não organiza a Cõ-hstituição, reconhece
a iridependência de cada uma das pavfncias doBrasil.
29) Que a COnstituição obrigará somente aquela
província cujos Deputados nela concordarem pela
pluralidade de seus votos.
39) Que as cortes prestarão todo auxílio àquela
provfncia que se achar ameaçada de facções, sendo
por ela requerido, com o fim somente de a por na
Perfeita liberdade de escolher.
49) Que se declare ao Governo, que se suspenda
todos os provim~ntos e qualquer determinação a
respeito do Brasil, exceto quando lhe for legitimamente requerido por alguma provfncia.
59) Qtie os governos do Brasil, onde se acharem
destacamentos ~e Portugal, os possam fazer retirar
desde que assim o julgarem ser conveniente".
A coragem e a determinação de Feijó, por certo devem
ter contribuído para apressar a nossa independência, a
qual abrigou até obcecadamente e como não poderia ser
de outra forma a perseguir com pertinácia pondo à prova a sua inteligência e a sua integridade moral em prol
dessa causa que era ansiada pelo povo brasileiro. Alcançado o s-eu desideratum, Feijó precupou-se em manter
a unidade de seus pares, somado aos Militares do exêrci~
to e da marinha que ainda se organizavam.
sabia impor-se pela sua cultura e responsabilidade:
quando da sua primeira intervenção na Tribuna, em um
caso de pequena importância, Evaristo da Veiga, então
uma das cabeças do Parlamento, profeti~ou;, ••ou muito
me engano, ou dentro de poucos dias Feijó serâ o Ministro da Justiça".
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E não tardaria a efetivar~se o seu prognóstico, pois era
convidado para o cargo na Regência Trini, só aceitando
porêm, depois de ver acatadas inúrriei"as condições pOr

ele impostas: Harmania no ministério, organizaçãO do
funcionalismci, escolha de seu substituto eventual e fun-

dação de um jornal sob a direção do próprio ministro.
Todas as exigências forani-aceitaS taxativamente; porescrito.
·
--- -----E dizia em seu manifestO de posse:
"O modo pelo qual me pretendo conduzir no ministêrio é este: Persuadido de que em todo o tempo,
e principalmente nos convulsivos, só a firmeza de

conduta, a energia e ajustiça podem sustentar o Governo, fazê-lo amado e respeitado; e certo de que a
prevaricação, e mais que tUdo a inação dos empregado_s é a causa dos queixumes dos Povos, s.erei riw
goroso e inflexível em mandáwlos responsabilizar.
As Leis, são, a meu ver, ineficazes e o process__o incaw
paz de por ele conseguirwse o fim desejado, mas a exw
periência, desenganará os legisladores, salvará o gow
verno da responsabilidade moral, e o habilitará para
propôr medidas salutares, que removam todos O!!
embaraços.
Como governo livre é aquele em que as leis imperam; eu as farei executar inui restrita e religiosamenw
te, sejam quaiS forem OS C{amaroes, que p0$Sam rew
sultar de sua pontual execução; não só porque esse é
o dever do executor, como por esperar que depois
de algum tempo; cessado o clamor dos queixosos; a
nação abençoe os que cooperam para a sua prosperidade.
Eu advirto finalmente: A minha maneira de vida,
o meu tratamento pessoal não sofrerão alteração alw
guma: serão os mesmos aue até aqui".
O Sr. Gastiio Müller -
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JORGE KALUME nobre Senador Gastão Müller.

Com muito prazer,

O Sr. Gastiio Müller- Senador Jorge Kalurne, é sen1w
pre com prazer que ap.resento um aparte a V. Ex•, que
tem uma das qualidades muito boas de um ser humano,
que é ser educado, ser cOrdial, ser afetuoso com os colegas e com quem o aparteia. Neste momento, em nome da
Liderança do PMDB e,- por que não dizer?- do prów
prio PMDB, eu digo a V. Ex• e afirmo, pCrante o" meu
Líder titular, que V. Ex• fala em nome do PMDB tamw
bêm nesta justa homenagem de que V. Ex• se lembrou
tão bem- visto que esse tipo de homenagem rara no Senado - a essa figura de estadista que foi o Padre __Diogo
Feijó. V. Ex•, de agora por diante, fala tambêm, formalmente, pelo PMDB, aqui presente ria pessoa
Senador
Humberto Lucena, líder titular e do próprio representante do partido, nesta Casa do CongressO Nacional.

ao

O SR. JORGE I(ALUME - Muito obrigado pelo
gesto de V. Ex•, falando em nome· da Liderança, o que
muito me sensibilizou e muito me honrou.
Logo depois, ~sa firmeza haveria de ser posta em prâtica, quando conseguiu pacificar as grandes revoltas havidas em seu período de Regência, o que valeU ser escolhido para Regente Uno, ou seja, o governante constitucional do Brasil. Era o máximo a que poderia aspirar um
enjeitado: o orgulho de dirigir uma Nação emergente no
sêculo XIX.
Poderia transcrever o seu- testamento, mas evitarei
para não me alongar, todavia posso dizer que essa peça
retrata o seu cavalheirismo, o seu sentimentalismo de
cristão, somados à sua humildade de verdadeiro liberal.
Na Regência Una, falto_u a Diogo Antônio Feijó a efiw
cácia exercida quando Ministro da Justiça: Debilitado
pela doença, perdera aquela tenacidade que lhe era pecu-liar. As tarefas também eram muito superiores; e os adversários se acumUlanao-cada vez mais, depoh da abertura da Assembléia, a 3 de maio de 1836, ao ser recebido

oficialmente pela primeiiã. vez como Regente. Otávio
dro I, ignõram até O nome e o que foram na História do
Tarquinio afirma Que, "o período regencial inaugurado a
BrasiL Isso é um perigo para nós.Temos que acelerares12 de outubro de 1835 estava fadado à esterilidade".
ses c_onhecimentos a começar do Jardim da Infância sob
Os problemas com a Santa Sé, a revolta do Pará, a rew
__ pena de, dentre de menos de um ?éculo, o Brasil passar a
volução do Rio Grande do Sul acirraram os ânimÕs da oe-rtencer a outras raças. DesCulpe a expressão.
oposição na Assembléia, chefiada por Bernardo VasconA impressão ê que encerrara sua carreira, embora_ esticelos, que desejava um gabinete organizado. "parlamenvesse apenas com 53 anos. Em São Paulo, retomou a
tarmente", isto é, com base na Assembléia. Feijó se recuw
vida do campo, recuperou a saúde e, dois anos depois,
sava a fazêwlo, obStinadamente, alegando que...o goverw
como Senador vitalício, pôde voltar ao Rio de Janeiro e
no das maiorias era anticonstituciOnal e subversivo de
à política, sendo eleito Presidente do Senado, recebendo
toda a ordem".
17 votos contra 14 dados ao Marquês de Paranaguá,
Evaristo da Veiga, sentindowse amargurado ante a inw
para o período 1839.
trasigência de seu amigo Feijó, rompeu suas relações vinNos anos seguintes, deu nova vida à instituição, partido a falecer dois anos após, deixando desamparado, sem
cipando dos debates, combatendo o Governo e enfrena maioria na Câmara, perdida com as eleições de 1836.
tando, com a tenacidade e saúde dos velhos tempos, o
Afinal, cansado, doente, entediado das funções d~ "rei
próprio Bernardo Pereira de Vasconcelos.
constitucional", Diogo Antônio Feijó resolveu procurar
Presidiu o Senado até o fim da sessão legislativa de
alguém que o substituísse no cargo, interinamente. Te~
1839~ quando vOltou a São Paulo. Ali comprou, a duras
nho percorrido cerca de dez nomes, a çscolha recaiu
penas, um sítio, em- São Carlos, que não pôde pagar,
sobre Araújo Lima, único_ que aceitou a in~uthbência,
põis, devido à saúde novamente abalada, estava impediw
Feijó renunciou a 19 de setembro de 1837, ficando ain~
do de comparecer. às Sessões do Senado. Mas não se deda no Rio de Janeiro, atê 12 de outubro do mesmo ano,
sinteressou da política, onde ministérios iam sendo- foraguardando, ansiosamente, a condução que o levaria à
mados
e caindo sucessivamente. Até que veio a Maioriterra natal, São Paulo.
dade e Coroação de D. Pedro II.
O Sr. Aloysio Chaves- Nobre orador, V. Ex• me conTrôpegO; com a .saüde em pior estado, não podia estar
cede um aparte?
ausente ao acontecim'ento, tanto que no Gabinete da
O SR. JORGE KALUME - Ouç_o, com muito praw
zer, o eminente Senador Aloysio Chaves.

O Sr. Aloysio Chaves - Nobre Senador Jo_rge Kalume, o requerimento de V. Ex• não foi recebido nesta
Casa como um ato de rotina para registrar hoje, durante
todo o Expediente, a figura de Diogo Antônio Feijó.
Este ê um dever do Senado, entre muitos que estão inseridos na Constituição Federal e no seu Regimento, este
está na consciência de todas nós. V. Ex• observou, ao falar em nome da Bancada do PDS, que há, um certo descaso pela História Pátria. Eu direi que ela está relegada
talvez a um plano secundário nos currículos escolares,
porque nenhum país pode viver sem cultuar o seu passado. Um país sem história é um pafs Sem memória. E V.
Ex•, como Senador, tem timbrado em assinalar e acentuar as grandes datas, as grandes figuras que fazem a
História do Brasil e entre elaS, na galeria dessas figuras
9?ônima'S, da nacionalidade, está, ~m dúvida alguma,
Diogo Antônio Feijó, -cOmo político, como parlamentar
e como estadista. Exaltando-o, hoje, nesta tarde, no Senado Federal, V. Ex• retrata um doS períodos mais vivos
e mais brilhantes da História brasileira.
O SR. JORGEKALUME- Muito obrigado a V. Ex•
Posso dizer-lhe que fiquei lisonjeado com suas palav.ras.
E, efetivamen-te, tenho- ocupado esta tribuna, desde que
aqui cheguei, sendo uma das minhas tônicas homenagear
ou celebrar eventos. Isto eu faço, primeiro, ditado pela
minha própria sens~ilidade e, depois, por sentir que em
nosso Brasil a H~stória estâ sendo relegada a plano secundário, e 'não sei qual a causa disto. Já dizia no hlício
do meu pronunciamento que- deixei isso bem claro talvez seja defeito do próprio sistema que abriga o ensino
no Brasil.
Tenho viajado por alguns países menos desenvolvidos
do que o nosso, mas que na parte cultural estão muito
acima do Brasil e tá se cultua o civismo. Na Bolívia, que
é -um País vizinho ao nosso, com limites com o Acre,
quando se fala nas suas figuras, nos seus pró-homens que
contribuíram para edificar a sua nacionalidade, o homem mais rude, da rua, vibra com a notícia, vibra com o
assunto. Estive em Caracas, também, em 1979, e observei o mesmo fato. Estive na França, -também e quan·
do tratei deste assunto, sobre os se1.1s pró-homens, o
francês vibrou. Aqui, no Brasil, quando se fala hoje com
o jovem ou com o homem de idade madura sobre Frei
Caneca, ou Gonçalves Ledo, ou José Boriifácio. ou- Pew

Maioridade havia amigos seus, apesar dos dois adversários Andradas: Antônio Carlos e Martim Francis-co.
O espírito revolucionário acompanhou atê à morte
esse-intimor3.to sacerdote. Em 1842, sexagenário e quase
paraplégico, ~inda tomou parte na revolução dos paulistas, combatida pelo Barão de Caxias. Feijó foi desterrado- então para Vitória, capital do EspíritO Santo, onde ficou confinando durante cinco meses.
"Aproximavawse o fim de 1842 ~conta Octávio Tare, realizadas as eleições em todo o
país: as Câmafã.s estavam convocadas para o I q de janeiro do ano seguinte. Não seria possível manter, com o Senado funcionando, senadores desterrados".
~uín~o_ _de_ Souza -

Feijó fo"i então trazido para o Rio e volt_ou a participar
das sessões, mas sua reaparição na tribuna se deu somente a 12 de jan~iro. Teve que enfrentar Honório Hermeto
e novamente Bernardo Pereira de Vasconcelos. Processado, doente, passou a viver em Niterói, a conselho médico. Pediu lecença ao Senado e partiu para São Paulo
onde faleceu às I 1 horas da noite de 1Ode novembro de
Ul43.
Sr. Pre$idente, Srs. Senadores:
Esta augusta Casa, tambêm sob_a_honrada._Presidência
do Senador Moacyr palia, mais uma vez se orgulha ao
ComemQrar eventos marcantes da nossa História Pátria,
para manter viva na alma brasileira a lembrança daqueles que procuraram engrandecer a nacionalidade, como
Feijó, o 69 Presidente do Senado, no período Imperial.
Pode-se afirmar que Diogo Antônio Feüó, sacerdote,
parlamentar, jornalista, Sen._ador, Regente•. "rei constitucional", foi um exemplo de8-randeza, quer no Poder que
exerceu com sobranceria com'P o fez quando presidiu a
Casa de Mai=quês de Santõ Amaro -José Egídio Alvares de_ Almeida --quer na adversidade, quando soube
suportar com paciência os piores,dias da moléstia; morrendo cmo cristão, na paz de Deus.
Coincidentemente, Feijó está perpetuado no Acre,
como Patrono de um fio recente municfpio localizado no
vale do J uruá e se isso não bastasse, hoje faz parte da
alma do Brasil que ajudou a edifica.r.... h por isso merecedor dos aplausos de todos os homens de boa vontade e
de patriotismo. ê um dos nossos gran-des tipos", como
escrevera, a seu respeito, ·snvio Romero.
Obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDJi:NTE (Moacyr Dalla) -Concedo a
pahtvra_ ao emineiite Senador Nelson Carneiro.
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O SR. NELSON CARNEIRO (PTB-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. SenadOres:
Difícil a controvertida haveria d_e ser a vida de Diogo
Antônio Feijó, desde o nascimento. Divergem os que lhe

estudam a vida sobre os nomes de seus pais. Não o desmerece, mas talvez explique sua luta contra o celibato, a
versão de que seria filho sacrílego do Padre Lima, Vigário de Cotia, e de Maria Joaquina Soares de Camargo,
irmã solteira do Padre Fernando Lopes de Camargo Comquem vivia em São Paulo, desde 1770.
O excelente estudo de Eugenio Egas, reposit6rio indispensável aos pesquisadores da vida e da obra do Regente do Império, transcreve o assento de se~ batismo:
.. "Aos 17 de agosto de 1784, nesta S,é, batizei e
pus os santos óleos a Diogo, filho de pais íncognitos, exposto em casa do Revmo. Fernando Lopes de
Camargo; o mesmo foi padrinho e Maria Gertrudes
de Camargo, viúva,--tádos desta freguesia, do que
para constar fiz este assento, que assino. O coadjutor Jos~ Joaquim da Silva.
O fato de haver sido levado à pia batismal no díil 17 de
agosto suscita uma indagação. Seria Maria Joaquina a
mãe de Diogo, ou stia irillã Maria Gertrudes, que aparece como madrinha, viúva desde 1776, nos seus radiosos
31 anos, e de quem se dizia, informa Alfredo Elles Junior, não ser um poço de virtitudes, e até enchia sua precoce solidão. "com um certo alfaiate Felix Feijó, parente
de seu falecido marido"?
Também o assento de batismo não refere a data do
nascimento do novo cristão, afastando assim a imPossibilidade de Maria Gertrudes ser a mãe do Diogo, porestar presa aos antigos rigores do resguardo. E Perquirir a
filiação de Feijó, neSte ano -do segundo centenário de seu
nascimento, não é questão de somenos. Em recente biografia, meticulosa como tudo quanto lhe sai da pena privilegiada, Luiz Viana Filho atribui ao fato de ter nascido
de pais ilegítimos e logo confiado em segredo à ama-deleite Ana Joaquina Leal de Barros, que lhe serviu de madrinha, se haver aguçado a sensibilidade de José MC!-ria
Eça de Queiroz,. "sempre em busca de-Um:i afeição ina-::.
tingida, e cUja alma, feljda, tentou proteger através de
arraigada timidez, que o levou a esconder-se teimosamente. O caramujo escolheu-se para se_ "defender". Dois
séculos passados, custa a crer que legisladores brasileiros
ainda tentem manter, no futuro Código Civil, a brutal
discriminação entre filhos legítimOS, naturais, adulteri-.
nos e incestuosos e num instante em que se devem regu:..
lar direitos e deveres dos nascidos de inseminação artificial, crien processos diversos para o reconhecimen.io de
uns e de outros.
O ilustre Senador Jorge Kalume, primeiro signatário
do requerimento aprovado por esta Casa; e que reverencia a memória do ilustre paulista, acaba de focalizar os
dias de ascenção, de glória e de ocaso de Diogo AntôniO
FeíjO, qUe i morte colheria, preso à cadeirâ de paralítico,
a lO de novembro de 1843. Aluno distirito de retórica, do
Professor Estanislau José de Oliveira, da Vila de São
Carlos, hoje Campinas, Feijó, o-rden"ad6 em 1809,- exerceu o sacerdócio e o magistériO naquela cidade, em Guaratinguetá, Parnaíba.
Em 1821, embarcou para Portugal, como deputado às
Cortes de Lisboa. Entre seus companheiros, Antônio
Carlos e aquele com quem partilharia alegrias e desencantos até o firri da vida, Nicolau Ferreira de Campos
Vergueiro. Alfredo Ellis Júnior -recorda o ·ambiente hostil que o jovem parlamentar encontraria na capital lusitana, onde defenderia em discurso e apresentaria iridiCãçâo
pugnando pelo direito de separação do Brasil da antiga
Corte. E de oi:zde fugiria, Coni. -algtins cotCgas, Para retornar à Pátria, Via Inglaterra.
Vivia o Brasil sua lua de mel com a independência
política. Sem contar com a simpatia dos Andradas, Feijó
denunciava ao Imperador qu~. "o Capitão-Mar da Vila
de I tu recebera ordem direta do ministério para observar
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meus passos, comportamento, etc.; p·or_que·eu-era fingido
e tinha idéias desorganizadas, e que me fizesse observar
por toda parte á que eu me dirigisse".
Creio que será fácil indentifica"i'-se aí o embrião do futuro Serviço Nacional de Informações. Anárquico, subversivo, carbonário.
Em 1827, Deputado eleito por São Paulo, inicia sua
camapanha contra o celibato clerical, trazendo achas
para urna fogueira ainda não extinta.
Na Reg'êilcia Trina, assume o Ministério da Justiça,
sob cond.lções. Agora a agitação contrária tem apoio dos
Andradas. _O Patriarca é preso, a tutela dos príncipes. Livre, pleiteia a recodução que a Câmara lhe nega e o Senado lhe concede. Tal como prometera, Feijó renunciou
ao Ministério. Era de um tempo em que os Ministrbs renunciavam quando perdiam a confiança do Parlamento.
No Estado unitário. sem a camisa de força do domicílio eleitoral, chegaria Diogo Antônio Feijó ao Senado, eleito pela Província do Rio de Janeiro em 1883, e
dois anos depois ascenderia à Regência, criada pelo Ato
Adicional. Eçn sua gestão, deflagrou-se no Rio Grande
do Sul, tal como previra, a Revolução Farroupilha. Em
1839, presidiu o Senado do Império, a que voltaria mais
tarde, depois que as tropas legalistas comandadas pelo
General Lima e Silva abafaram a Revolução Paulista,
detonada com a nomeação do Marquês de Monte Alegre
para a Presidência da Província. Feijó continuou eril Sorocaba, sob rigoroso sítio, e de-suajanela voCiferava contra os que fugiam à proxirriidade das forças legalistas.
"Correi, correi fracos e poltrões, eu fico aqui para
defender-vos".
Permita-me V. Ex~ que reproduzam o diálogo 'entre
dois.eminentes brasileiros com as palavras de Eugênio

Egas:
--"0- Barão de Caxias, respondendo a Diogo
Feijó quando este lhe perguntou que ordens recebra
do governo imperial, em relação as rebeldes, disse.
-As mesmas que recebi do Minitro da Justiça
de 831: -Levar tudo e todos a ferro e a fogo!
-Então? indagou Feijó.
....... V.. Ex• está preso. Só o dever de soldado me
obriga a praticar este ato.
~ Estou às suas ordens.
"'"'"Se V. Ex~ quer levar alguma coisa para o quartel, leve-a porque de tudo estou desprevinido.
-Com uma esteira e um travesseiro, tenho o suficiente.
-Sentou-se em sua cadeira de braço, e quatro
soldados carregaram o paralítico para o EstadoMaior do Barão de Caxias."
Mandado para São Paulo, depois para Santos, em seguida para o Rio, foi afinal localizado em Vitória, jUntamente com o Senador Vergueiro e o Dr. Pereira Pinto.
Como anos mais tarde faria o -Duque de Caxias, vifmenie afacado em sua honra, também a esta Casa compareceria o antes todo poderoso Diogo Antônio Feijó, e
ocuparia a tribuna do Senado pa;a pronunciar seu último discurso. Ainda uma vez me valho do preciso estudo
de Eugênio Egas.
"Chegando ao Rio, e sem desembarcar, partiu
para o Espírito Santo. Em tocante discurso proferido no Senado, Diogo Antonio Feijó descreve os
seus sofrimentos é as suas privações desde que foi
preso em Sorocaba até aquele momento, em que se
dirigia ao Senado.
O velho estadista, agora desfigurado, magro, enfraquecido, mal podendo mover-se, apresentou-se á
Câmara Vitalícia. A Assembléia estava comOvida.
O brilhante deputado, o extraordinário ministro, o
grande Regente, de outros tempos, estava nos--seus
úrtimos dias, e, entretanto, ia ainda falar, ele que
quase não podia articular palavras, pois que a paralisia já lhe havia comprometido os órgãos vocaiS.
Que energia!
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-Peço a palavra, Senhor Presidente, e licença
p3ra falar sentado.
~Tem a pà[avra o nobre Senador Feijó. O ilustre representante do Rio de Janeiro pode falar sentado.
- Fez-se um profundo silêncio. O Senado estava
Sucumbido. Alguns dos velhos representantes da
Nação não esconderam as suas lágrimas. Sentado,
pernas e braços sem movimentos, a articulação das
palavras diffcil, a respiração ofegante, o rosto do
acusado reanimou-se, os seus olhos pequenos e pretos brilharam num último fulgor, e o velho espartano dísse:
"Sr. Presidente, tendo-se agravado ainda mais a
minha moléstia, não me foi pOSsível até hoje apresentar a resposta que me foi mandada dar sobre o
processo que contra mim se intent01,1: e ain-da agora
mesmo me foi preciso servir-me de redação alheia
para apresentá-la. Portanto remeti-a à mesa para
aar-se-Ihe o conveniente destino.
''Eu desejava, antes de morrer, cumprir ao menos
uma pfoinessa que tinha feito, na ocasião em que fui
mandado sair da minha Província; ainda o mundo
não sabe da minha boca a história de minha prisão,
deportação e degredo.
"Eu tive desejos ao princípio de a comunicar ao
Senado; mas alguffias razões obstaram a isso, principalmente porque o Senado parecia ter aprovado o
procedimento bárbaro que houve comigo.
"Há tempos, requerendo eu que se nomeasse
uma comissão para examinar os atas do Governo, e
manifestando desejos de que o Senado considerasse
o procedimento qUe o mesmo Governo teve ·contra
mim, e por conseguinte contra o Senado e contra a
Constituiçãõ, ltão O pode conseguir; portanto, jul~
gue~ que era melhor calar-me. Mas resta-me sempre
esse pezar de nada dizer; por isso, sempre direi duas
pal~vras para referir o que sofri.
..... Entretanto saiba-se, que não sofri tudo quanto
quis o Governo que eu sofresse, pois que pela benignidade dos Brasileiros não tive fala de coisa algum~:
em toda a parte tive sempre recursos, em toda a parte, recebi os maiores benefícios e obséquios.
· .....AchaVa-me em S. Paulo, ]á rriandã.do sai! para
esta Corte deportado, quando fui convidado para
vir à Corte~ _Não aceitei o convite, e cOmo me pareceu não dever submisso sofrer um ato ilegal e anteconstitucional, recalcitrei ou dei um contrário- 8.tgu_mas, _razões; mas respondeu-se-me, que o que a
- _ConStituição proibia era priSão dos Senadores, e
~nã~ qualquer outro ato que o Governo julgasse con'veniente pratícar com Senadores. Temi pois algumas outras conseqilências;--temi ser conduzido à cadeia para levar nas grades alguma correção de açoites, visto que isso não era prisão, e por conseguinte,
p_a opinião do Governo, pOdia Praticar-se: o que ê
pois que eu havia de fazer, eu que, com um sopro
podiã cair em te-fra?!... Bem me lembra-va dos meios
de resistência a ordens ilegais; mas que meios tinha
eu para isso? Se eu pudesse, daria por certo este
.exemplo ao Brasil de resistir a ordens ilegais, sem o
que será sempre nominal nossa liberdade, e nós escravos dos atrevidos.

a

"Nada porém podendo contra· a -violência,
retirei-me.
··~ verdade que nessa ocasião eu estava bastante
enfermo e desprovido de meios, pois tinha apenas
20$000 na algibeira.
"Requeri que' se me mandasse pagar o trimestre
vencido da minha pensão, que era I:OOOSOOO, pois
era preciso ter com que subsistir; mas respondeu-seme que não havia dinheiro, e que mesmo devia ficar
isso como penhor para as indenizações a que eu tivesSe
sujeito.
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., HSaí, pois, como me achava; vim à Corte, não me
deixaram desembarcar; demorei-me algumas horas,
e saí sem saber para onde! f: verdade, como já disse,
que recebi beneficias em toda a parte.

companheiros de fé -e como homem público a circunstância que o dedicado pesquisador de sua vida ressalta
como a primeira vez que, dando curso às idéías emancipacionistas, se instituiu o ventre livre da mulher escrava.

O SR•. PRESIDJ'NTE (Moacyr Dalla) - A Mesa
associa-se as manifestações dos eminentes oradores que
reverenciaram a memória de Diogo Antônio Feijó.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como Líder de Partido.

Em nome da Santíssima Trindade dou princípio
a meu testamento pela maneira seguinte: Sou natural desta cidade, filho de paiS incógnitos, de mais de
50 anos de idade, quero ser enterrado sem acompanhamento, nem ofício e de loba somente. Sou e sempre fui católico Romano. Tudo quanto tenho dito e
escrito sobre a disciplina da Igreja, tem sido por zelo, e afeto a mesma Igreja, e desejo que se removam
os obstáculos que a experiência mostra haverem na
mesma à salvação do_s Fiéis. Desejo se digam no dia
da minha morte, ou no seguinte vinte Missas, petas
quais se dará a esmola de mil rêis por cada uma.
Não reconheço herdeiro, e por issó instltuo minha
herdeira a D. Maria Justina de Camargo, e quando
aconteça ser esta falecida, antes da rriinha morte, a
D. Margarida, filha de D. Manuela Francisca de Jesus Feijó._Possuo uma chácara, e _alguns ben~ móveis. Desse crédito ao_meu caderno encadernado, e a
minha carteira, e deles, e de créditos consta o que se
me deve e eu devo; mas estamos de contas justas
·com meu compadre Raimundo Alves dos Santos
Prado, e meu amigo Padre Geraldo Leite Bastos, os
quais nada mais me devem. Deixo forros todos os
meus escravos crioulos de maior idade e a Evaristo e
sua mulher, a Eustáquio, e Euzêbio; e as mulheres
destes Querubina, e Antonia ficarão forras da data
desta a cinco anos. Todos os mais escravos havidos
e por haver serão forros logo que completem vinte e
cinco an_QS de idade. A todos dará minha herdeira
no momento de sua liberdade Cem mil rêis; e àqueles, que ainda tem de esperar o prazo aqui marcado
dará além dos cem mil réis, o prêmio de dois por
cento anual dessa quantia. Os que ainda ficam escravos só poderão estar em companhia, e serviço da
minha herdeira; e somente serão alugados, ou emprestados à pessoas da escolha dos mesmos da -qual
ainda assim poderão retirar-se· para outra, se essa os
maltratar. Esta mesma disposição terá lugar depois
da morte da minha herdeira, quando ainda algum
escravo tenh~ de preencher o prazo para libertar-se.
Declaro, que qualquer filho de escrava, ainda depois da minha morte, e antes de libertar-se a mãe,
será livre desde o seu nascimento, e os pais terão
todo o cômodo, e tempo necessário para o criar, e
poderão conservado depois de criado, onde quiserem. Declaro mais, que só o carpinteiro Benedito
fica excluído dos cem mil rêis por ter já meios de
subSistência. Fica pertecendo à minha, herdeira os
serviços dos que ainda ficam escravos,- e todos os
mais bens que possuo. Declaro que a liberdade, que
dou aos escravos não é beneficio, é obrigação que
me impus, prometendo a muito, e aos mesmos que
aceitaram a liberdade prOmetida a eles e. a seus filhos. Rogo a mesma minha herdeira e ao Sr. Padre
Miguel Arcanjo Ribeiro de Cama_rgo queiram ser
meus testamenteiros e dar execução a esta minha
vontade dentro de dois anos da data deste. Rogo as
Justiças queiram assim fazer cumprir. S. Paulo três
de março de mil oitocentos e trinta e cinco. - Diogo Antonio Feijó.

O SR •. HUMBERTO LUCENA - (PMDB - PB.
Ç_Qmo Líder, pronuncia o seguinte discur·so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como é do conhecimento geral, foi interrompida, no
dia 7 último, a greve nacional que 35 mil professores e 65
mil funcionários das instituições de ensino superior autãrquicas promoviam há mais de 80 dias .
Somente interrompida - e não terminada - porque o
Governo não atendeu a nenhuma das reivindicações que
a própria Senhora Ministra da Educação reconheceu
publicamente como JUSTAS! Interrompida por um gestci inequívoco de transigência de professores e funcionários, contrastando com a inexplicável intransigência
não só do Ministério da Educação e Cultura mas dos demais setores do Governo envolvidos na eventual solução
do problema.
sr: Presidente, Srs. Senadores, o Governo não negodoli-diretamente- Com os grevistas; não atendeu a nenhuma das suas reivindicações - encampadas que fóril.m
pelo próprio Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras; declarou ilegal a greve; puniu os -grCvistas
com o corte d~ salários e ameaçou até mesmo demiti-los.
Tudo isso enquanto a imprensa divulgava estar nas mãos
do Senhor Presidente da República o texto que decretaria a iDiervenção federal em todas as instituições de ensino superior autárquicas do país.
Os professores e funcionários, ao contrãrio, concordaram em interromper sua greve jUsta depois da promessa
do MEC, somente divulgada no dia ll de julho, de que
-ciedenci.lria o Conselho de Reitores para formar uma
Comissão que no prazo de 30 dias apreciarã as reivindicações de professores e funcionãrioS e apresentará Süas
conclusões à Ministra; e de que as punições, já em andamento, seriam suspensas. Essas duas promessas, todavia,
sob a condição sine qua non da volta imediata ao traballio. Vale ressaltar airida que nem sequer a participação
de professores e funcionários, com direito a voto, naComissão do Conselho de Reitores foi admitida pelo MEC.
Como se vê, não pode haver dúvida sobre a inexplicável intransigência do Governo e da madura e louváv_el
transigência de professores e funcionários das universidades.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito que pelo menos duas constatações podem ser feitas a partir desta greve inédita em nossas universidades. A: primeira delas é de
que esse Governo ainda hoje não aprendeu a exercitar
um pressuposto elementar das relações de trabalho
numa sociedade democrática, isto é, ouvir e dialogar
com os representantes legítimos dos empregados do Estado, no caso professores e funcionários de univ;rsidades públicas. A segunda, é sem dúvida, um dos maiores
méritos dessa greve inêdita: apesar da inevitãvel ebulição
política decorrente da sucessão presidencial, conseguir
colocar .a crise da universidade na pauta das discussões
públicas do País.

.... Nas poucas horas, que aqui estive, foram a bordo diferentes pessoas Oferecer-me dinheiro, e uma
até me obrigou a receber alguns centos de mil réis
que levava.
,_."Mesmo nesse país~ onde estive degradado, encontrei muitos hometls benévolos, que me ofertaram dinheiro e tudo o mais. Por este lado, pois,
nada sofri; mas muito da parte do Governo, que de
tudo me privou, até do que era meu.
.. "Portanto, Srs. sofri tudo isto! Prisão, deportação__e seis lnes_es de _degredo, quase 4:000SOOO de

multa, e de que estou privado atê hoje!
.. "Mas o Governo não estã satisfe_ito ainda; mandou por isso formar esse processo, e não ficarã satisfeito senão com o meu extermínio! Estou pois entregue ao Senado; faça ele de mim o que quizer; a vida
em mim será pouca ... sofra-se tudo.
.. ••Tenho dito em geral, como posso o que era preciso que se soubesse; demais, o público já-o sabe, e
fará a devida justiça a quem merecer."
Foi e"sko últimQ discurso que Diogo Feijó proferiu no Senado, que ele presidiu em 1839. Foi esta a
sua despedida do__ cenário político.
O Sr. Cid Sampaio- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. NElSON CARNEIRO Senador Cid Sampaio.
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Com muita honra,

O Sr._ Cid Sampaio- Senador, antes quero felicitá-lo
pelo magnífico trabalho que está fazendo. Y. E_'l., _an_alisa
problemas da vida de Feijó, que nos_ fazem meditar. Hoje, quem ouve esses trechos, olha e volta-se para a História e pergunta a si Inesmo: será que neste País, embora
ainda estivéssemos perto do perfodo da independência,
não tínhamos a_inda desenvolvidQ aquele sentimento que
geralmente cresce nos povos livres, de altivez e de justiça? Todavia, Feijó, que tanto havia servido ao País, que
fora Conselheiro do lmpêrio, era punido como S!::oador,
era deportado, multado. Não lhe submeteram socialmente a prisão e as galês. Resta-nos, Sr. Senador, hoje,
pensar na história que os braSileiros vão ler amanhã.
Quando analisarffios a situação que vive o Brasil, quando nos lembrarmos que ao Senado incumbe, na realidade, traçar diretrizes deste País e não submeter-se pa_çjentemente às imposições que lhe são feitas, quando sentirmos que ainda hoje permanecemos com as prerrogativas
mutiladas, porque não nos permitem legislar sobre
vãrios assuntos, nós, Senadores, devemos prestar bem
atenção às palavras de V. Ex• porque no futuro, o jovem
de amanhã, os Senadores daqui a meio século, haverão
de perguntar, como perguntamos hoje; como era possível que brasileiros investidos de um mandato pudessem
descer tanto? Daí o momento que aproVei~o para felicitar V. Ext porque, além de uma homenagem, V. Ext abre
um clarão para o futuro, abrindo um clarão para o passado. Muito obrigado a V. Ex-'._
O SR. NELSO~ CARNEIRO- Muito me honra_ a
intervenção de V. Ex' e é com o maior agrado--ifli"e a in·
corporo às modestas considerações que vinha fazendo.
Nas poucas horas que me foi possível debruçar--nos escassos livros que encontrei, sobre a personalidade forte,
resoluta, discutida e ilustre de DiogO Anfõnio Feijó, senti que não deveria deixar passar a qportunidade para assimilar as virtudes do parlamentarismo, que possibilitou
a presença, na história política do Pilís, de altas e nobres
figuras que as controvérsias não diminuem. E em honra
do hornenagiado, permito-me incluir, ainda, a íntegra de
seu testamento, datado de 3 de março de 1835, nos Anais
da Casa, para que se possa exaltar naquele bravo sacerdote que animou e enfrentou duras pelejas contra os seus

Duzentos anos transcorr~dos, Diogo Antôniq Feijó
volta ao Senado Federal, em hora conturbada da vida
pública, quando o dissfdio presidencialista empolga tantos espíritos, como um apelo a que os homens públicos
se debrucem sobre as •lições de grandeza que o sistema
Parlamentar propiciou ao Irripêrio e ao Brasil e o restaurem por amor ao Bras;il. (Muito bem! Palmas.)

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• permite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra,
nobre senador.
O Sr. Benedito Ferreira- Eu fico, a certa altura do
pronunêiamento de V. Ext, um tanto quanto perplexo
com a minha desinformação, porque eu tinha para mim
que hâ legislação em vigor que proíbe essa greve e que a
Justiça é que a declarou ilegal, e não o Governo.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Quem declarou ilegal foí o- Ministério do Trabalho.
O Sr. Benedito Ferreira -

Fundado em lei?
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O SR. HUMI\ERTO LUCENA- Sob o ponto de vi~
ta do M'inistério, fundado em lei.
O Sr. Benedito Ferreira- Sob o ponto de vista do
nistério ou existe uma lei que a proíbe?

Mi~

O SR. HUMBERTO LUCENA - O Ministério
achou que era ilegal. Não houve uma decisão da Justiça.

O Sr. Benedito Ferreira- E V. Ext- acha que a lei não
estã em vigor?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Está'Ú:i estâ em de-

suso.
O ,Sr. Benedito Ferreira- Ahl em desuso.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Estã em desu_so,
que é uma das fo~mas de revogação. Se V. Ex~ não sabe,
que fique sabendo.
O Sr. Benedito Ferreira- Não,_exatamente, eu estou
querendo aprender com V. Ext. Acho que é uma regra
nova, porque eu achei que uma lei não revogada estaria
em vigor.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Pois bem, é o mesmo caso.do Decreto·lei n~'2.065. Estâ em vigor, mas õiri~
guém o cumpre, nem o Governo. As impresas privadas
estão reajustando os salários de seus empregados adma
dos índices previstos no Decietõ-lei n"' 2.065, e também
'as empresas estatais. A lei está em vigor, mas em desuso.
~ o mesmo caso· dessa lei que proíbe a greve no serviço
püblico.
O Sr•. Benedito Ferreira- Então, veja V. E"' o quanto
é inútil nosso trabalho.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Não, não é inútiL
,b a dinâlnica da sociedade,· nobre Senador. O que é preCÍS9 é rever essas leis porque elas estão defasadas.
O Sr. Benedito Ferreira-:- E V. Ex•, naturalmente, já
tem algUm projeto apresentado pela Oposição revogando essa lei?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Já existem vários
projeLOS, só que não têm o apoio de V. Ex•e de seus companheiros de Partido.
O Sr. Benedito Ferreira -

E não terâ, Senador.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não me surpreende ...
O Sr. Benedito Ferreira- Nem poderia surpreender...
O SR. HUMBERTO LUCENA sições ae V. Ex• ...

Conheço as po-

O Sr._ Benedito Ferreira -Sobretudo no que diz respeito à obediência ao legislado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sobretudo no que
diz respeito a povo ...
O Sr. Moacyr Duarte -
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Permite V. Ex•um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA aparte de V. Ex".

Pois não, oui;io o

O Sr. Moacyr Duarte- Nobre Hder Humberto Lucena, na condição de Professor universitáiio e ieiido exercido, eventualmente, por várias vezes, a Reitoria da minha
Universidade, eu sou parte bastante interessada numa
solução favorável desse problema ora ventilado por V,
Ex" Posso assegurar ao nobre Lfder que, hoje mesmo,
pela manhã, fui iriformado pelo Presidente do Conselho
de Reitores das Universidades do Brasil que, no dia de
ontem, foi constituída uma -Comissão composta de reítores representantes das autarquias federais e de fundações

universitãfíaS para, a partir de hoje, iniciar-se o diálogo
com os órgãos representativos da classe de professores e
servidores das diversas universidades brasileiras, inclusive com a Sr~ Ministra. da Educação e CUltura,
objetiV3.ndo-se encontrar uma solução consensual que
atenda não apenas aos interesses justíssimõs e legítimos
dos professores universitáriOs órasileiros, com os iitteresses e as condições fi'nanceiras que o País poderã oferecer
para dirimir-se esse impasse. Posso afirmar a V. Ex•, pois
essa inforl:nação me foi prestada na manhã de hoje, pelo
presidente do Coil:Selho de Reitores, que essa comissão,
ontem_à tarde constituída, já iniciou, a partir das priineiras horas de hoje, já deu os primeiros passOs, ~ fim de
tentar o êx~to _esperado nessas negociaçõeS:O SR. HUMBERTO LUCENA- Eujâ sabia, nobre
Senador· M oacyr Duarte que essa comissão havia sido
constituída pelo Conselho de Reitores. E, inclusive, na
qualidade de Líder do PMpB nesta Casa, proponhO-me
a tomar a iniCiativa, junto aos demais Líderes, não só no
Senado como na Câmara, para que nós nos juntemos, a
nível políti~ para colaborar com essa comissão do Conselho de Reitores, a fim de que possamos conseguir um
resultado__ satisfatório para essa crise da universidade
brasileira. Nesse sentido, seria de muita importância a
atuação dos Líderes, tendo em vista que jâ se encontra
na Câmara dos Deputados um projeto de lei' de iniciativa
do Governo que não atende 'ainda às reinvidicações dos
profesSores, mas ao qual nós poderemos sugerir, com o
apoio dessa comissã.o, da própria Ministra e do Senhor
Presidente da República, um substitutivo que agasalhe
pelo menos as reivindicações mínimas do movimento
universitário brasileiro, que desagUou nessa greve que
paralisou, durante tanto tempO, as universidades autárquicas.
Tenho para mim que, basicamente, três postulações,
se atendidas, satisfariam os professores e funcionários
das universidades autárquicas: o abono de emergência,
em percentual a ser fixado de acordo com as disponibilidades financeiras do Governo; verbas para as universidades, para equipamento de manutenção dos seus hospitais, alguns dos quais estão fechados, como os de Belo
Horizonte e de Salvador;. equiparação dos salários dos
professores das universidades autárquicas às universidades que são fundações, desde que não seja.. por baixo e
que não prejudique os direitos adquiridos dos professores e funcionários das fundações.
Prossigo, Sr._ Presidente:
Constatar que o atual Governo amda deixa de exercer
uma prática rotineira nas democracias, não é realmente
novidade num país que vive hã mais de 20 anos sob a
sombra de um regime autoritário. Mas tornar p6blico o
debate sobre a universidade é um fato inédito.
Sou daqueles que tenho, repetidamente, chamado a
atenção, nesta Casa, para os graves- problemas que enfrenta a universidade brasileira. Nunca deixei de ressaltar a importância crucial da Educação e a responsabilidade do Estado em oferecê-la indistintamente a· to_ dos os
brasileiros. E sou obrigado a reconhecer hoje que nossa
universidade chegou ao ponto de sobrevivência mais baiXOde sUa história, parte que ê de uma crise muito mais
grave que atinge de forma generalizada o nosso País.
Não é preciso que repita agoiã os números e fatoS Cruciais de-ssa crise sem paralelo. As revistas e os jornais de
tõdo o Pafs trataram largamente do assunto nas últimas
semanas. Permito-me, todavia, ler significativo trecho de
matéria publicada na revista Senhor, de l'i' de agosto, comentando afirmação da Senhora Ministra da Educação
de que .. o movimento (grevista) já causou tantos prejuízos ao País". Pergunta a revista:
"Como pode a Sr• Esther de Fi2;ueii-edo Ferraz
acusar os· grevistas de causarem "prejuízos ao País"
quando os fatos mostram que sua administração es- tá sã.carido contra os interesses da Nação? OU nãO é
prejuízo aceitar pacificamente que o- orÇamento do

próximo ano seja inferior ao deste? Ou não é preju(..
. zo a constatação, feita pelo Conse1bo de Reitores das
Universidades Federais, 'de que, para cada CrS 100
que recebiam em 1980, receberam este ano apenas
CrS 37,80 e receberia, em 85, CrS 22,08? Serâ que
não é prejuízo o fato de os 13 hospitais universitários do País terem fechado por falta de recursos?
Ou que a Faculdade de Letras da UFRJ esteja hã
dois anos sem comprar um livro? OU reduzir a zero
os prOjetes de pesquisa que levaram anos de trabalho e choradas verbas para ser montados? Ou ficaram seiíl efeito acordos de intercâmbio com universidades estrangeiras pelo singelo gesto de limitar a
Cr$ 35 mil as diárias para os visitantes, o que sequer
lhe assegura condições para pagar um hotel modesto? Mas é claro que quem considera bom que especialistas de- custosa formação recebam salários de
CrS 447 (professor auxiliar) e 823 mil (profess_or titular) não pode pensar em diárias de outro porte. E
é normal que seja assim, pois, ao .ouvir um reitor dizer que sequer tinha recursos para pagar a luz, o Ministro Delflm Netto respondeu: "'Pode mandar para
mim, que eu pago."
Senhor Presidente,
Senhores Senadores:
Na verdade o queestã em jogo é a própria sobrevivên.cia do ensino superior p6blico neste País:- Não pode haver mais d6vidas- como aliásjã denunciei inúmeras vezes desta Tribuna- de que estã em curso, dentro do Ministéiio da Educação e Cultura, um plano deliberado de
privatização do- ensino superior público. As recentes declarações do Sed:etãrio-Geral do MEC, Coronel Pasquali, na reunião do COnselho de Reitores em Mato Grosso,
publicadas pela revista Isto R, acabam com a d6vida daqueles que porventura ainda não acreditavam no plano.
Disse ele:
"A universidade é uma empresa e deve ter receita
e despesa para viabilizar sua administração".
..A crise tem hoje muito mais razões internas do
que externas, e a principal d.elas é a falta de perspectivas para que as federais ritelhorem sem que os alunos que podem paguem por seus estudos:•
dinheiro, eXiste, senhores, só que está nas
mãos das universidades autãrquicas."

··o

Afirmações como estas, quando se sabe qUe sequer a
Emenda João Calmon tem sido cumprida e que as do"
tações do Governo para as universidades que eram de
6,3 bilhões em 1980-não passarão de2,1 bilhões em 1985,
em valores reais, chegam a ser uma ofensa a todos aqueles que verdadeiramente se preocupam com a Educação
nes-te País.
Senhor Presidente, senhores Senadores:
O Brasil viVe uma fase de transição. Transição sobretudo política que certamente atingirá a outros sêtore~ da
vida do País. E a universidade é, sem dúvida, uma prioridade nacional.
O Sr. Cid Sampaio -

Permite V. EX• um aparJe?

O SR. HUMBE~TO LUCENA- Com muito prazer,
Senador.

nõbi'~

O Sr.. Cid Sampaio - Ilustre Senador Humberto Lucena, -é op-ortuno o seu pronunciamento, falando em
nome do Partido. Nós, brasilefros, que temos responsabilidade no presente e nO futuio deste Pais, estamos
apreensivos com o que possa acontecer em face da desor:
ganização completa das Universidades. Convidado pelo
Diretor da Faculdade de Engenharia Química da Universidade de Pernambuco para visitar as instalações, não
encontrei laboratórios, encontrei ruínas, ruínas na essência do termo. Os fornos, as estrifas parados, inexistência
de vidrarial de drogas, de tudo. Indagado o Diretor da
esCola como- os alunos analisavam, como aprendiam téc-
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nica química, ele me respondeu que eles nem analisavam
nem aprendiam téciiJ.ica quítUica, pOrque os laboratórios
não furiclon-avam. Sr. Senador, para observarmos o que

significa a educação na vida de um país, basta que atentemos para o recente relatório publicado como não ao
povo pelo governo americanoA Ele alerta que os Estados
Unidos perdem terreno na produção industrial, no aper~
feiçoamento da sua tecnologia e declara esse relatório
que, hoje, em confrontos feitos entre estudantes americanos e estudantes de outros países, quandO anteriorment-e os americanos ocupavam sempre o primeiro e o segundo
lugares, hoje se colocam abaixo do sêtimo. E atribui à
mã orientação da educação~ à falta do sufidente para
preparar a comunidade americana para um mundo novo. Que diremos nós, do Brasil? Os laboratórios em ruínas, os hospitais fechados e concedendo-se às universidades quase que como uma afronta à própria Nação, 1/3
daquilo que elas recebiam há dois anos passados. Senador Humberto Lucena, quando os professores da:> universidades iniciã.ram a· greve, eles não pediam somente
salários para eles; cõnscwse-responsãveis do que representam as universidades nos destinos de um país, eles pediam verbas para as universidades, reativação dos labo-_
ratórios, abertu'ra dos hospitais. Era um movimento da
comunidade que representa a elite intelectual deste País,
que vinha, diante do Governo, pedir e Cxigir que tião se
paralisasse o Pais, que não se condenasse este País não só
aos vexames porque passa hoje, mas talvez, meio século
de vexames futuros pela incompetência, inCãjjiiCidade e
defeitOS- na -fõ-rrriã.ção de seus técnicos. Felicito _V.Ex•
pelo magnífico discurso que está fazendo e espero que os
homens responsáveis pelo Governo deste País acordem:
se podem, agora, prejudicar a Nação, pelo menos não a
prejudíQueril por um século. Agradeço a V. Ex•

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço, sensibilizado, à intervenção de V .Ex~. que ilustra o meu pronunciamento.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sete meses, todavia, ainda nos separam de 15 de
março de 1985. Atê lá, haveremos de continuar insistindo para que pelo menos o bom senso predomine nas decisões finais deste Governo. É isso Q que esperamos com
relação à crise da universidade.
Professores e funcionários depositam todas as suas esperanças na Comissão de Reitores que deverá estar f~n
cionando brevemente para estudar suas reivindicações e
encaminhar sugestões ao ;'VIEC, no prazo de 30 dias._Eles
confiam que as sugestões da Comissão serão acatadas e
implementadas imediatamente. Outro comportamento
do Governo deixará professores e funcionários sem_- õU~
tra alternativa senão recorrer novainente à greve nacional para obter suas justas reivindicações. Essa, Senhor
Presidente, Senhores Senadores, é uma alternativa que
nenhum de nós deseja e só virá se persistir a iilCXplicável
intransigência do Go\'erno.
Leio agora, para que conste dos Anais do_Se_n_âdo Federal o Manifesto à Nação divulgado pelo Comando
Nacional da Greve no dia 7 último:
""Após 84 dias de greve que paralisou todas as
Instituições de ensino Superior Federal Autárquicas, mobilizando como nunca professores e servidores em todo o País, com o apoio decisivo de estqdantes, intelectuais, entidades civis e sindicais, todos
os partidos políticos, dezoito Governadores e ainda,
contando com a inegável simpatia da Opinião
Pública, somos forçados a declarar que não ramos
atendidos em nenhuma de nossas justas reivindicações.
Durante todo o movimento grevista, o Governo
manteve uma postura protelatória, "intransigente e
não se dispôs a negociar. Pelo contrário, acionou
medidas punitivas, ao colocar na ilegalidade a
GREVE que a Sociedade Brasileira apoiou como
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justa e legítima.
Nos próximos trinta dias, permaneceremos mobilizados, acompanhando atentamente os trabalhos
da Comissão do Conselho de Reitores, credenciados
pelo MEC. Sabemos que essa Comissão foi in$.tituída
mais uma das manobras protelatórias do
Gov.erno._No entando,_a Força do Movimento e o
apoio conquistado exigem que ela seja capaz de en.caminhar uma solução concreta para a nossa Pauta
de Reivindicações. Caso a Comissão do CRUB ve--nh-a a se consolidar como um engodo, os Professores a denunciarão energicamente.
Recusamo-nos aOSiibtCrfúgio de transformar em
Vitórias Aparentes, conquistas - transitórias e du- vidosas. Nada conseguimos em relação à Pauta de
Reivindicações do Movimento -Grevista e não nos
conformamos com isto. A Trégua obtida com o Recuo do MEC tem de ser assumida cruamente, com a
coragem de quem vai continuar a Luta.
Estamos retornando às atividades dispostos a
não transigir e a -Continuar denunciando as Precârias condições de Trabalho existentes nas Universidades. Nã_o compactuaremos com as Improvisações que prejudicam a qualidade do ensino e da
produção científica.
• Enfatizamos o grande significado Politico desse
Movimento de 84 dias. Colocamos _a Universidade
na Pauta da Sociedade Brasileira, em cori.tato diieto
com a população. Ficaram patentes as condições de
Deterioração do Ensino e da Pesquisa e o Risco
Concreto de Destruição da Universidad-e Pública e
Gratuita.
A Sociedade levantou em conjunto com Professores e Servidores assumindo o papel Histórico de
Defender esse grande Património Cultural e Científico qu~ pertence a todo o povo- brasileiro.
Continuaremos lutando e não desistiremos atê a
vitória. Nosso movimento conseguiu Resistir à Intransjgência e às Ameaças do Governo. Continuaremos Unidos Fortes, com a mesma Giria, a mesma
Disposição de luta e a Consciência de nossa respon- Sabilidade em Defender a Sobrevivência da Universidade Pública e Gratuita.
Enfrentamos este Resto de Ditadura que tenta se
Perpetuar, contra a qual continuaremos a Defender
uma Universidade com A tiv'idade Acadêmica, Pesquisa Científica, CondiÇões Dignas de Trabalho, enfim, uma Universidade que mereça de fãto esse nOme."

com

e

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

O SR. PRESIDENTE (Moac"'" Dalla) -Concedo a
palavra ao eminente Senador MarcondesGadelha, como

Líder do PDS.
O SR. MARCONDES GADELHA (PDS -

P]l.

Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadotes:
A greve dos professores universitâri~s nos Preocup intensamente. Preocupa a nós parlamentares, preocupa a
toda a comunidade nacional, à opinião pó.b1ica, preocupa profundamente o Governo e, em particular, à Sr• Minístra da Educação, Esther de Figeuiredo Ferraz. Ela
própria, por razões até de foro íntimo e por razões também de .prdem profissioanl, hã de estar solidária com o
sofrimento daqueles que têm de arrastar a-s SuaS demandas ao longo de 84 dias de tensões.
Ora, Sr. Presidente, a Ministra da Edl.icação vem precisamente do magistério~ E sabe de longa experiência-das
vicissitudes das dificuldades, dos percalços que assaltam
o ensino pó.blico no Brasil e a má remuneração do quadro de professores, que não é de agora, senão que~ histórica. Não se pode, de infcio, não se pode, de plano, a~
coimar de intransigência uma atitude que é de expectati-
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va e de fiexbilidade também, de exame aprofundado das
causas dessa greve, e da crise geral da universidade.
Estamos todos sentidamente procupados, Sr. Presidente, insisto, porque entendemos que a qualidade do
ensino ~niversitârio no Brasil é historicamente um ponto
de estrangulamento do nosso desenvolvimento. Qualquer pessoa de bom senso sabe que o inveStimentO mais
fecundo, o investimento mais reprodutivo, o que dá re·
torno mais rápido e mais seguro a um pafs subdesenvolvido é preciSamente o investimento em educação, é o investimento no aprimoramento dos recursos humanos.
Todas as nações que hoje estão bem situadas no ran-king internacional, todas as nações que ocupam posição
de destaque no concerto internacional ftzeram em alguma época de sua história, investimentoS maCiços em educa~o,_ algumas delas at~_ fizeram desse esforço o ponto
central de toda a ação desenvolvimeO.tiStã~
exemplo mais dâssico talvez seja o Japão, à ~poca
da restauração meiji. O Japão não tem recUrsos riaturais,
tem urna área geográfica muito pequena, não dispõe de
energia. t~ apenas 14% da sua área agricultável, foi arrasado na Segunda Guerra Mundial com duas bombas
atótri.lcas- Sõbre Hiroxíma e Nagasaque, é submetido
quase todos os dias a terremotos, tem um território extremamente fragmentado. Apesar de tudo, hoje guarda
um padrão de vida extremamente elevado e se situa do
ponto de vista científico e tecnológico na própria ponta
da civilização.
_Os exeniplos, Sr. Presidente, seriam enormes. No Brasil, lamentavelmente, de longa data, esse tema tem sido
de~curado. Historicainente, o Brasil não tem investido
mais do que 5% do seu Produto Interno Bruto em educação; Õ que ê muito pouco, mesmo comparado com as
nações pobres vizinhas do nosso Continente: A Argentína investe 16%; a Costa Rica investe 32%; o México investe 28%; o Brasi~ historicamente, tem uma cifra situada em torno .dos 5% do seu Produto Interno Bruto.
'

q

Sr. Presiden_te, essa situação haveria de se agravar com
a própria atmosfera de crise económica generalizada que
hoje acomete não apenas o Brasil. mas a quase totalidade_d_os países do Terceíro Mundo, que se obrigaram asofrear os seus investimento~ nessas áreas, prejudicando,
ainda mais, os seus projetas futuros. E claro que a si~
tuação da vida universitária reqUer um exame profundo
e substantivo, de maneira a encontrarmos soluções consentâneas, não apenas com os nossos recursos, mas com
as nossas agudas necessidades de recursos humanos qua~
lificados para enfrentarmos os grandes desafios de uma
época, que é precipuamente uma época científica e tec~
nológica.
Estamos, Sr. Presidente, no essencial, na origem dos
fatos, de acordo com as ponderações do eminente Líder
Humberto Lucena. Discordamos apenas quando S. Ex•
fala em intransigência, ou em obstinação do Governo, e
procura responsabilidades apressadas, ou distorcer a
própria natureza das declarações, como se quando o Go~
vemo dissesse que 84 dias de paralisação das universidades significam um prejuízo enorme aos interesses do
pais, estivessem logo o Governo acusando os professores
e os ftmcionário"s como responsáveis por essa situação.

O Sr. Humberto Lucena -.Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MARCONDES GADEIHA -Só um instante.
Não, Sr. Presidente, não hâ intenção de responsabili-_
zar nirtguêm de início, mas tão-somente constatar um fato, que é evidente e solar por si mesino: Sào 84 dias de
greve, 35 mil professores parados, 230 mil alunos sem escola. Há de significar, não apenas do ponto de vista
quantitativo, mas até em termos de obsolescência, ou em
termo de quebra do ritrr:to da transmissão do ensino e da
cultura que ocorre por esse ato tão prolongado, abran~
gendo tantas pessoas envolvidas.
Ouço V. Ex.•, nobre Senador Humberto Lucena.

O Sr. Humberto Lucena- Quando eu denunciera in~
transigência do Governo, no casó do atendimento às reivindicações dos funciOnáriOS e Profes-sores das universi~
dades autárquicas, eu simplesmente transmiti à Casa e à
Nação o pensamento do comando nacional dessa greve,
que acompanhou de perto todo o seu dia-a-dia e que não
encontrou realmente, da parte da· Governo, a receptividade esperada. Tanto assim, nobre Senador MarcondeS
Gadelha, que o próprio Conselho de Reitores, durante a
greve, chegou a elaborar um substitutivo -ão projeto que
está na Câmara e que não foi acolhido pelo Governo. E
aí- devo dizer a V. Ex.•- a maior responsabilidade está, a meu ver, com o Ministro do Planejamento que tem
sido o que mais resiste ao atendimento dessas reivindi~
cações, alegando dificuldades de ordem financeira, es~
guecido S. Ex~ que está em vigor uma emenda constitu~
cional, votada pela unanimidade do Congresso, de ini~
ciativa do Senador João_Calmon, que assegurou 13% do
Orçamento Anual da União_ para as despesas de Edu~
f'"<'àO.

O SR. MARCONDES GADELHA- Nobre Senador
Humberto Lucena, eu diria apenas que a transigência do
Ministério da Educação foi de tal ordem que chegamos a
ver ameaçado o próprio prindpio da autoridade.
Quando a S~ MiniStra deu um- ultimato de Sete dias
para que os professores voltassem ãs aulas, inclusive admitindo, caso não houvesse o cumprimento dessa determinação, punições, sabemos que transcorridos o:S sete
dias nem os professores voltaram às aulas, nem as punições aconteceram. Urna situação que gerou, inclusive,
uma expectativa falsa, sobre a quebra do princípio da
autoridade, quando, na verdade, tratava-se apenas de
mais um gesto, de mais uma tentativa de conciliação, de
uma busca que a Sr~ Ministra apresentava de confiança,
um pedido, um crédito de confiança da comunidade universitária para que coin mais algum tempo se encontrasse algum tipo de solução.
Ora, ao final das contas, o discurso do eminente Líder
Humberto Lucena tem um elemento positivo que é a
convocação para que as Lideranças particiPem -como
mediadoras desse grave conflito que, repito; preocupa a
todos.

O Sr. Benedito Ferreira- V.
te?
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Ex~

me permite um apar-

O SR. MARCONDES GADELHA ouço v' Ex~

Com prazer,

O _Sr. Benedito Ferreira- Gostaria de registrar, no
pronunciamento de V. Ex•, dois aSpectos. O primeiro, ê
que já houve realmente uma melheria no nosso ensino
superior. Em 1969 foi feito um levantamento pelo Minístêrio da Educação, em convênio com a Fundação Getúlio Vargas, e nos idos de 1972 eu pude trazer esse dado
aqui ao Senado. Naquela época, tínhamos nas nossas universidades, um professor para cada 4,3 alunos; a Europa registrava 4, 7 alunos por professores. Hoje, pelos números citados por V. Ex•, a coisa evolui1,1: já temos um
professor para cada 6,5 alunos. Quier dizer, com mais um
pouco de esforço, vamos atingir a metade do que a velha
Europa consegue ter.- Lá, o ensino é profissionalizado,
aqui ele ê. bica. Mas, verifico que se nós eliminássemos
essa desgraça do Brasil, que se chama empregomania,
. que já era denunciada no sêculo passado por Nabuco,
poderíamos _estar pagando aos nossos professores;- no
mínimo, o dobr_o do_que estamos pagando,-desde que,
realmente, o magistério fosse Uma profissão e não um
bico co_mo está sendo ainda hoje,. porque não temos sequer a metade da -relação aluno/professor que tem a velha Europa._Agora, o que acho curioso é que nós temos
agora um superpoder, é uma nova figura-legislativa, judicadora, capaz de revogar a lei, que é o desuso. E, o que
é mais significativo, deve revogar também a Constituição. O que me assusta é ã falta de memória do ilustre
Líder da Oposição, p·orque, ainda hã pouco, a lei que

proíbe a greve do funcionário público - coisa inédita,
porque não tínhamos- não podia ser usada, se ela não
foi usada, foi revogada pelo desuso, Verifico que a Emenda João Calmon, também, foi revogada pelo desuso,
porque a realidade é esta: nós não tiverilOs COmo dar recursos ao Governo porque ele não fabrica recursos,
fabrica dinheiro. A economia não pode dar recursos ao
Governo para manter essa mentira de ensino superior
gratuito, que beneficia só os filhos de privilegiados, porque os filhos dos trabalhadores estudam à noite, uma vez
que têm que trabalhar durante o dia. Mas, nós temos que
continuar mentindo para nós mesmos, inclusive mantendo essa mentira do ensino superior transformado em
bico para os próprios professores, uma vez que não conseguimos, ainda, atingir a relação de 50% que é mantida
na Europa, onde sabemos que estão o maior volume de
cursos de pós-grãduação e de doutorado, o que haveria
de justificar até que a situação fosse diversa, mas não é.
Somos nós aqui, que estamos nos cursos de graduação,
que m:mtemos essa r_elação aluno-professor.~ esta a observação e a preocupação de fazer com que se utilize
todo o legislado do Brasil, todo o dia, nem que seja de
brincadeirinha, para que não venham a ser revogados todos aqueles capítulos, principalmente da Constituição,
porque do jeito que estâ vamos nos deparar com o fato
de_que tudo foi revogado pelo desuso. Muito obrigado a
V. Ex•
O SR. MARCONDES GADELHA- V. E• tem razão, nobre Senador Benedito Ferreira em, praticamente,
todas as observações que faz. Efetivamente, houve uma
melhora no ensino brasileiro mas, lamentavelmente, ainda insuficiente para a grande demanda de recursos humanos que um País, com necessidade urgente de ultrapassar de saída e romper o cfrculo vicioso do subdesenvolvimento, está a apresentar. Lamentavelmente, a lei a
que V. Ex~ se refere, a Emenda João Calmon, está em desuso, porque infelizmente, ainda sequer entrou em uso. E
preciso que chequemos a um ponto, em que a legislação
tenha uma certa coerência com a realidade. Não pode
mais ser aquele País onde existem leis que pegam e leis
que não pegam. Leis que entram em desuso,leis que entram em caducidade. Ali,ás, Sr. Presidente, não sou jurista, mas não conheço também essa expressão, de uma lei
cair pelo desuso, sem que haja uma revogação, sem que
haja uma_substituição por outra que lhe tenha efeito contrário, ou que lhe venha a anular a sua força.

Sr. Presidente, dizia eu que, nada obstante, o discurso
do Líder Humberto Lucena, tem uma proposta que precisa ser examinada, que é a participação deste Congresso·
Nacional atráves de_ suas lideranças, como mediadoras
desta crise enorme que nos assalta na hora presente.
N ás sabemos que num lance de desespero, hã algum
tempo atrás, por se encontrar o Congresso fechado, os
chegaram a pedir ao Governador José Agripino Maia, para que a~sumisse esse papel de mediador,
- tarefa da qual, aliás, S. Ex~ se desincumbiu com magnífica desenvoltura. Naquele tempo, entretanto, no auge da
crise, no período de agudização dessa greve, o_Congresso
Naciqnal se encontrava fechado.Agora, Sr. Presidente, a
responsabilidade passa a ser nossa também .. Não me
compete falar, embora no exercício d~ Liderança, e nem
não posso reSPollci~r de plãno em nome do Líder Aloysio
. Chaves. Mas, pelo que eu conheço de S. Ex•, pela sua
sensibilidade_ humana, pelo seu largo descortino, pela
sua vivênçia, também, como- reitor da Universidade do
Pará, tenho cer.te.z:a de que o apelo, o gesto do nobre Senador.J~umb~rto _I,..uc;ena não há de fiçar sem. uma resposta _adequada, não M de deixar de calar fundo no ânimo d9 nobre_ .Sen.ador Aloysi_o_ Cha,ves, que certamente
have~á de assumir esse papel, embora jamais S. Ex• tenha se escusado,

dando conta da criação desta comissão que ora se vê a
braços, o que desmente, mais uma vez, o pressuposto de
intransigência, Houve tábula rasa que estaria fazendo o
Governo sobre o sofrimento dos professores universitários, porque não foram transcorridos os 30 dias, a que
se referiu o Sr. Líder da Oposição, Humberto Lucena e
já, então, entramos num período decisivo de exame aprofundado, con-C_reto e sério para apresentação de conctusões <linda em tempo hábil, dentro do compromisso
assumido pelo Governo com os grevistas.
Sr. Presidente, por todas essas razões, nós nos animamos a dar um fecho otimista em nossas palavras, dizendo que de parte do Governo já há iniciativas concretas
na abordagem da questão. E de parte da Liderança do
PDS, o apelo formulado pelo Líder Humberto Lucena
haverá, com toda a certeza, de ter um retorno conviniente .aos interesses de amba<> as partes.~ preciso, no entanto, que as expectativas não sejam falsas. t preciso, no entanto, que não venhamos a formular um cortejo de tendências que não possam encontrar respaldo na realidade.
Nós sabemos, com bem lembrou o Senador Benedito
Ferreira, que essa crise afetou o ensino nacional está
também afetando a Previdência Social, e está também afetando a construção civil, está também afetando inóme~
ros outros setores de promoção humana e social, e que
tudo isso hâ de ser responsabilizado à grande crise que
vive, neste momento, esta Nação, e para a qual nós conclamamos a boa vont.ade, o entendimento e a soma de esforços de todos, porque essa superação tem que ser con-

jTirna::Sr. Presidente, nós vamos juntos dessa crise, com compreensão, com entendimento, com gesto de conciliação.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao eminente Senador Itamar Franco, para uma
comunicação.

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Eunice Michiles - Gaivão Modesto
- Odacir Soares - José Sarney - Martins Filho Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Amaral Peixoto
- Saldanha Derzi - Affonso Camargo.

j) SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla) -O Sr. !•Secretário vai proceder à leitura do Expediente
É lido o seguinte

professor~s

Tivenos aqui, Sr. Presidente, tam~m a infOrmação
que nos foi trazida pelo Nobre Seiui.dOr Moacyr Duarte,

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRFSIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados
No t40f84- (N• 293/84, na origem), de 15 de agosto

do corrente ano, referente ao Projeto de Lei n~> 6, de
1984-CN, que autoriza o Poder Executivo ·a abrir, ao Ministério do Interior, crédito especial até o ·limite de CrS
11.500.000.000,00 (onze bilhões e quinhentos milhões-de
cruzeiros) para o fim que 'especifica.
Projeto que se transfofmoli na- Lei ri' 7.213,-de 15 de a-· -·
- ··
·
gosto de 1984.
Nt 141/84 (n' 294/84, na origem), de "JS de agosto do
corrente ano, referente aO PrOjeto de Lei da Cârilara fl9
150, c;fe 1984 (n' 3".005/84·na·casa de·orígem), que extingue a fração do cruzeiro denomínâda centavo; e dâ outras providências:
(Projeto que se trans"tormou na Lei nt 7.215, de 15 de
agosto de 1984),
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365 E 366, DE 1984

Sobre o Projeto de Lei da Câmara q'i' 148, de 1982,
(n9 4.607-B, de 1981, na Câmara dos Deputados) que
"autoriza o Poder Executivo a promover a transformação da Fundação Universidade de Caxias do Sul
em Fundação de Direito Público".
PARECER N• 365, DE 1984
Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador Álvaro Dias

O projeto em exame:; de autoria do ilustre Deputado
Victor Faccioni, tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a promover a frãnsformação da Fundação Universidade de Caxias do Sul em __ FunQação de Direito
Público_.
_Em sua longa e minuciosa exPOSição justificando o
projetei, .seu autor diz que:

.. "t sabido que o desenvolvimento de uma comunidade requer a existência de uma Universidade que
lhe atenda às necessidades educacionais, científicas
e culturais, assim como a presença de uma Universidade alimenlª_e impulsiona o processo de desenvolvimento de uma cidade ou região. _
_
A Universidade de Caxias do Sul surgiu hã quatorze anos a partir de uma iniCiativa da comunidade
em função de seu desenvolvimento. ParticiPei" de sua
fundação, e bem posso testemunhar o idealismo e o
esforço comunitário desenvolvido, sob a liderança
de homens como Dom Benedito Zorzi, Bispo Diocesano; Dr. Virvi Ramos e Hermes João Webber,
Prefeito Municipal à época, com o apoio do então
Deputado Tarso Outra.
De fato, a Universidade de Caxias foi criada pelo
Decreto-lei n'>' 60.200, de 10 de fevereiro de 1967,
mantida pela entidade privada Associaçã-o Universidade de Caxias do Sul. Após intervenção do Ministério da Educação e Cultura, eril 1973, em razão de
séria crise financeira, aludida Associação veio a
transformar-se na Fundação Universidade de Caxias do Sul, constituída em 18 de março de 1974, a
pedido do próprio Minístêrio da Educação e Cultu-_
ra e como forma de tentar respondei às necessidades
de uma região das mais importantes do Estado do
Rio Grande do Sul.
Sua composição, além do Ministério da Educação e Cultura. cqmpreende o Estado, o município
sede, os demais municfplõS da região e entidades
privadas de Caxias do Sul.
O Estatuto da Fundação aprovado pelo Conselho Federal de Educação e homologado pelo Sr. Ministro da Educação e Cultura consagra essa estrutura.
Não obstãnte as crises por- que tem passado, a Universidade de Caxias do Sul viu crescer o núme~o
de seus alunos de cerca de 5.300 (cinco mil e trezentos), em 1976, para quase 10.000 (dez mil) em 1981."
Historia-ndo, ainda, sobre a Fundação Universidade de Caxias do Sul, o Deputado Victor Faccioni,
diz que o ensino de graduação é ministrado por 437
profess_ores distribuídos nos Centros, de Ciências Exatas c: Ti':Cti:õlogia, de Ciências e Artes, de Ciências
SociaiS Aplicadas e de Ciências Biológicas e de Saúde. Quanto ao patrimônio, a Fu11-dação possui 66
(sessenta e seis) hectares de terra transferidos do Estado do Rio Grande do Sul, e 21.103m 2 de-area
construída, distribuída em diferentes blocos.
Diz ainda o _autor do projeto que:
'Caxias do Sul persegue há bastante tempo a
criação de sua Universidade Federal. Às lideranças
políticas e comuriitãria.S; bem como toda a comunidade universitária vêm desenvolvendo esforços para
alcançar esse desideratum de toda a região nordeste
do Estado.

Caxias do Sul e a região possuem uma economia
bastante desenvolvida, com um parque industrial e
signifiCatiVa produção agropecuária; por outro lado, a população, em sua maioria, se vê excluída dos
benefícios que o progresso proporciona. Torna-se
necessário a interferência harmonizadora do Poder
Público sob a forma de investimentos sociaiS que a-ssegurem à região o retorno de riquezas que nela são
geradas e captadas.''
Apresenta então o Deputado Victor Faccioni, prOjeto
de lei autorizativo, visando à que o Poder Executivo promova a transformação da Fundação Universidade de
Caxias do Sul em Fundação de Direito Público sob aresponsabiliade do Ministério --da EduCação e Cultura, defendendo a idéia de o Govei'no assumir os encargos da
Fundação que agora já não tem m:iis- como mãntê-la.
_ _A proposta, como se vê, possibilita o desenvolvimento
normal de um processo evolutivo da v~da de uma Universidade, para cuja existência e- sobrevivência antes de
pedir ao- Poder Público, deu de si a própfia co-mUnidade,
que agora já pode sustentá-Ia.
Isto posto, somos favoráveis ao presente projeto de lei,
por considerarmos que irá dar grande estímulo à Fundação Universidade de Caxias do Sul, assim como a região, e por julgá-lo justo e oportuno.
Sala da Comissão, 12 de maio de 1983.- João CaJw
mo~, Presidente,- Álvaro Dias, Relator.- José Igná·
cio - Passos Pôrto - Luiz Viana.

PARECER N•366, DE 1984
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Roberto Campos
A proposição ora em exame nesta Comissão tem por
finalidade a transformação da personalidade jurídica da
Fundação Universidade de Caxias do Sul, instituída sob
a forma de entidade privada de ensino supeiior, transferindo para o Governo Federal a manutenção da referida
universidade.
Assim; o que se pretende é CJ:iar mais uma universidade federal, vinculada ao Ministério da Educação e Cultuni,-o qual passaria a ser responsável pela inclusão, em
seu orçamento anual, de dotações destinadas a assegurar
a manutenção das despesas decorrentes- da execuçao de·
medida proposta.
Ora, considerando o enorme déficit financeiro, do se.:
tor público, que vem sendo apontado como o fator mais
importam te dos aitos índices de inflação que presenciamos atualmente, não seria recomendável onerar mais
ainda as finanças públicas federais como o pesado
encargc--adidonal, repres-entado pela manutenção de
uma instituição de ensino superior, -com-o·-pr-etetrde o
projeto em exame.
Nas circunstâncias atuaiS, quando a preocupação
maior do Govàno Federal está direcionada ao co_mbat~
à ln fiação, pela re-dução piogressíva do déficit financeiro
do s_e_t_or público, não vemos como recomendar ur:na medida que aumenta os gastos públicos na esfera federal.
Ante O exposto, opinamos pda rejeição da propOsição, no que concerne ao_ãmbito da competência regimental desta Comissão de Finanças.
Sala da Comissão, 14 de junho, de 1984.- José tins,
Presidente, em exercício:- Roberto Campos, Relator.
- Saldanha Derzi - Albano Franco - Severo Gomes Jutaby Magalhães - Almif Pinto -Joio Lúciõ ....:. Octtivio Cardoso - Passos Pôrto.
VOTO EM SEPARADO (VENCIDO)
Do Senador Pedro Simon
Na forma regimental, vem a exame da Comissão de
Financas o Projeto de Lei da_ Câmara que autoriza o Poder Executivo a promover a transfoi'mação da Fundação
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Universidade de Caxias dq Sul em Fundação de Direito
Público.
Justificando sua iniciativa, destaca o autor:

·•o ensino a níver de pós-graduação é ministrado
por professores altamente qualificados quer da instituição ou de outros centros do Estado e do Pªís.
A especialização nesse campo visa não só preparar e titular o corpo docente da Universidade, mas
qualificar especialistas nas diferentes áreas de conhecimento, prioritariamente para a educação.
A pesquisa como suporte ao desenvolvimento
científico e teCnológico também teve início nessa
instíttiíÇão universitária.
A insuficiência de recursos financeiros vern travando a ampliação destas atividades tão necessârias
ao desenvolvimento de uma aprendizagem mais
científica e mais qualificada.
Mesmo assim, rC:ã.tizam-se algumas pesquisas na
área de tecnologia, ciências biológicas e ciências humanas.
O amparo a essas atividades é imprescindível ao
cumprimento da missão de uma universidade no
contexto em que estã inserida.
A extensão como forma de abrir a Universidade
para a comunidade atingiu no ano recém~findQ índi:ces muito expressivos, pois através de cursos, seminários, encontros e serviços atingiu a mais de 10.000
pessoas da comunidade.
Para alcançar os beneficias desejados, a atual
Fundação Universidade de Caxias do Sul esbarra
em insuficiência de recursos financeiros, embora
dela participem o próprio Poder Público, através do
Ministério da Educação e Cultura, do Governo do
E_stª_dQ _e_dos municípios, e entidades da comunidade- e que não pode ser superada tampouco com os
recursos provindos dos próprios alunos, sob a forma de anuidades.
Caxias do Sul persegue hã bastante tempo a
criação de sua universidade federal. As lideranças
políticas e comunitãrias, bem como toda a comunidade universitária vêm desenvolvendo esforços para
alcançar esse desideratum um de toda a região nor- deste do Estado.
Caxias do Sul e a região possuem uma economia
bastante desenvolvida, com um grande parque industrial e significativa produção agropecuária; por
outro lado a população, em sua maioria se vê excluí-da dOs beOetlciOs que o progresso proporciona.
Torna-se hecessário a interferência harmonizadora
do Poder Público sob a forma de investimentos sociais que assegurem à região o retorno de riquezas
que nela são geradas e captadas.
Em face de exposto, apresento Projeto de Lei au. torizativo, visando a que o Poder Executivo promova a transformação dá Fundação Universidade de
Caxias do Sul em Fundação de Direito Público sob
a responsabilidade do Ministério da Educação e
Cultura.
Trala-se de proposta que possibilita 9 desenvolvimento normal de um processo evolutiv_o d~ vida
de uma universidade para cuja exisiêllcia e sobrevivênciii, ·anteS de pedir :ao Poder Público deu de si a
própria comunidade, que agora já não tem mais
como sozinha mantê-la, Outras comunidades simplesmente receberam do Poder Público sua universid:ide. A COmunidade de Caxias do Sul e região, ao
contrário, antes fez, para depois solicitar o con~rso
do Poder PúblicQem favor da sobrevivência, consolidação, qualificação e democratização do ensino
superior local e regional."
Na Câmara dos Deputados, a proposição colheu pareceres fa vorãveis das Comissões de Constituição e Justiça,
de Educação e Cultura e de Finanças, tendo sido aprovada em Plenário na Sessao de 25 de novembro de 1982.
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Tramitando no Senado Federal, o projeto mereceu parecer favorável da Comissão de Educação e Cultura.
Sob o aspecto finariciifõ- que nos cabe examinar entendemos que a Lei é meramente autorizativa e o Poder
Executivo promoverá a federalização da mencionada
Fundação, tão logo disponha dos recursos necessários àquela providência.
Uma Universidade que nasceu do esforço daquela Comunidade sulista, há mais de quinze anos, merece todo o
apoio do Poder Público.
Vale destacar que o Ministério da Educação e Cultura
já participa do custeio orçamentário daquela exemplar
instituíção.
A transformação em Fundação de _Direito Público sob

a responsabilidade do Governo Federal, nos termos da
Lei n<? 5.540, de 28 de novembro de 1968, ê medida. que se
impõe pelos aspectos positivos que apresenta.
Trata-se de uma Universidade que ministra trinta cursos de graduação, atendendo a mais de dez mil alunos,
detentora de considerável património, e situada numa
região de economia desenvolvida de grande parque industrial e vasta produção no setor agrícola.
Ante as razões apresentadas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n~' 148, de 1982.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1984.---: Pedro Simon.

LISTA N• 004, DE !984
IS DE AGOSTO, DE 1984
Expedientes Encaminhados às Bancadas Estaduais:
-Da Câiriara Municipaf de Salvador- BA, parti~i
pando que o dia 30 de maio, foi designado como Dia Nacional da Luta;
-da Câmara Municipal de Paranavaí- PR, solicitando construção de prédio próprio para a Previdência
Social;
-da Câmara MuriiC::ipal de Venâncio Aires- RS. sugerindo cancelamento da autorização na importação da
Carne BOvina;
-da Câmara Mui:tidpal de Arapongas- PR, sugerindo criação de financiarri.imto para reforma dOs moinhos coloniais desativadós;
-da Câmara Municipal de Altair - SP, sugerindo
maior atenção na fiscalização nos preços das mercadorias de primeira necessidade;
-da Câmara Municipal de Andradina- SP;
a) solicitando todo empenho para amparar o flagelado do Nordeste;
b) solicitando a ·autonomia do Poder LegiSlativo;
c) solicitando medidas energéticas para apurar irregularidades do Grupo Coroa-Brastel;
-da Câmara de Vereadores de Araçatuba- SP; sugerindo a extinção do ICM para os Estados e Municípios;
- da Câmara Municipal de -Bento de Abreu- SP, solicitando melhores condições para os trabalhadores agrícolas;
-da Câmara Municipal de Bilac ~SP, sugerindo Emenda à Constituição para qUe: os própriOs Municlpios
elaborem sua Constituição;
-da Câmara Municipal de Cajuru- SP, solicitando
melhores condições para os trabalhadores rurais;
-da Câmara Municipal de C!iiiiPoS do lordão- SP,
favorável ao controle da Natalidade;
-da Câmara Municipal de Cotia- SP, sugerindo aproveitamento dos soldados do Exército no pi:úrulha~
mento de escolas;
-da Câmara Municipal da Estância de Bragança
Paulista - SP, solicitando legalização da UNE·;
-da Câmara Municipal de Guarujá- S:P,-Sugerindo
reformulação no sistema Penitenciário;
-da Câmara Municipal de Itaguaquecetuba - SP,
sugerindo aproveitamento dos soldados do Exército no
patrulhamento de escolas;
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-da Câmara Municiparde Jundiaí- SP, sugerindo
c-oncessão de salário-família no valor de 50% do safário
mínimo, a todos os functonários públicos com família
composta de 3 filhos;
-da_ Câmara Municipal de Leme- SP, encaminhando moção dos mutuários do BNH, para que o índice de
reajuste da casa própria", seja equiparado ao do reajuste
salarial;
-da Câmara Municipal de Mauá - SP, sugerindo
alteração da Lei do Inquilinato;
_-da Câmara Municipal de Mogi-Mirim - SP, sugerindo mudança no Sistema Financeiro de Habitação;
-_da Câmara Municipal de Piquete- SP, solicitando
ao Ministro do Interior liberação de recursos para construção de casas populares;
- da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio PardO - SP, solicitando para que os produtos de primeira necessidide sejam isentos do ICM ou que suas alíquotas sejam reduzidas;
-da Câmara Municipal de Santa Isabel- SP, encaminhando moção para aproveitamento dos soldados do
Exército no patrulhamento de escolas;
-da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, solicitando doS Ministros da Fazenda e do Planejamento estudos vi?ando inclusão para fins de abatimento no Imposto de Renda, Predial e Territorial Urbano, tarifas de
luz, gás, água, telefone e despesas farmacêuticas;
-da Câmara Municipal de São João da Boa VistaSP, solicitando todo esforço para apurar irregularidades
no caso Coroa-Brastel;
-da Câmara Municipal de São José do Rio PardoSP, solicitando condições para que o Hospital do Câncer
possa dar melhor assistência médica à população;
-da Câmara Municipal de Suzano- SP, solicitando
aproveitamento dos soldados -do Exército no patrulhamento de escolas;
-da Assembléia Legislativa de São Paulo- SP, sugerindo:
criã.ção -de uma Lei Complementar para- que possa
o servidor público fazer retirada do PASEP, na aquisição da casa própria;
b) 'medidas urgentes para o tabelamento dos gêneros
de primeira necessidade;
c) criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para verificar a distribuição dos Tributos da União
aos Municípios e se esses-obedecem às Leis Tributárias e
à Constituição;
d) apresentação de projetos que fav:oreça os segurados da Previdência Social Rural e a Previdência Social
Urbana referentes a aposentadoria por tempo de serviço.

a)

Expedientes Encaminhados às Lideranças dos Partidos:
-da Assembléia Legislativa de Goiânia:
a) protestando contra ordem do FMI, para que o
Brasil, arque com a responsabilidade de alguns bancos americanos;
_h) solicitando a i:}uem de direito proVídêndas urgentes, contra o alto custo de vida;
-da Assembléia Legislativa de São Paulo- SP, soli- -citand-o restabelecimento da autonomia políticoadministrativa para os municípios considerados Área de
Segurança Nacional;
-- da Câmara Municipal de Goiânia :.._ GO, sugerindo projeto de Lei, que devolva aos legislativos municipais maiores prerrogativas;
- da Câmara Municipal de Osório ~RS, encaminhando moção para que sejam feitas mudanças no Códi-go Tributário Nacional e poder de cobrar Imposto Territorial sobre as chácaras e sítios;
- da Câmara Municipal do Balneário de Camburiú
_-SC, solicítando seja permitido, atravês de Lei Federal,
o alistamento eleitora] aos cidadãos que completarem
dezoito anos até a data dos pleitos;
-da Câmara Municipal de Adamantina- SP, protestante contra a Lei Federal n9 6.528, de 11-5-78 e o De-
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creto Federal nl' 82.527, de 6-11-78, que igualam a tarifa
de água e esgoto para I00%;
- dâ Cânlarã Municipal de Catanduva- SP, solicitando providências contra as financeiras que atraem o
povo para o aumento de seu património;
-da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe- SP, ·sugerindo inclusão do valor do IPTU, como
abatimento no Imposto de Renda;
- da Câmara Municipal da Estância Climática de Analândia - SP, sugerindo emenda constitucional, favorecendO aos municípios a elaboração de sua própria
Constitüição;
- da Câmara Municipal de Jundiaí- SP, sugerindo
melhores- c-Õndições nos transportes coletivos dos grandes centros urbanos;
--da Câmara MuniciPal de Penápolis- SP, sugerindo emenda à Constituição, favorecendo aos municfpiOs a
elaboração de sua própria Constituição;
Manifestações contrárias ao PLC n9 59/83 (Organização Sindical):
Acre:
-da Associação dos Estivadores de Cruzeiro do Sul.
Amazonas:
- da Federação do Comércio do Estado do_ Amazonas;
-do Sindicato Atacadista de Louças, Tintas e Ferragens de Manaus;
- do Sindicato do Comércio Varejista do Estado do
Amazonas;
- do Sindicato do Comércio Varejista dos Feirantes
de Manaus;
- do Sindicato dos Representantes Comerciais de
- Manaus.
Goiás:
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Britânia;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Goianira.
Maranhilo:
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Mateus;
Mato Grosso:
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vila Bela.
Mato Grosso do Sul:
-do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários do Estado de Mato Grosso do Sul.
Minas Gerais:
- da Associação dos Trabalhadores na Agricultura
do Esta-do de Minas Gerais;
-da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais;
- do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Belo Horizonte.
Paraná:
- do Sindicato dos Carregadores e Ensacadores de
Café de Curitiba;
- do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba;
- do Sindicato dos Carr~adores e Ensacadores de
Cafê de Jacareiinllo;
- do Sindicato dos Carregadores de Café de Jandaia
do Sul;
-_do Sindicato dos Carregadores e Enscadores de Café e dOS Arrumadores de Londrina;
- do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e .Similares_ de Ponta Grossa.
Pernambuco:
- do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Recife;
- do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Extração do Mármore, Calcáreos e Pedreiras de Pernambuco;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sairé.
Piauí:
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Landri
Sales.
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Rio de Janeiro:
- da Confed.e.ração Nacional do Comércio;
-da Confederação Nacional das Profissões Liberais;
- da Federação Nacional dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio Propagandista, Vendedores
e Vendedores de Produtos Farmacêuticos;
- da Federação Interestadual dos Trabalhadores em
Transportes Rodoyiârios;
- da Federação Nacional Odontologista;
-da Federação dos Trabalhadores em Empresas de
Difusão Cultural e Artística do Rio de Janeiro;
- da Federação de Turismo e Hospitalidade do Rio
de Janeiro;
- do Sindicato das Casas de Diversões.
Rio Grande do Sul:
--

- do Sindicato dos Empregados no COmércio de Bento Gonçalves;
- do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e do Mobiliârio de Bento Gonçalves.
São Paulo:
-da Câmara Municipal de Catanduva;
- do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Campinas;
- da Câmara Municipal de Leme;
- do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Dracena;
- do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e.Similares de Man1ia;
- do Sindicato dos Moveleiros de Mirassol;
- do Sindicato dos Auxiliares de Administração de
Mogi das Cruzes;
- do Sindicato dos PrOfessores de Mogi das Cruzes;
- da Câmara Municipal de Osasco;
- do- Sindicato dos Empregadores no Comércio de
São Paulo;
- do Sindicato dos Empregadores no Comércio de
Botucatu;
- do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Armazenador de São Paulo;
- 'do Sindicato Rural de Botucatu;
- do Sindicato dos Trabalhadores, Carregadores e
Ensacadores de Café de Marflia;
- do Sindic8to do Comércio Varejista de Santo André;
- d~ Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Simila.res de São José do Rio Preto;
-da Câmara Municipal de São Carlos;
- do Sindicato do~ ProfessOres de Santos;
-da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino de São Paulo;
-do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Sorocaba.
Manifestações contrairias a projetos:
-do Conselho Federal de Psicologia- DF, ao PL n'
2.587(83;
....:.... da Associação Profissional dos Psicólogos - CE.
ao·PL n•2.587fg3;·
-da Federação das Indúsrias do Espfrito Santo, ao
PL n• 3.020/84 e PLS n•s 36 e 05Í84;
-da Associação-ComerCiã.l,de Minas Gerais, ao PLC
ri• 173(84; .
.
-do GoVerno do Estado de Mato Grosso do Sul ao
PL n' 846/75;
· - do CoD.seiho Regional de Contabilidade do Pai"anã,
ao· PL no 1.529(83;
-do Instituto dos Advogados Brasileiros - RJ, aos
PL n•s 355, ~ 629 e 753/83;
-da Cârharii Municipal do Rio de Janeiro, ao PLC
n• 74(84; '
-da Confederação Nacional do Com~cio- RJ. aos
PLC n%245, 259/83, 59(84; PLS n•s 136, 138, !40, 189 e
202/83;
-da Confêderação Nacional da Indústria- RJ, aos
PLC h's 219, 241 e 263/83;
·~do CohSelhO RC:8;ión8.1 de Medicina do Rio Grande
<lo Sul, ao PL n• 148/79;
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-do Instituto dos Advogados do Rio_Grande do Sul,

ao PL o<? 995/83;
·-do Conselho Evangélico de Pastores de Adamantina - SP, ao PL n., 590j83;
-da Câmara Municipal de Batatais- SP, ao PLC n9
88(82;
-da Câmara Municipal de Franca- SP, ao PLC n"'
88/82;
- da Câmara Municipal de Jundiaí - SP, ao PLC n9
88(82 e PL n• ·2.087(83;
-da Câmara Municipal da Estância Balneária de São
Vicente ---SP~ ao PLC o9 88/82;
-da Câmara Municipal de Itapecirica da Serra SP, ao eLC n' 94/83;
-da Câmara Municipal de Santos- SP. ao PLC O'
154/83;
-da Sociedade Visconde de São LeopoldoFaculdades Católica_s deSanlos- SP, ao PL n'i' 216/83;
-da Câmara Municipal de São José do Rio PretoSP, ao PL n9 590f83;
- do Conselho Regional de Psicologia - 6' RegiãoSP, ao PL n' 2.587(83;
- da Associação dos Advogados de São Paulo, ao PL
n• 2.595/83 e PLS n• 128(83;
-da Federação e Centro do Comércio do Estado de
São Paulo, aos PLC n•s 16/82, 71, 189, e 243(83;
-da Federação das Indústrias do Estado de São_ Paulo, ao PL n• 111(83 e PLS n• 149/83;
- da Confederação -Nacional da Indústria - RJ ao
PLC n• 106(83;
....,... do Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo, ao PLC n• 66(84.
Manifestações favoráveis ao PLC n' 17/83 (Lei de A-

nlstla):
G<Jl~s:

-da Ordem dos Advogados do Brasil d~ Goiânia.
Minas Gerais:
- do Sindicato dos Empregados de Belo Horizonte.
Rio de Janeiro:
-da Ordem dos Advogados do Brasil do ~iq d~)a
neiro;
- do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários do Município do Rio de Janeiro;
-do Sindicato dos TrabalhadOres eiri Empresas Ferroviárias do Rio de Janeiro.
Rio Grude do Sul:
- da Associação de Defesa dos Dii"CitOS e Pr6-Ariistia
dos Atingidos por atos Institucionais-- "AMPLA ...
Manifestações favoráveis ao PLC n9 118/84 (Institui o
Código Civil):
Paraíba:

-da Câmara Municipal de Campina Gtànde.
Rio de J anelro:
-do Instituto dos Advogados Brasileiros.
Rio Grande do Sul:
- da Câmara Municipal de Cachoeira do Sul.
Sio Paulo:
-da Câmara Municipal de Santos;
-da Câmara- Municipal de São João da Boa Vista.
Manifestações favoráveis ao PLS n9 48/84 (dbpiJe
sobre a política nacional da informática):
Sio Paulo:
-da Câmara Municipal de Jundiai;
- da Câmara Municipal de Leme;
-da Assembléia Legislativa de São Paulo.
Manifestações favoráveis à PEC n' 07/83 (reduz de seis
para quatro anos os mandatos dos atuais prefeitos, viceprefeltos e vereadores municipais):
Paran:~(:

....: da Câmará Municipal de Pato Branco.
Rio Grande do Snl:
- da Associação dos Juízes do Rio Gr-ande do Sul:
-da Câmara Municipal de Uruguaiana;
-da Associação das Câmaras dC Vereadores dos Municípios da Zona Centro Sul - Guaíba:
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São Paulo:
~ da Câmara Municipal de Bilac;

-da Câmara Municipal de Cedral;
- da Câmara Municipal de Descalvado;
-da Câmara Municipal de lbiúna;
....... da Câmara Municipal de Maírinque;
-da Câmara Municipal de Ma~flia;
-da Câmara Municipal de Piquete;
-da Câmara Municipal de Piracaia;
-da Câmara Municipal de São Bernardo do Ca_mpo;
-da Câmara Municipal de São José da Bela Vistà~
-da Câmara Municipal de São José dos Campos;
-da Câmara Municipal de Sertãozinho;
-da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul;
-da Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes.
Manifestações favoráveis à PEC n9 19/83, 43/83 e
01/84 (inviolabilidade dos deputados estaduais e dos ve-readOres no· exercício do mandato):
Rio Grande do Sul:
-da Câmara Municipal de Osório;
-da Câmarà de Vereadores de Torres.
São Paulo:
- da Câmara Municipal de Álvares Machado;
-da Câmara Municipal de Americana;
-da Câmara Municipal de Araras;
-da Câmara Municipal de Bilac;
- da Câmara Municipal de Cajamar;
-da Câmara Municipal de Campos do Jordão;
- da Câmara Municipal de Itapevi;
-da Câmara Municipal de Jaboticabal;

-da Câmara Municipal de Jacaref;
- da CâJ!lara Municipal de Cananéia;
...... da Câmara Municipal de Bragança Paulista;
-da Câmara Municipal de Caraguatatuba;
- -·da Câmara Mun~cip:~l de Santa Rita de Passa Quatro·
· '"
.:._da Câmàra Mun:iÇ}pat de lgaratá;
..,..., da Câmara M U:nicipãl de Irapuru;
-da Câmara Municipal de ltaquaquecetuba;
~da Çâ~ara_ Mutri~pal de Jundia~
- da Câmara Municipal de Lins;
-da Câmara Municipal de Marília;
-da Câmara Municipal de Mirassol;
- da Câmara Municipal de Monte Alto;
....;.. da Câmara Municipal de Olimpia;
-da Câmara Municipal de Palmares Paulista;
-da -Câmara Municipal de Paraibuna;
-da Câmara Municipal de Patrocínio Paulista;
-da Câmara Municipal de Piacatu;
-da Câmara Municipal de Piquete;
- da Câmara Municipal de Piracicaba;
-da Câmara Muniçipal de Quintana;
-da Câmara .Mu'nicipal de Rio Claro;
-da Câmara Municipal de São Ro_quc.
Manffestaçiies Favoráveis a Projetos:

-da Federação Nacional dos Estabelecimentos de
Ensino- DF, ao PL n9 1.63.3/83;
- da Associação dos Técnicos em Radiologia - DF,
ao- PLC n• 26/78;
....;.. da Câmara Municipal de Salvador ~BA, aos PL
n•s.L950 e 2.539(83 e a PEC 24/83;
-da Assemblêia Legislativa de Fortaleza - CE, ao
PL n• 308 (83;
o.-..; da Assocürção Profissional dos Psicólogos CE,
ao PL n• 44/83;
. - da Associação Profissional dos Bibliotecários ES, ao PL n' 2.594/83;
- do Conselho Regional de Contabilidade - ES, ao
PL n' 1.529/83;
-da Assembléia Legislativa de Goiás- 00, ao PLC
n• 85(82;
-da Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento
Social ~ GO, ao PL n' 2.023/83;
- do Conselho de Contas· d-os- Municípios - GO, ao
nc n• 03/81;
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-do Consórcio de Desenvolvimento Integrado do
Vale do Paraíba de São José dos Campos- SP, ao PRS
n' 26(83;
--da Câmara Municipal de Ribeirão Preto- SP, ao
PL n' 538(83;
-da Câmara Municipal de São José -da Bela Vista
- SP, ao PL n' 955(83;
-da Assembléia Legislativa de São Paulo - SP, os
PL n•s818, 2.190 e 2.007(83;
-da Associação dos Advogados de São Paulo- SP,
aos PL n<1s 81, 502, 2.288 e 2.539/83;
- da Associação Paulista de Bibliotecários - SP, ao
PL n' 2.594,183;
-da Câmara Municipal de São Paulo - _S_P, ao PLS
"' 106(82;
. -....,..da Federação do Comércio do Estado de São Paulo
- SP, ao PLC n' 33(81;
-da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção SP, ao
PL n' 206/83;
-da Câmara Municipal de Tupã - SP, ao PL n9
2.455(83.
Diversos:
-da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas
Empresas de Crédito
- Brasília-DF, solicítando a invalidade do Decretolei n9 2.100, de 28 de dezembro de 1983;
-da Associação Profissional dos Têcnicos Industriais
e Agrícolas- ES, solicitando regulamentação -da Lei
n9 5.524/68, que favorece aos Técnicos de 21' grau Industrial e Agrícola, nas áreas de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia;
-da Confedera:ç-~fo Nacional do Comércio - RJ, ao
- da Câmara Municipal de Mococa - SP, sugerindo
PLS n' 135/83;
Emenda à cOrlstituição, favorecendo aos Municípios a
-da Confe_deração Nacional do Comércio- RJ, ao
elaboração de sua própria Constituição;
PLS n' 204(83;
--da Câmara Municipal de Mogi Mirim -SP, solici-da Confederação Nacional do Comér~io - RJ, ao ___ tando restabelecimento -das eleições diretas ao MuPLS n' 272/83;
nicípio de Cubatão -SP;
-da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte
-da Câmara Municipal de Piracaia -SP, sugerindo
- RN, ao PL n' 1.489/83;
Emenda à Constituição, favorecendo aos Municípios a
-da Câmara Municipal de Vereadores de Camaqua
elaboração de sua própria Constituição;
- RS, ao PL n' 5.402/83;
-da Câmara Municipal de Porto Alegre- RS, enca-da Câmara Municipal de Vereadores de CriSSiúmã
minhando moção de protesto referente ao contrato bra- RS, ao PL n' U0/83;
sileiro com a Colômbia na importação de Carvão Mine-da Assembléia Legislativa de Porto Alegre- RS,
ral;
ao PL n' 2.968(83;
·
-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto- SP, en-do Presidente -da Associação Comercial e Induscaminhando moção de protesto dosmutuáríos do Banco
trial de Novo Hamburgo - RS , ao PL n<1 3.424/84;
Nacional da Habitação, pelo elevado reajuste da casa
-da Câmara Municipal de Vereadores de São
própri_a;
Gabriel - RS, ao PL n~' 2.132/83;
-da Câmara Municipal de Rinopólis- SP, repúdio
-da Associação Catarinense ....:... das Empresas do
à Lei Estadual n9 3.930, de 01/03/83, sancionada pelo
Mercado Imobiliário de Florianópolis- SC, ao PL n~'
Governador do Estado de São Paulo ;
3.093/84;
-da Câmara Municipal de São Caetano do Sul SP, protestando contra a medida -da Lei n9 3.930, de
-da Associação Comercial e Industrial de JoinvileOIJ03J83, que desfavorece os Vereadores dos Estados;
SC, ao PL n' 3.005/84;
-da Câmara Municipal de São José dos Campos -da Associação dos Municípios do Alto lrani -SC,
SP, contra a venda dos oito aviões Tucanos, fabricados
ao PL n' 1.961/83;
nesse Município e vendidos ao Governo de Honduras;
-da Câmara Municipal de Assis - SP, ao PL n<1
-da Câmara Municipal de Suzano - SP, sugerindo
2.128(83;
Eiriefida à Constituição, favorecendo aos Municípíos a
-da Câmara Municipal de Birigui- SP, aõs PL l1<1s
elaboração de sua própria Constituição;
54, 127, 635(75; 235, 394, 1.079, 1.450, 1.461/83 e
- da Câmara Municipal de Rondônia- RO, do Ve3.174(84;
reador Lucinda José Quintans- PDS, solicitando apoio
-da Câmara Municipal de Campinas -SP, ao PL n~'
de seu partido a sua cassação.
2.998(83;
-da Câmara Municipal de Campos de Jordão- SP,
O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedienaos PL n•s 54, 127, 635(75; 235, 394, 1.079, 1.450, 1.461,
te lido vai à publicaç!\o. _(Pausa.)
2.524(83, 3.174(84 e PEC 47(82;
A Presidência recebeu a Mensagem n~' 139, de 1984 (n9
-da Câmara Municipal de Diadema- SP, ao PLS
295/84, na origem), de 15 do corrente, pela qual o Se"' 1.969(83;
nhor
Presidente da República, nos termos do disposto
-da Câmara Municipal de Jacareí- SP, ao PLS n~'
_no art. 42, item VI, c!a_ ConstituiçãO, e corri base no que
36/84;
estabelece o art. 21' da Resolução n~' 93/76, do Senado
-da Câmara Municipal de Itapetining.il.- -SP, ao PL
Federal, solicita autorização para que a Prefeitura Muni"' 654(83;
cipal de Guarapari (ES), possa realizar operação de cré-da Câmara Municipal de Estância- de Socorro dito,
para os fins que especifica.
SP, ao PL n' 2.455(83;
- --A matéria será despachada às Comissões de Econo-da Câmara Municipal de Lins - SP, ao PLS n~'
mia, de Constituição e Justiça e de. MunicíPioS~
36(84;
-de Irma Elza Maria de Castro Queiroz, Barbacena
MG, ao PL n"' 1.633/83;
-do Clube de Diretores Lojistas de Belo Horizonte
- MG, ao PLC n• 14/84;
-da Câmara Municipal de Apucarana- PR, ao PL
"' 2.128(83;
-da Assembléia Legislativa deCuritiba- PR, ao PL
"' 2.128(83;
-da Câmara Municipal de Curitiba - PR, ao PLC
"' 5/83;
-do Conselho Regional de Biblioteconomia - PR,
ao PL n' 1.529/83;
-do Conselho Regional de Medicina- PR, ao PL n9
1.529/83;
- da Secretaria de Estado de Educação - PR, ao PL
n' 1.586(83;
-da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa- PR, ao
PLS n' 246/83;
-do Presidente -da AMEPAR, Rolândia- PR,
ao PL n' 3.168/84;
-da Prefeitura Municipal de São Josê dos PinhaisSP, ao PL n9 2.569/83;
- da Assembléia Legislativa de Recife- PE, ao PL n9
3.271/82;
-da Associação dos Soldados da Borracha e Seringueiros- Ji-Paraná - RO, ao- PLC n~' 279/83;
-de Antônio Pereira de Lira - RO; ao PLC n<1
279/83;
-do Instituto dos Advogados Brasileiros- RJ, ao
PL n• 1.701/83;
-
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação da seguinte matéria:
- Projeto de Decreto Legislativo n9 27, de 1983.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia) -Sobre a rneque vai ser lido pelo Sr. 1~'-Secretáfio.

sa~ __requerimento

b: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 166, DE 1984
Req1,1eiro, nos termos do art. 389, XVII, do Regimento Internoy a prorrogação, por 40 (quarenta) dias, do
prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei
da Câmara n9 118, de 1984, que institui o Código Civil.
Sala das Sessões, 16 de agosto de 1984. - Senador
Nelson Carneiro, Presidente da Comissão Especial do
Código Civil.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Si-. 1~'-SecretárÍo.
~ lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 167, DE 1984
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno, requeremos que em 22 de agosto do corrente ano, seja realizada sessão especial para reverenciar a memória do exSenador Dfitarte Mariz.
Sala das Sessões, 16 de agosto de 1984. - Aloysio
Chaves - Moacyr Dalla - Nelson Carneiro - Humberto Lucena__ ....:. Moacyr Duarte -Itamar Franco- Almlr
Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O requerimento lido será objeto de deliberação do Plenário, após
a Ordem do Dia da presente sessão.
Sobre a mesa, projetes de lei que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 145, DE 1984
"Dispõe sobre a obrigatoriedade de ser designado
um representante do Sindicato dos Aeronautas para
acompanhar os inquéritos destinados a apurar causas
de acidentes com aviões."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 11' nos inquéritos oficiais, a cargo da Aeronáutica Civil, que se instaurarem com vistas à apuração de acidentes com aviões é obrigatória a desígnaçào de um representante do Sindicato dos Aeronautas.
Art. 2~' O poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias, dispondo especialmente
sobre a forma de ser designado o representante a que alude o artigo anterior.
Art. 3~' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art, 41' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Os últimos trágicos acidentes envolvendo aviões e vítimas em nosso Pals, bem como os acontecimentos que se
lhes sucederam, indicam a necessidade inadiável de ser adotada a medida aqui preconizada, quando menos como
uma forma de dar maiores garantias aos tripulantes das
aeronaves em tráfego, os aeronautas.
Sala das Sessões, em 16 de agosto de 1984.- Senador
Nelson Carneiro.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLe:
gislação Social.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N~> 146, DE 1984

Estabelece a correção trimestral dos saJários, fixa
critérios para esta correçio e revoga dispositivos do
Decreto~lei n~' 2.065, de 26-10..83.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~' O valor monetário dos salários será corrigido, trimestralmente, de acordo com o Jndice Nacional de
Preços ao Co.nsum_idor, variando o fator de aplicação na
forma desta Lei.
.
Art. 211 A correçào_ efetuar-se-á segundo as seguintes
faixas salariais e cumulativamente, observados os seguintes critérios:
_ _
~ _ ~-,
I - até quatro vezes o vaiar do salâffo mínimo vig!!nte, multiplicando-se o salário ajustado por um fator correspondente a 1, l da variação semestral do Indice Nacional de Preços ao Consuni.idor (INPÇ);
.
I I - acima de quatro salâríos mínimos aplicar-se-â,
atê o limite do inciso anterior, a regra nele contida e, no
que exceder, o fator_l,O.
Art. 39 Ficam revogados os artigos 24 a 42 do
Decreto-lei n\> 2.065, de 26 d~ outubro de 1_983.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrârio.
Justificação
O objetivo- deste projeto é revogar o famigerado
Decreto-Lei n9 2.065, imposto à Nação e ao Congresso
em no'!embro de 198,3, depois de inúmeras pressões e de
ameaças de todo tipo e calibre, que iam desde rumores
de um iminente fechameritó do Congresso Nacional a
um retrocesso político fúnesto para o Brasil.
Como todos os brasileiros haverão de lembra-se_ por
muito tempo, especialmente os assalariados, o Decretolei n9 2.065 foi enviado ao Congresso, depois que o Parlamento brasileiro em notáveis e inesquecíveíS demõnStrações de soberania, altivez e de posicionamento- jiinto
às melhores causas populares e nacionais, ha via rejeitado
os Decretos-leis n9s 2.0:45 e 2.064.
O desrespeito ao Congresso Nacional e ao povo Brasileiro veio em seguida com a decretação de Medidas de Emegência no Distrito Federal e em cidades do Estado de
Golás e o enViõ--de um novo Decreto-Lei arro.chandÕ-oS
salários: o famigerado 2.065.._
As autorida_des do Palácio do Planalto sequer fizeram
esforços em dissimular que o arrocho salarial era uma exigência do Fundo Monetário Nacional e que estavam
dispostas a tudo para aprovar o 2.065 e satisfazer-as exi-gências dos nossos credores internacionais~
-Hoje, tal como advertíamos ontem, o arrocho salarial
somente agravou a recessão econômica, aumentoU as falências das pequenas e médias empresas, acelerou o sucateamento das empresas nacionais-. Não aumentou a oferta de empregos e não serviu à causa do combace à in~
fiação. E ainda_reduziu as vendas em todos os setores do
comércio inclusive no de alimentos. Em resUJ;nQ: _o
Decreto-lei n9 2.065 não curou nenhum dos nossoS males. Ao contrário, agravou os sintomas de desespero, de
fome e de miséria que já campeavam ·nos lares brasileiros.
Atualmente, embora o 2.065 esteja em vigor, a realidade demonstrou ser mais forte do que a estupidez do autoritarismo. O 2.0_65_ v_em sendo, na prática, revogado,
graças à luta dos trabalhadores, como tamb~m a_Qjnstinto de sobrevivência dos empresários que saberii não podem produzir e Vender se não 'existir cOnsumidores. Eles
sabem que sua so_brevi_vên&ia guarda estreita relação com
a existência do mercado consumidor, condenado a desaparecer, caso o arrocho salarial continue em vigor.
O 2.065 jã não _encontra defensores sequer dentro do
Palâcio do Planalto ou mesmo da Secretaria de Planejamento. Desconhecemos se o Cons~lho Monetário N acional, gestor do monstrengo, o defende.
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Cremos desnecessário prolongarmos-nos mais na justificativa da necessidade de acabar com o arrocho salarial. A realidade aí está: fome, desemprego, miséria, recessão econômica, males contra os quais o FMI receitou
o 2.065. O remédio está matando o doente. :É necessário,
e com urgência, que mudemos o medicamento e o médico.
---5aJa das sessões, 16 de agosto de 1984. - Senador Pedro Simon.

de 1982, que "propõe ao Senado Federal seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires (SP), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 52.217.541,95
(cinqüenta e dois milhões, duzentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e cinco centavos)".
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1984.- Humberto
Lucena.
REQUERIMENTO N• 169, DE 1984

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI
N• 2.065, DE26 DE OUTUBRO DE 1983
Altera a legislação do Imposto de Renda, dispõe sobre
o ·reajustamento dos aluguéis resid~nciais, sobre as prestações dos empréstimos do Sistema Financeiro da Habitação, sobre a revisão do valor dos salários, e dá outras
providências,

Nos termos do disposto no art. 371, aHnea "c", do Regimento Interno, requeiro urgência da Mensagem n"' 249,
de 1982, quC. "pi'opõe ao Senado Federal seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste {S_P), a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
_30.516.357 ,59 (trinta milhões, quinhentos e dezesseis mil,
trezentos e cinqüenta e sete cruzeiros e cinqUenta- e nove
centavos)".
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1984.- Humbe_r_to
Lucena.
REQUERIMENTO N• 170, DE 1984

Art. 24. A revisão do valor dos salários passará a ser
objeto de livre negociação coletiva eritre empregados e
empregaodres, a partir de }9 de agosto de 1988, respeitado o valor do salário -mínimo legal.
Art. 42. No prazo fixado pelo artigo 40, as entidades nele mencionadas deverão observar que o dispêndio
total da folha de pagamento de cada semestre, a contar
do primeiro aumento salarial que ocorrer a partir da vigência aeste decreto:..ld, 'não poderá ultrapassar o dispêndio total da folha de pagamento do semestre imediatamente anterior, adicionado ao montante decorrente do
aumento, apurado na forma-e-nos períodos estabelecidos
nos artigos 26 e 28, e das parcelas suplementares e acréscimos, concedidos nos termos do referido artigo 40.
§ J9 O limite de dispêndio total da folha de pagamento, obtido na forma desse artigo, somente poderá ser
Ultrapassado se resultante de acrésCimo da capacidade
produtiva ou da produção, e desde que previamente autorizado pelo Presídente da República.
§ 29 O Ministro de Estado Chefe da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República poderá expe~
dir normas complementares para a execução do disposto
neste artigo.
§ 39 -A inobservância das disposições do presente artigo, por parte de dirigentes de entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas da União, poderá, a critêrio
da referida Corte, ser considerada ato irregular de gestão
e acarretar para OS -infiatores-IO.iabilitação temporária
para o exercício de cargo em camisão ou função de confiança nos órgãos 01:1 entidades da administração direta
ou indireta e nas furi.dãções sob supeivisão ministerial.
§ 49 Na hipótese de dissídio coletivo que envolva entidade mencionada no artigo- 40, quando couber e sob
pena de inépcia, a petição inicial serã acompanhada de
relatório técnico do Conselho Nacional de Política Sa~a_
rial- CNPS, no qual se analisará a ocorrência dos requiSitos previstos rió § I"' deste artigo.
c

{Às Comissões de Constituição e Justiça,- de Legislação Social e de Economia.)

O SR. PRESIDENTE (Moa_cyr Dalla) -Os p_rojetos
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos_ que vão ser lidos pelos
Sr. 19-Secretãrio:
São lidos os seguintes
REQUI):RIMENTO No 168, DE 1984
Nos termos do disposto no art. 371; alín~ "c", do Regimento Interno, requeiro urgência da Mensagem fi9 248,

Nos termos do disposto do art. 371, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro urgência da Mensagem nQ 036,
de 1984, ''que propõe ao Senado Federal, seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a contratar oj:>eração de credito no valor de CrS 33,283~700,00 (trinta
e três milhões, duzentos e oitenta e três mil e setecentos
cruzeiros)".
Saia das Sessões, 16 de agosto de I 984. - Humberto
Lucena
REQUERIMENTO N• 171, DE 1984
Nos termos do disposto no art. 371, alínea "c~', do Regimento Interno, requeiro urgência da Mensagem n9 037,
de I 984, qu~. "propõe ao Senado Federal, seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP), a contratar o~
peração de crédito no valor de Cr$ 151.459.676,00 (cento
e cinqüenta e um milhões, quatrocentos e cinqUenta e
nove mil, seiscentos e setenta e seis cruzeiros)",
Sala das Sessões, em 16 de agosto de 1984.- Humberto Lucena.
O SR.-PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os requerimentos lidos serão publicados e incluídos oportunamente em Ordem do Dia.
O' SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DO SENADO
No 103, DE 1984
(Em regime de urgência- art. 371 .• "c;', do Regimento Interno)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado nQ 103, de I 984, de autoria do _Senador
_Nelson Carneiro, que dispõe sobre a manutenção da
correção automática sefnestral dos sãiãrios, de aCordo com o INPC e revoga dispositivos do Decreto-lei
n9 2.065, de 26 de outubro de 1983, tendo
Pareceres Orais, favorâveis, proferidos em Plenário, das Comissões:
-de Constituiçio e Justiça;
- de Legislação Social; e
- de Finanças.
Em votação,
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para encaminhar a votação.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. P_r:esidente, Srs. Senadores; apenas uma palavra para signifi-
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car que o nosso ilustre colega Senador Albano Franco,
Presidente da Confederação Nacional da Indústria, teve
a gentileza de me comunicar que, por ter neCessídade de

viajar para Sergipe hoje, aqui não pôde comparecer para
dar seu voto favorável à aprovação desse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação.
Os: Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.) Rejeitado.

O Sr. Mário Maia- Sr. Presidente, requeiro a verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• serâ
atendido. (Pausa.)

Sendo evidente a falta de quorum em plenário, vou suspender a sessão por dez minutos, antes acionando as
campainhas a fim de que os Srs. Senadores compareçam
ao plenário.
(Suspensa às 16 horas e25 minutos, a sessão éiiaberta às 16 horas e 35 minutos.}
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está reaberta a sessão.
Persistindo a falta de quorum, a Presidência deixa de
proceder à verificação solicitada.
A votação do projeto fica adiada.
Igualmente, os demais itens da Ordem do Dia, constituída pelos Projetas de Lei da Câm·ara- n'i's 5~ 10 e44/8l,
53(77, 65(79; Requerimentos ~nos 784(83, 162(84·;~-. ~
163/84; e Projeto de-lei da Câmara n~ 79/79, todos êin
fase de votação, ficãm com a ájJreciã:ÇãOã:Oíaâa-para pu- tra oportunidade em virtude da inexistência de quorum
em plenário.
Pelo mesmo motivo, fica adiada a votação do Requerimento n~ 167/84, lido no Expediente dã Presente sessão.
Mário Maia- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Mário Maia.

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB -
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AC. Pela ordem.

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes que V. Ex• chame os oradores inscritos, eu gostaria de justificar O meu- pedido de verificação de votação. Queremos avisar à Mesa que nós o estãmos fazendo de um modo oficial, em nome do Grupo Só Diretas,
que estã obstruindo os trabalhos na Câmara dos Deputados, n"o Senado Federal e no Congresso Nacional, atê
que nós consigamos, com esta atitude regimental, que a
Mesa resolva colocar na Ordem do Dia a Emenda Theodoro Mendes e eu, particularmente, também, insisto que,
junto com essa emenda, seja colocada a Emenda da mi~
nha autoria, de n'i' 15, que dá representatividade ao Distrito Federal e aos municípios de área de segurança nacional, para que todos os municípios de meu Estado, que
estão nessa situação, voltem a ter a liberdade de representar ou fazer representar o seu prefeito pelo voto livre-,
direto e secreto.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao eminente Senador Nelson Cãrneiro, que falarã como Líder.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ, Como
Líder. Pronuncia o seguínte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, comoveram a -toCfoS nóS ·as imagens
transmitidas pelas estações de televisão ontem quando se
reuniu no pátio da fábrica de tecidos Nova América, depois 'Cie mais de sete meses fechada, grande número de operários para ouvir do novo administrador a informação
tão esperada de que a convocação do pessoal teria iníCio

nos próximos dias e que a todos estava assegurada a volta ao trabalho.
A alegria que a todos atingiu~ creio mesmO -que--ate aos
rep-órteres que fizeram a cobertura jornalística, foi de tal
ordem que fez brotar em muitos olhos lágrimas de emoção, num júbilo que nos atingiu a todos.
Estão de parabéns não só aquelas pessoas que colaborarãm para a reabertura da fábrica, mas principalmente
as famílias de seus operáriOs,-e tõdos os fluminenses que
durante esse longo período de sete meses conviveram
com o sofrimento desses irmãos e torceram para que che-gasse o dia do fim de tanta penúria, ComO ocOrreu ontem.
Como parte desse povo, também atingido pela emoção do fausto acontecimento, registro nos Anais do
Senado Federal a reabertura da fábrica de tecidos Nova
América, congratulando-me com seus trabalhadores,
com as autoridades que proporcionaram a solução do
problema e particularmente com aquele que simbolizou
todo esse movimento que se tornou vitorioso-, o líder Lulu, que não perdeu a fé.
Dentro em pouco, se Deus quiser, encontraremos nas
lojas de todo o Brasil os produtos de uma fãbrica que
soube suportar os reveses impostos pela nossa política
econômíco-financeira e afinal sobreviveu diante de tantas dificuldades.
Era o .que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mauro Borges. (Pausa.)
S. Ex' declinou da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mãrio Maia.

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, há poucos dias, ao regressar do
meu Estado, o Acre, ftz um pronunciamento desta tribuna chamando a atenção dos meus pares e apelando para
as autoridades competentes, no caso o Sr. Ministro DanHo Venturini, Ministro Especial para Assuntos FundiáriOs e Secretários do Conselho de Segurança Nacional
para que, imediatamente, tomasse providências enérgicas, de emergência, no sentido de desapropriar as áreas
conflagradas que existem atualmente ao longo dos Rios
Acre e Xapuri, no leste do meu Estado.
Sr. Presidente, mais eloqUente do que minhas palavras, mais precisas do que minhas considerações, são as
notícia-s que diariamente saem nos jornais da Capital de
minha terra, dando conta dos eventos que ali ocorrem de
maneira dramátíca e ameaçadoramente trágicas.
Em verdade, a área acha-se irremediavelmente conflitada; posseiros e proprietãrios estão em litígio e a posse
legítima da terra é posta em dúvida e, inclusive, através
de processosjurtdicos. estã provado que a ãrea total, que
é-dita pertencente ao chamado Grupo Bordon, não o é
de fato, porquanto cerca de 46 mil hectares seria a área
abrangida pela suposta posse e os documentos de posse
de terra acusam, no presente, apenas 5 mil hectares.
Mas, Sr. Presidente, gostaria- se o tempo me fosse
franq!Jeado de, ao invés qe pronunciar um discurso, fazendo considerações dramáticas sobre este assunto- de
transcrever porque é de grande oportunidade, entrevista
que foi feita pela Folha do Acre, de Rio Branco, edição
de domingo, dia 5/8/84. Essa entrevista foi colhida- a
reportagem da Folha do Acre-, através de declarações
do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Xapuri, o Sr. Francisco Mendes e o Sr. Raimundo Barros, que ê membro, também, daquele sindicato.
A entrevista, Sr. Presidente- dada a dramaticiáade e
o conhecimento que esses seringueiros, homens simples,
que sequer têm o curso primário, dão da região e levantam os problemas regionais e locais, com tanta propriedade - serve de paradigma e para alertar a atenção da
Casa e da NaçãO, Sr. Presidente, porque o que está acon~
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tecendo no meu Estado, naquela região, é um crime hediondo e silencioso.
Si-. Pres-klellte, estã-o ãbatendo as árvores que os seringueiros consideram sagradas, que são as seringueiras e as
castanheiras, não para usá-las como madeira de lei, mas
com a finalidéi.de crimínosa e simples de destruí-las.
Os proprietários mandam seus caPangas, às vezes, indenizar por pouOO mais de nada as colocações dos seringais e, em seguida, saem com a motosserra derrubando
uma por uma as árvores do leite sagrado que são as he-

veas brasiliensis.

--~ii-. Presidente, isso é uffi crime que o IBDF, o -Canse-lho de Segurança Nacional, o Ministério Extraordinário
para Assuntos Fundiários têm que tomar as medidas urgentes porque, além de ser um crime contra a natureza é
um crime contra a sociedade, contra o homem, contra aqueles seringueirOs que há muitos e longos anos estão
morando naquelas localidades e vivem prática e exclusivamente do leite das seringueiras e da coleta da castanha
do Pará, que ê chamada, hoje, castanha do Brasil.
Sr. Presidente, leio a entrevista:

"Folha - Nós queremos saber como está a situação com o grupo Bordon, depois da suspensão
da liminar que autoriza a derrubada?"
Então, o Sr. Chico, que é o Francisco Mendes respon-:
de:

••CJtico - Apesar de estannos na luta há quase
150 dias contra a derrubada em outras áreas, no
momento complicou-se mais a questão da Bordon.
Já existe uma briga antiga da Bordon com os posseiros."
Pergunta a Folha:
HFolha -

Desde quando?

Chico- Desde 1974. Atualmentea situação se agravou porque eles resolveram fazer uma grande
derrubada com a licença do IBDF. Quere-m de.Smatar 1.680 hectares sem a mínima avaliação do que existe dentro da área. Num rápido levantamento
contamos aproximadamente 3 mil árvores de seringueira que serão destruídas, além de castanheiras e
madeira .de lei. Antes eles haviam conseguido enga~
nar alguns posseiros, indenizando-os com migalhas,
pressão e outras artimanhas. A situação se agravou
PorquC-eles não se contentaram com os 1.680 hectares e decidiram avançar além do permitido, atingindo áreas de alguns posseiros'que nunca foram indenizados e que moram há 42 anos na sua posse, como
é o caso do Vícente Alves de Oliveira, mais conhecido como -vicente Tributino, que abriu sua ·colocação e nela vive e trabalha com sua família hâ 42 anos. Agora, sem nenhuma justificativa, eles queriam
acabar com a posse do companheiro.
Folha -

E o que vocês fizeram?

Chico - Diante desta situação "empatamos" a
derrubada e todos os outros companheiros posseiros partiram em solidariedade à luta do ViCente;
pois se assim não agíssemos eles partiam para atingii: todas as outras áreas.
Folha -

E como se_

de~ est~.

"empate"?

Chico- No dia 20 fizemos o primeiro com aproximadamente 1I companheiros. Mas como é uma
ãrea grande, no dia seguinte somamos 23 homens e
fomos até outra frente de derrubada. De forma pacifica desmontamos a barraca de alguns peões. Isto
em sinal de protesto, pois não querfamos que eles
continuassem com as derrubadas. Logo o advogado
da Fazenda encaminhou um documento pedindo abertura de inquêrito contra os posseiros, acusando-
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os de terem se transformado em bandos e quadrilhas e que, armados, em número de 40, tentaram in-

vadir a Fazenda, com agressões, isso e aquilo.
Folha -

Qual o resultado do inquéritO?

Chico - A Secretaria e oS órgãos de Segurança
acatam o pedido do advogado e são intimados 23
posseiros. Estes não atendem à inüinação pois estavam conscientes que não haviam praticado nenhuma violência~ Com-pareceriam, isto sim, ao Siildicato. O Sindicato se interess_ou em apúfàro Ca_!O e fez
com que os 23 companheiros chegassem até à cidade
para prestar depoimentos. De tudo o que se ouvi\! é
que as armas que conduziam eram facões e algumas
foices para cortar piqUe n<finato. E_que a única pessoa armada com um revólver 38 era-o ge'tente da Fazenda, o sr. Tomaz Coelho. Bo.m, a partir daí foi aberto inquêrito, o que eu estranho muito. Quatro
dias depois, 5 jagunços da fazenda ...
Folha- Esse inquérito foi encaminhado p-ela Secretaria de Segurança?
Chico- Foi.
Folha -

Depois disso o que aconteceu?

Chico- Quatro dias depois os companheiros retornaram para suas posses, 5 jagunços da Fazenda
começaram a correr as áreas dos posseiros,
ameaçando-os. Todos os 5 estavam bem armados,
de revólver, espingardas, pistolas e outras armas
que os posseiros não conseguiram identificar. No
dia 29 de julho eles foram na posse do Luiz Ferreira
e derrubara_m o seu barraco. Ainc;la no mesmo dia
tentaram e ameaçaram derrubar o barraco do Antonio Cândido. A partir daí generalizou-se um clima
de medo e desconfiança. Como se não bastasse, o
advogado consegue uma liminar do juiz Dr. Jorge
Cardoso, autorizando a continuação da derrubada,
o que lhe dá o dii'eito de ter o apoio- da Polícia no
caso do Empate. E o -pior ê que Cada posseiro foi
condenado pelo documento do Juiz a pagar um milhão de cruzeiros por dia, caso voltassem a empitar
a área novamente."
Ora:, Sr. Presidente, se esses seringueiros não têm sequer dinheirO- para -a.-trõca· do seu sustento alimentar
como o querosene, o chumbo, o sabão, o terçado, como
então, pagar um milhão por dia de ii:tdenizcação pela derrubada?
-- Os jagunços iniciaram imediatamente a derrubada, mesmo não tendo direito. Eles agiram arbitrariamente e o Juíz ao mesmo tempo ordenou a vinda
de um pelotão da PM para dar cobertura à derrubada, mesmo sabendo que os posseiros tinham direito
a recorrer. Neste momento, o Sindicato que já havia
convocado uma grande assembléia dos trabalhiidOres para discutir a solução do caso, resolve
tasformá-la no 1~> Congresso dos Trabalhadores Rurais Sindicalizados de Xapuri. A abertura do Con_gresso, dia 24 de julho concede c_oru dia em _que a
Fazenda inicia a derrubada, num total desrespeito e
humuilhação aos posseiros.
Então quase 200 posseiros quiseram anular o
Congresso e organizar uma marcha até a Bordon
em sinal de protesto e revolta, pois se viram prejudicados. Daí a direção do Sindicato lança urna poprosta: a de sustar a liminar, através do advogado
de defesa.
No dia_seguinte, com a chegada do advogado,
descobrimos uma série de erros. No documento o
advogado da_ Fazenda acusava o_s posseiros de bandos e quadrilhas, enquanto essa frase devia ser colocada para os empregados da Fazenda que foram os
únicos que se tranSformaram em bançios de pistoleiros para ameaçarem os posseiros. Viu como a coisa
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se inverteu! O desmate foi suspenso. De há muito
sabemos que os dirigentes da Fazenda Bordon agem
de má fé. Não acreditamos que eles parem por aí. O
Congressõ, no entanto aprovou por unanimidade
que iremos aguardar a decisão da Justiça, jã que
conSeguimos a suspensão do desmate mas estaremos prontos a revidar qualquer tipo de agressão no
que diz respeito à continuação da derrubada. Existem comentérios de que eles irão novamente continuar a derrubada, mesmo antes do pronunciamento
da Justiça. Nós ainda não acreditamos bem mas por
outro lado, já que eles sempre agiram de má fé nós
ficaremos atentos e vamos fiscalizar durante todos
C$tes dias se realmente a decisão da Justiça está sendo cumprida.
Folha- Raimundo, e com relação a área em que
você mora?

RB- EXiStem 60 famíliaS morando no Seringal
guaporê que não pertence a Bordon, mas que faz extrema com ele. Nós somos solidários com esses
companheiros país também somOs vítimas do pessoal da Bordon. Eles já consegUiram invadir 4 colacações do Seringal Floresta. Ainda bem que foram
poucas colocações. Es_sa situaç~o trouxe certa revolta por parte dos companheiros que estão mais acima
do Seringal.

Nós nos revoltamos porque sabemos que eles vivem constantemente dizendo que essa resistência,
esse atreviiíi.ento dos posseiros dentro da área da
Bordon (Seringal Nazaré) só existe por que silo incentivados pelo pessoal do Floresta. Da nossa parte
· ·querefi:ios--dizer que no Floresta não há ninguém,
pois as pessOas tomam posição por livre e espontânea vontade, porque sabem que é o direito deles que
está sendo ameaçado e porque ninguém quer de forma nenhuma se transformar em marginais dentro
da cidade - é só o que vai acontecer se deixarmos
nossas colocações lá no Seringal e vir para a cidade
- viver morrendo de fome, roubando, apelando
para alguma coisa para ir aguentando enquanto for
vivo. E lá no Seringal, na maioria das vezes sem
quase nada mesmo e gente trabalhando muito, vivese muito mais tranqUilo. Nós realmente não queremos nos transformar em pessoas que vêm para a cidade criar ambientes piores do que temos lã. Pelas
-notícias que temos recebido deles por bocas de terceiros é que chegaram 3 jagunços de fora - que não
é pessoa daqui do Acre e que estão lá na mata procurando_ ver se anumam pista para chegaram nas
nossas colocações. Certamente para dar fim na ge'rite, Isso ê o que vem pelas conversas. Agora tem sinais que vêm justificar que isto é verdade, -pois, dias
atrás, fá na minha colocação, estamos sendo íncomodados pela latideira dos cachorros que não deixam a gente dormir. Tanto é que estamos vivendo
com bastante cuidado. Agora ninguém se intimida e
estamos dispostos junto com os outros companheiros do _Nazaré~ a não deixar de forma nenhuma que
esses -camaradas continuem destruindo nossas florestas pois é dela que tiramos nossa sobrevivência. E
isso nós não vamos mesmo permitir de forma: nenhuma.
Folha - Raimundo, deixa a gente entrar um
pduco por aí, prá entender melhor. NóS já havíamos
falado nesses desmates onde a perda de riquezas é etÍorme no caso da Seringueira, a Castanheira e a
Madeira de lei. Agora, numa avaliação rápida da
área que já foi desmatada, qual seria o prejuízo em
termos financeiros? E qual a diferençã que existe
nesse desmate de agora?
RB- Eu -vou talar-uma parte e o Chico entra na
parte do valor. Uma das táticas deles é justamente
esta, inc!usive_s_e baseando no Código ':!arestal; este
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dá garantias de defesa à Castanheira e não ã Seringueira, quer dizer, garantia no papel, porque no diaa-dia não tem garantia coisa nenhuma as Castanheira-s. As CoitadaS que escapam nestas grandes derrubadas é por sorte delas, porque eles nào deixam nenhuma proteção conforme está escrito no papel do
IBDF. Além do Vlais a proteção é somente para a
Castanh~ira, eles não _dão proteção a Seririgueira
que é uma árvore que dá uma produção direta, a
gente entra ano e termina ano tirando da árvore a
borracha. Pois é desta que nós compramos todas as
outras coisas que a gente não consegue tirar da terra, do roçado. No caso, o açucar, o sal, a munição,
Õ sabão, o querosene. Todas essas coisas nós compramos com o dinheiro da borraCha. Enquanto que
a castanha só dá uma vez por ano tendo ano que ela
não dá nenhuma. E as seringueiras possuem uma
produção efetiva. E é por isso que e[es tem interesses
em destruir a Seringueira, porque destruindo, sem
dúvida nenhuma, se expulsa o Seringueiro. E a intençã.o deles ê justamente es!a.
Quanto _mais farto a mata de seringueira mais
eles penetram para destruir. Nós já sabemos que
essa destruição da Seringueira e da Castanheira tem
ffazido um grande sacrifício para o Município, o"nde
a queda do -ICM é grande. O Chico tem_ esses dados
mais claro."

Pena que o Senador Jorge Kalume não esteja aqui
para comprovar que a cidade de S. Ex' está desaparecendo com esse fenômeno. Era urna das cidades mais progressistas do Acre, Xapuri, e, hoje, ela está em plena decadência, por causa desse fenômeno, da invasão dos seringais por proprietários paulistas que derrubam a mata
indiscrimínadamente.
Então a Folha diz:
"Folha - Chico, o Sindicato já deve ter apurado
essa situação com relação ao desmate, qual é a avaliação?
Chico- Nós temos encontrado dificuldades. Vamos ver o que aconteceu na Fazenda Santa Fé de
propriedade do Sr. Veríssimo. Lá desmataram 16 alqueires, foram destruídas 502 árvores de Castanha.
Tomando por base os últimos 5 anos, então, já
foram desmatados 1~100 alqueires e tombaram aproximadamente 6.000 árvores de castanha, quere-sultaria no momento atual no valor de 6 bilhões de
cruzeiros só em madeira."
Veja bem, Sr. Presidente, seis bilhões de cruzeiros só
em madeira; se as castanheiras fosse.m aproveitadas para
a ipdústria;mãdeira de lei, porque o cerne da casta-nheira
tambêm se presta ao aproveitamento da madeira de lei
para travejamento, pernas-manéas, langurinas e travessões, porque ela é muito resistente à sombra.
Pois berrt, não se atribuindO o prejuízo da produção da
castanha, que essas seis mil castanheiras dariam, que,
como V. Ex' sabe, é de alto valor no mercado internacionaL.Então,-é um crime terrível contra a economia nacional, contra a economia popular. Seis bilhões de cruzeiros
só em madeira.
"Prejudicado~: _o município e o estado. Isso sem
falar nas ma-aeJfaS de lei e nas seringueiras- além ê
claro da própria produção de castanha. A Fazenda
Bordon, caso se concretize essa derrubada atual,
tombará 3.000 Seringueiras. Isso sem falar nas castanlieiras-, pois ainda não terilos dados, apesar da
-pouCa produção da castanha nessa área."

Agora estamos avaliando que, por baixo, vão ser destruídas, no mínimo, três mil árvores de seringueiras. E.
outro valor a se ver quanto essas três mil árvores seringueitas produziriam em borracha, Sr. Presidente. Ovalor correspondente em dinheiro seria de 50 milhões de
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cruzeiros de prejuízo para o municíPio, isso em ICM.
É com esta questão que, desde 1970 a arrecadação do
ICM, em Xapuri, vem caiOdQ.
,, ''Em 1970, ii previsão--de arrecadação anual atingia lO milhões de cruzc:::iros.De70 para 78, caiu para
5 milhões de cruzeiros, para você ter uma idéia
como é que foi essa queda, isto sem computar adesvalorização da moeda e a inflação, pois, se compUtarmos isso, vai se resumir a nada."

Sr. Presidente, mais uma vez chamo a atenção para o
fato de que esse depoimento -foi dado por um seringueiro
que não tem o curso primário completo. Foi gi"avado. É
uma entrevista que foi tirada de uma gravação para o
jornal.

,, "O comércio de Xapuri, no passado, era um comércio fabuloso, com grandes casas comerciais:
Casa Limitada.,. "Casa Zaire", Casa Kalume, - que
era de propriedade do Senador Jorge Kalume, que
hoje quase não existe, porque está quase falida Alfredo Zaire, Casa Galo e outras mais, todas essas
casas eram comércios fabulosos no mu_n_icípio, pois
funcionavam como casas aviadoras e C!Jmpradoras
do produto da região, especialmente a borracha e a
Castanha. Há 15 anos passados, chegavam aqueles
navios no porto de Xapuri para carregar borracha;
a borracha hoje produzida no município de Xapuri
era produzida há 10 anos num só seringal. Hoje, a
situação está coinplicada pois estamos sentindo a cidade regredindo sem desenvolvimento e seu comércio está quase à falência.
Atualmente, existe uma casa comercial em Xapuri, a Casa Portuguesa. O resto fechou pois não existe
movimento."
Parece-me que até a casa do Senador Jorge Kalume fechou mesmo, porque não tem mais Irioviinento.
.. "O seringueiro, em sua grande m"aioria, já foi
substitufdo pelo boi. E o boi, contiriuamos afirmando até hoje, não ajudou em nada o município, o que
trouxe foi só prejuízO."
Sr. Presidente, o que acontece em Xapuri" acontece nO
Acre todo. A transformação dos seringais nativõS em
campos de pastagem não trouxe beneficio algum para o
Acre, pelo contrário, desequilibrou a situação sócioeconômica do município, que está sendo feitO desordenadamente. Eles levam os bois para a engorda e, depois,
vende o boi em pé aqui e em outros mercados, não deixando qualquer riqueza para o Estado.
O Sr. Od Sampaio- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA -Muito mais proveitoso para
o equilíbrio sócío-~nômico, com toda a natureza precária: e agreste contra o homem, ainda são os seringais
nativos, que devem ser revistos, como nós vamos pioJ)Or
ao Ministro' Danilo Venturirii~ u-riiãssentamento mais racional, mas aproveitand_o o seringueiro, no seu habitat,
melhorando as colocações dos seringais.
Apesar de eu estar lendo, não estou fazendo um discurso, nobre Senador Cid Sam·paio. EstOu lendo aqui,
pedindo uma transcrição para os Anais, uma entrevista
de um seringueiro, que não tem, sequer, o curso pri~
mário. Mas, para enriquecer a entrevista dele, eu acho
que não é de praxe, como não é um discurso, eu, com
muita honra e com licença dos seringueiros, vou inserir,
na entrevista dele, com muita honra, o aparte de V. Ex•
O aparte à entrevista do seringueiro.
O Sr. Cid Sampaio- Sr. Senador, os comentários feitos por V. Ex', à margem da entrevista, esclarecem o as~
sunto. Quero chamar a atenção que esse fato, denunciado por esse seringueiro e endossado pelo ilustre Senador,
na realidade, generaliza-se no Nordeste, na zona amazó-
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nica do Nordeste, que é o Estado do Maranhão. E o
pior, Sr. Presidente, é que issô é custeado por1ncentivo
fiscaL Os grandes lucros do Brasil são feitos hoje pel3.s
empresas multinacionais. Donas dos maiores incentivos
fiscais, adquirem terras e transformam as florestas em
pastagem. Com isso, rouba-se o agricultor, a terra onde
ele vive; rouba ao segingueiro a seringueira nativa que
complementa as suas co!ldições de vida. t de lamentar,
Sr. Presidente, que, nesse período do exercício arbitrário
do poder, esse pacto soda! feito entre os que dominaram
este País, dos que se aproveitaram desse País, transformaram, na realidade, o Brasil numa grande fazenda dos
mais ricos,_ tirando a possibilidade do mais pobre, do
camponês, do agricultor até de ter áreã onde trabalhe. Isso, com incentivos fiscais deduzidos do imposto di renda. Isso acontece com a SUDAM, isso acontece com a
SUDENE. t como se, no Brasil, ninguém enxergasse isso. t conhecido o fato de um desses satélites lastreadores
terem denunciado um cataclisma no Brasil. Diziam eles
que as matas da Amazônia estavam pegando fogo. Na
rea!idade, era uma derrubada de uma empresa multinacíonal. Esses fatos repetem-se no Brasil, sem que ninguêm toriie providências, como se o que interessasse fosse só aquilo que denuncia os crimes, denuncia as distorções, combate uma política governamental errada, o
restante ê se livre de fazer, e os que têm reCursos, no Brasil, principalmente as empresas multinacionais, fazem
destrUiildo a terra e o homem, destruindo a floresta, destruindo as condições de sobrevivência de grande parte da
população brasileira. A entrevista desse seringueird é um
monumento, aponta um caminho que só as autoridades
não enxergam. O endosso dado pelo ilustre Senador
Mário Maia, na realidade, significa o protesto' qUe grupos que integram as Oposições, que homens que integram as Oposições não cansam de levantar, apontando
as distorções sem que todavia, infelizmente, logrem algum êxito. Meus parabéns, Senador, pela sua exposição
e pela transcrição no Senado Federal de uma entrevista
tão esclaredora.
O_ SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador Cid Sampaio, V. Ex•, como um nordestino sofrido, como nós outros filhos de nordestinos que moramos .Qa Amazônia e
que sofremos ora o drama da seca no Nordeste, e ora o
drama das alagações na grande Amazônia, nós ambos
procuramos preservar a natureza, não como um sentimento de imobilismo, mas que se faça a utilização das
coisas que Deus nos deu de uma maneira racional, de
uma maneira metódica, de uma maneira cier.tifica, pira
que o homem aproveite realmente o bem que a natureza
lhe oferece.
Mas, o que estâ acontecendo na Amazônia ê um ver~
da_d~iro crime, porque é a derrubada indisCriminada,
sem qualquer princípio científico, daquilo que a natureza
levou séculos para construir. O homem vai com a motosserra e derruba nquelas árvores seculares que a natureza
levou milênios, milhares de anos para fazer um tronco enorme daqueles e, em poucas horas, tudo se vê destruído
pelo fogo. Para quê? Para, em lugar daquela riqueza fabulosa, jogar-se capim para servir de pasto para o gado,
que nem sequer vai servir de beneficio aos moradores do
Acre. serve para o abastecimento de outros mercados nacionais e internacionais.
Assím, eu coloco e insiro o aparte de V. Ex•, dado com
tanta propriedade, na entrevista que os seringueiros
Francisco Mendes e João Barro fazem e que, não podendo vir aqui pessoalmente, na Casa do Congresso Nacional, fazem-no através do seu representante. Orgulho-me
de ser um representante do Acre e, neste instante, estar
sendo o porta-voz de homens tão rudes, homens quase analfabetos, mas que dão verdadeiras liçõeS de cOnheci~
mento da natureza amazónica e dos seus problemas elementares e fundamentais.
Folha dação?

Não traz benefícios? Não traz arreca-
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Chico- Não é abatido aqui, Jogo não há comércio de carne, pois o Comércio Continua sendo man·
tido pelo abastecimento de carne do pequeno produtor,como há 20 anos atrás. Os bois são levados
aos-mTihares para fora do estado, para fora do município sem deixar um centavo de renda. Aqui só
fica o rastro do boi. E ainda por cima existem essas
grandes derrubadas, elas são feitas com o objetivõ
único de expulsar o homem do campo.Pois veja o
caso da Bordon, me diga prá que desmatar se eles já
tem milhares de hectares de terras desmatada, sabendo que parte dessas terras pelo menos_5_0% delas
viraram capoeirões? Eles derrubam peJO simples
prazer de derubar, com o objetivo único de expulsar
o homem da terra; isso acontece também na fazenda
Filipinas, Nova Esperança, Santa Fé e tantas outras
fazendas, você tem que ter uma idéia:- em Xapuri
70% de Suas terras estãQ nas mãos dos latifundiáriOse já passou da h_ora dos governos tanto do nivel Estadual como do nivel Federal se posicionarem diante disso. Porque temos que ver com clareza um ponto:- garantir a sobrevivência do Homem a sobrevivância do trabalhador seringueiro, é garantir a
própria Sustentação da Economia e a fonte de riqueza do estado, onde prevalece o extrativismo, apesar
de toda a destruição. O sustento'é a seringa e a castanha. E se acabar, pronto! Eu não sei o que será do
homem que trabalha na terra. E vai ficar ruim tambêm para o homem que trabalha na cidade, por que
no campo a tendência é ser expulso. Neste caso da
Bordon o homem expulso do seringal vai inchar as
periferias da cidade e tem os casos daqueles que fogem do Brasil.
Folha -

Como é essa Situação?

Chfco- Hã anos que a Bordon e outras fazendas
expulsam os seringueiros e os posseiros. A forma de'
sobrevivência deste pessoal é. na periferia: da cidade
de Rio Branco. Estes estão marginalizados,
dragando-se, roubando e suas filhas na prostituiÇão, não (em emprego, então a solução ê roubar."
Sr. Presidente, como mêdico, sou parte de testemunha
dessa triste história. No meu consultório ouvi muitas histórias tristes de filhas de seringueiros, procedentes dessas
áreas.

-.. ''Ouuos---se- -mãndatam -pa-ra: a----s-olívia; -tá -está
cheio de seringueiros expulsos por fazendeiros. Agora o restante que existe aqui no nosso· Município
não pode ser expulso de sua posse, eles não têm
mais lugar. Os jornais têm publicado sobre a _situação dos seringueiros brasileiros que enfrentam
problemas com o governo boliviano. 'E. vergonhoso
para nós se. falar nisso, dizer que tem 40 mil irmãos
nosso na Bolívia, é uma humilhação já que no Acre
tem tanta terra. A Amazônia apesar do pouco conhecimento que a gente tem, sabemos que ela é a
maior reserva florestal do mundo e nela jã não há
mais lugar para o_ seringueiro, para o trabalhador!
Aquele homem tradicional que explora a ârea em
que vive. É um absurdo, então chega o momento
que não dá mais pra gente agüentar essa coisas de
braços cruzados. E quando nós nos organizamos
para lutar contra tudo isso, somos tachados de agitadores, subersivos, incitadores da violência. Não é
nada disso, quem incita a violência, quem gera a
tensão local e o tumulto são aqueles justamente que
q!:l:erem acumular terra e riquezas. Querem toda a
terra para si deixando a grande maioria sem nada.
Eu acho que o que estamos realmente fazendo é lutando para que essa tensão que eles falam, esse
problema social não se agrave mais tarde, porque se
continuar do jeito que vai, se não tiver providências
por parte do Governo Federal e das autoridades.
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pois a ~les cabe<! competência do resolver o problema e não resolvem porque não querem e não sei o

que pode acontecer." _
Sr._Pr~sideo_te, nós já sabemos o que aconteceu. Nessa
área, num perfodo de três a quatro anos, já ocorreram
três mortes violentas, em virtude de conflito de terra e i-

rão aco_ntecer ma i,~ !!e_ as autoridades não tomarem providências, se não ouvirem a nossa voz e a daqueles seringueiros que lá estão, agora, falando através da minha palavra aqui no Senado da República.

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• me permite um aparte?

O SR. MÁRIO MAIA- Apenas um momento,- nobre
Senador Benedito Ferreira. Tambéril. vou concedet o aparte à entrevista, porque não estou fazendo
discurso, mas deixe-me apenas ler este trecho e já lhe darei o aparte.

um

O Sr. Benedito Ferreira- Não é um aparte à entrevista. Queria uma InfofrilãçãO; não quero pe·rturbãrV: Ex'
O SR. MÁRIO MAIA- Pois não. Deixe-me, apenas,
ler este trecho c logo darei· a informação a V. Ex•
H folha -Qual foi a posição do Governo Federal e qual a d_o Governo Estadual?
Chic:o- O Federal não se manifestou, mas a posição dele é a favor do latifundiário, declãiada-m:ente, nós sabemOs; pOrque-se analisarmos bem as coisas a nossa lu_t(!. não é só contra os Bordon,. "E contra os Rubicos-de Carvalho, os Verissimo da Costa
Neto, contra todos os fazendeiros, mas ele-s f!Sfãõ aí
apoiados pelo sistema e se isto não fosse admitido a
nível Fed_eraJ Q problema não existia. Nós não esperamos nada da parte desse Governo, desse sistema.
Quanto ao govern-o Estadual é um governo ·com
uma posição não muito definida. Ele ~lega que pode
haver provocações que venha justificar uma in~er
venção Federal. Entendemos que por se tratar de
um governo Estadual, eleito pelo povo, eleito pelo
voto popular, ele tem um grande compromisso a
prestar ao povo, deveria se posicionar, apoiá-lo e lutar com ele. O que eu tô vendo: o secretário _de Segurança em um encontro realizado pelo sindiCato no
dia Jl' de junho, declarou perante centenas de trabalhadores e posseiros que ficassem tranqüilos que a
polfcia não _i_ria intervir em problemas de terra, isto
não cru da alçada da Pollcia. E ia claramente em defesa deste povo, porque mesmo que se viesse justificar uma intervenção Fé-dera! ele teria o respaldo
desse povo que de qualquer forma teria que gente
tem convicção que depois da declaração do Secretário de Segurança a coisa mudou.
No dia 20 de junho, 23 companheiros nossos foram chamados à ínlc;rrogatóríos, quando não haviam praticado nenhuma violência e a gente Jell-do
os jornais ia tendo a certeza que companheiros que
ficam cm Outras áreas do Município de Rio Branco
foram fuzilados por policiais, possivelmente de acordo com os fazendeiros. Há poucos dias sabe-se
que chegou um contingente da PM aqui, embora aparentemente não estivessem mal- intencionados, o
certo é que eles vieram a mando do Juiz e a pedido
do advogad_Q que tem a liminar favorecendo a derrubada na Bord_on; se o nosso advogado de defesa
não conseguisse a suspensão deste liminar, os posseiros estariam tentando defender seus direitos, indo
empatar a derrubada. E com certeza a Polícia ia ser
usada contra os posseiros. Então fica um_a pergUnta
no ar.
Folha - Qual êT'
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. MÁRIO MAIA- Concedo a palavra a V. Ex•
para o esclarecimento que pede, sobre a entrevista.
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O Sr. Benedito Ferreira - Pela leitura que V, Ex'"
prosseguiu, acho que a minha preocupação ficou esclarecida. Porque, na realidade, verifico que é uma entrevista
de um elemento altamente politizado, porque o probfe~
ma de terras, desde a Constituição de 1891,_ com ex:ceção
das terras de fronteiras, as terras foram passadas ao
domínio dos Estados. E comportaria, Sem dúvida alguma, se foSse o caso, alguma ação judicial ou policial para
cumprir lima decisão. Porque eu verifico que essas f.ilzen~
das estão sendo implantadas, lá, com títulos de propriedade, títulos expedidos, naturalmente, pelo Governo do
Estado.

o Sr. Secretário de Segurança? Pois da nossa parte
esperamos que ele realmente mantenha a sua palavra prometida no dia (I' de junho; ..Que não ê da
competência da Polícia intervir em assuntos de terra". E nós sempre respeitando, pois o nosso propósito é o de não contribuir para com a violência. Queremos e -s-abcitioS -qüe teirios direitos, que são para
nós sagrados. A própria lei diz que temos direito. O
--que é muíto simples pois basta que se cumpra essa
lei. O que nós realmente queremos é resolver nossos
problemas pacificamente baseados nos direitos que
temos. Agora, temos bastante clarO que não vamos
__!!~~ ~umilhar diante das agressões e das provocações e morrer calado que nem sapo debaixo do pé
do boi; isso aí eu achO que não dá. Nós colocamos
essa opção como último recurso. Por__hora_o que
queremos é resolver o problema_ através do diâlogo,
também, n_ão trazendo prejuízo. para os trabalhadores. Queremos resolver a situação de comum acordo
com beneficias favOráveis aos trabalhadores.

-0 SR. MÁRIO MAIA- Não, não é pelo Governo do
Estado, agora são títulos de propriedade passados de
mão em mão de proprietários. E, agora, com a discrimi-natória do INCRA, a propriedade está contestada quanto a área, porque eles têm, realmente, documentos sobre
15 mH hectares quando dizem que são proprietários de
46 que estão em litígio, em discussão.

O S-r: Benedito Ferreira- Bem, mas a ação discriminatória -existe exatamente para deslindar as terras dos
domínios públicos dos particulares. Se o INCRA propôs
ação discriminatória ele só pode colocá-la naquelas que
estão dentro do Decreto nl' 1.164, que é aquele que estabele_ceu que as terras limítrofes das grandes rodovias federais seriam consideradas áreas de interesse da Segurança Nacional, logo sob jurisdição do INCRA. Mas, o
que verifico lá no Acre, desgraçadamente, é o qUe está acontecendo no Pará. Há uma cupidez das autoridades estaduais, há uma cumplicidade das autoridades estaduais
como se posicionou o Secretário de_~lJ._Tf!,nça, dizendo
que hão vai cumprir uma fiminar, não vai cumprir uma
de_cis_ão judidal, não vai interferir, logo ele quer provocar uma intervenção do Governo Federal. Pelos menos é
a versão _que está sendo dada por esse elemento altamente politizado. Porque verifico que ele não tem nada de
roceiro, ele seria, quando muito, um "camponês", entre
aspas, que são esses que hoje estão aí liderando esses movimentOs, e que quer contestar o legítimo direito de propriedade. De qualquer forma, a mínha preocupação é se
havia atuação do gove_rno estadual. Mas, pela posição
do Secretário de Segurança, aí apontada pelQ "camponês", verifico que, realmente a situação é maís ou menos
semelhante àquela que há no Pará. E esse fato do Pará,
que estou trazendo à coloção, é de um Deputado Federal
do PM DB, do Espírito Santo, que é fazendeiro lá, próxlmo a paragominas, e que está tendo_a sua fazenda como
de outros seus vizinhos, também- sendo invadida com
o patrocínio do governo estadual. Muito obrigado a V.

Ex•
O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço e insiro o aparte
de V. Ex• na entrevista dos seringueiros. E quero informar a V. Ex' que, realmente, esses dois seringueiros s;l.o
politizados, eu_ os conheço pessoalmente, mas são realmente seringueiros. O João Mendes é o Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri, foi seringueiro até bem pouco tempo, é um rapaz moço, ainda,
alcancei-o cortando se_ringa, e o Raimundo Barros é seringueiro, tem colocação, estive visitando suas colo-.
cações onde ele de fato, corta seringa.
Veja bem, são homens que ~ e hoje em dia a informação vai longe- ouvem rádio, sabem ler, tomam conhecimento e têm, realmente, graças a Deus, um elevado
grau de politização, e se não fora esses pobres outros seringueiros estariam já há muito teJ_npQ (o_ra de suas glebas e as matas, que estão sendo empatadas para derrubada, já teriam sido transformadas ou em pastagens ou em
solo calcinado.
Continuo, Sr. Presidente:
'-~Folha

-

Qual é?

Cbico- Qual a posição realmente das autorida
desligadas aos órgãos de Segurança, principalmente

Folha- Queremos saber isso com relação ao
diálogo, quando você se refere ao Governo federal e
também ao estadual'? Queremos saber sobre a visita
dos Parlamentares'? Qual foi a posiçã6-dele:i"etotno
vocês os viram?

Odco- Com relação aos Deputados não houve
uma posição definida, Xapuri tem representante na
assembléia mas esse representante em nenhum momento se fez presente junto aos trabalhadores na
hora da luta. Tem aparecido discursos, leio nos jornais, mas nós entendemos que o discurs-o não resolve nada qUando ele não vem acompanhado da prática. A prática, a presença, a intervenção direta do
Parlamentar é que conta. Pois se ele existe como representante de uma comunidade o papel desse parlamentar deveria ser o de assumir a luta do trabalhador. Agora, o que a gente tem visto e notado ultimamente dos políticos é que chegaram de última
hora trazendo â sua solidariedade; e a gente espera
que e.sta seja de fato verdadeira e que _ela não seja apenas uma forma de aparecer diante do trabalhador. O que a gente espera é o compromisso desses
políticos que estão se pronunciando. Que nãQ fique
só no providenciamento, mas que assumam também•.• alba que o trabalhador jã não é mais burro
pra entender as coisas. Ele tem que confiar nas pessoas que realmente assumem o papel na hora da luta_

Folha- Foi noticiado pela imprensa que o Sena~
dor Mário Maia encaminhou telex solicitando a desapropriação da área. Qual a sua opinião?
Chico- Nós lemos que o Senador Mário Maia
solicitou aos órgãos e autoridades federais ã desa~
propri;lção desta área em conflito. Nós concordamos que a solução é a desapropriação. Agora, vamos ver, porque o INCRA também desapropria, só
que C:õtnUiTCObjetivo de beneficiar os fazendeiros,
quer dizer, dá 20% pras posseiros e 80% aos faz_endeiros. Essa não nos interessa. A que nos interessa é
aquela que venha à altura e de acordo com os inte·resses do Seringueiro. Não seria a desapropriação
de 50 hectares de terra para o seringueiro cortar um
lotezinho de terra. O que em vez de resolver iria ê
complicar mais. A desapropriação que propomos
deve ser baseada num modo que dê condições do seringueir_o continuar na sua produção extrativista."
Veja bemf o seringueiro vive Já, está Já há 40 anos e_
tem, instintivamente- muitos deles, pois a maioria não
sabe ler nem escrever - o sentido do seu sustento, de
que aquela árvore é o seu alimento. Por isso é que ele
quer viver ali, melhorar suas condições de vida. Inclusive
há uma fotografia aqui exibida, muito significativa. Apesar de pequena, muito dramática: é a fotografia de um
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velho seringueiro, já idoso, sentado em um tronco de seringueira derrubada, que exclama pateticamen~:

., "Quando derrubarem todas as seringueiras e cas~
tanheiras, o que vai ser de nós?"
~a

expressão do seringueirO,-sen-tado -e-m-Cimã de-um
tronco de seringueira, que mostra, inclusive, as cicatrizes
do corte da bandeira que o seringueiro faz durante a sua
faina, na extração do látex. uma exclamação patética
de um velho seringueiro, e a sua fisíoilomia-ea-de-hõmem de aproximadamente 66 a 70 anos.

e.

O Sr. Cid Sampaio- Pennite V. Ex• um outro aparte
à entrevista do seringueiro?

O SR. MÁRIO MAIA -Com prazer, -inserindo-o naentrevista do seringueiro, nobre Senador Cid Sampaio.

O Sr. Cid Sampaio- Ouvir atentamente ã. observação
feita pelo Senador BeneditO Ferreira. Mas existem
problemas nacionais, que aos GoVernOS inCiiriiOe-res-oiver. Há alguns anos, quando o mundo estava em conflito, foram buscar em vãrias regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, homens para a grande batalha da
borracha; já existiam outros "internados nos seringais da
Amazónia. Essas áreas e essas terras cobertas de mata,
na realidade tinham proprietários, conhecidos como seringalistas, e delas passaram a viver centenas de milhares
de homens, porque existiam mais de 100 mil homens na
produção extrativa âa seringueira numa condição dramática. Tive oportunidade, quando Deputado, de visi~ar
essas regiões numa comissão de inquérito sobre a borra.ta no Brasil, e pude ver a tragédia dessas famílias, porque eles diziam muitas vezes: nós queremos sair daqui,
mas não podemos mais, porque o que nós ganhamos não
dá para pagar a passagem do navio com a família. Então, eles estavam internados na floresta amazónica para
sempre, atendendo a um apelo do Governo, produzindo
borracha. Cabia ao País, numa situaçâo dessas, criar
condições para que essas florestas não se transformas. sem em pastagens. Primeiro, porque não é do interesse
nacional, porque a própria Amazônia desvasiada
transformar-se-á em deserto, pois todos conhecem que O
subsolo amazonense é lacterizado. Quando a camada de
humos é arrastada pela precipitação anUal -ae--aOis mil
milímetros, fica a terra- eStéril. -ESSàS-ãrvores se sustentam uma a outra, através de um sistema radicular superficial. Na Amazônia, -quando se derruba uma árvore, a
de junto também cai: é como um jogo de dominó. Então,
é de esperar que somente pelo princípio do direito da
propriedade permita-se que essas propriedades sejarit livremente vendidas a empresas multinacionais, que utilizando os incentivos fiscais e, portanto, à custa de tributos, transformem essas florestas em pastagens, mais tarde em deserto, e reduzam esses homens que não podem
sair da floresta porque não têm como pagar suas passagens, em assaltantes ou salteadores. Portanto, Sr. Presidente e poucos Senadores que me ouvem, mas ficarão
nos Anais; esses problemas protelados, esses problemas
deixados para amanhã, causam tragêd.ias e destróem aos
poucos, como eu disse, a terra e o homem do Brasil.
Como Deputado, apresentei sugestões, criei um fundo
para que se racionalizasse na Amaz6nia a colheita da
borracha. O fundo foi a princípio rf:speitaao, mas depois
absorvido por essa voragem que tomou conta das finanças do Brasil dirigidas por um Ministro do Planejamento. Os fundos foram desrespeitados, a ConstituiçãO
os proibiu, embora vários deles tenham sido criados
quando interessava ao sistema. Isso ~ que é necessârfo
que os brasileiros percebam: existem milhares de homenS
que, em posições às vezes impostas pelo Estado; são fo::.
gadOs à miséria, à marginalização e à morte, pof fãlta de
interesse, pela manutenção ou baseado em supostos direitos -que devem existir enLum país, mas quando não
são incompatíveis cOm- o direito maior da vida do cidadão e da ·terra brasileira.

O_SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador Cid Sam·
paio, mais uma vez insiro na entrevista as valiosas palavras de V. Ex• Realmente, a epopéia da Amazônia, a epopéia acreana, a conquista daquela região ou o desbravamento daqueles seringais para a extração da riqueza
da borracha, que já foi a segunda da pauta de exportação
internacional é o segundo produto em valor de exportação no Brasil, constitui uma das páginas mais bela da
Históda do Brasil, já expressa e cantada através da pena
de alguns escritores e poetas da grande Região Norte.
Mas, já demora a minha apreciação e a leitura da entreviSta, que é longã:; ffias densa e apiopriada, e eu não
gostaria de tecer comentários maiores sobre esta história, porque o momento já não é propfclo, Uma vez que
a -_densidade desse depoimento já é o bastante para mim,
nesta Casa, e muito me satisfazjã ficando-registrado nos
Anais do Senado da República.
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• me permite, antes de
retomar à leitura, uma rápida observação?
O SR. MÁRIO MAIA - Se for rápida, nobre- Seriãdor, porque a Mesa já me adverte com um vagalume,
para que eu termine a leitura.
O Sr. Benedito Ferrein-.- Ela não é_enderaçada a V.
Ex• Com sua permissão; da é dirigida ao nobre Senã.dor
Cid Sampaio, que sei ser utn emf>resáfío, tim·-nomem
sério, mas que está sendo vítima, como uma grande parte
da população brasileira, dils meias verdades que se fazem
s_o_bre_ a Região Amazónica. O nobre Senador Cid Sampaio sabe que modestamente, e de uma maneira realmente quase que irrelavante, sou empresário tambêm e tenho
as minhas atividades agropecuárias e industriais na reM
gião amazónica. E, em função dessa minha experiência
de 23 anos naquela área, onde eu tenho capim formado
há 23 anos, a não ser na chamada planície amazónica,
onde a terra é realmente lixiviada, não existe essa figura
de terra que vai virar deserto. Nas regiões dos altos rios,
'nós temos terras basálticas da melhor qualidade. Então,
essa propaganda negativa que esses ecologistas, entre aspas, q'ue ficam lá no Rio de Janeiro mirando a floresta lá
do Corcovado e confundindo a Floresta Amazónica com
-aq\iilõ que eles têm lá, realmente sentam-se à máquina de
escrever e deitam bobagens e falação para os jornais, e
levam às vezes pessoas de alta responsabilidade, como é
o Senador Cid Sampaio, que, por certo, andando lá pela
região, visitou exatamente a região mals.j:lobre, a reiiãO
realmente de terras fracas, a confundir toda aquela área
onde nós temos realmente tei-ras ubérrimas. EsSa era
uma o_hservação que eu achei que não poderia deixar de
registrar, para que não ficasse a impreSsão, lá fora, de
que o Senador Cid Sampaio estava entrando de gaiato
nessas meias verdades._
O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço a V. Ex• a intervenção que vem enriquecer a entrevista dos meus conterrâneos, aqui, sobre os problemas Amazôriicos.
O Sr. Cid Sampaio - O Sr. Senador Mãrio Maia e o
Sr. Presidente permitef!t. um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA - Se o seu aparte for muito rápido para que me dê tempo de ler essa parte final, porque
é a parte que acho mais interesSante e mais dramática da
entrevista, concedo-o, com prazer.
O Sr. Cid Sampaio -Serei rápido, Sr. Senador. Na
realidade, a Amazônia não é toda ela composta de baixios e terra de aluvião, o que não invalida a minha observação. Mas, mesmo as partes altas cobertas de florestas
são exploradas pelos seringueiros que de lá não podem
sair e, com áreas enormes, como existe -no Oesfe 6iasi1eir0, como existe mesmo.no Nordeste, para pecuária, não
se justifica que grandes áreas da Amazônia sejam destrufdas, onde se destrói a seringueira, se destrói a flofesta
virgem, mesmo naquelas regiões amazónicas_ altas, onde
não se dá a laterização, Mas, onde a verdade social é a

Sexta-feira 17

2677

mesma, onde o fenômeno é o mesmo embora a terra não
se transforme em deserto, transforma-se em pastagens:
deserto para a gente e pastagem para o boi.
O SR. MÁRIO MAIA - Naturalmente nós não estaM
mos entrando em estudos mais aprofundados das transformações geológicas, de habitat, e outras mais, mas, faM
zendo um estudo, uma projeção das observações da vivência prática dos homens que habitam a Amazônia e vivem ainda fundamentalmente do extrativismo da borracha e da coleta da castanha.
Prossigo Sr. Presidente;
"Cbico - O sindicato realizou um Congresso.
Agora, como é do conhecimento de todos, o governo.9do_u uma comissão prâ resolver os problemas de
terra, embora saibamos que até agora ele não tenha
tomado uma posição de caráter decisivo frente a isso_ Há dias o sindicato aprovou algumas propostas.
As propostãs apresentadas à Comissão de alto nível
- não passaram pela discussão nas bases do sindicato.
Mas o Congresso decidiu colocar as suas propostas
em pauta e elas foram discutidas. Elas vão ser encamínhadas estes dias a todas as autoridades federais,
estaduais inclusive ao Governador do Estado. tjustamente aquilo que eu falei: _do tipo de desapropriação que venha beneficiar o seringueiro. As nOssas propostas: 1 - que o IBDF faça cumprir a lei
Federal que proíbe a desmatação nas cabeceiras de
rios e vertentes";
Veja bem, Sr. Presidente, como é que os seringueiroS
têm a noção da natureza em que eles habitam. Eles, já
ins4ntivarnente, sabem que se se desmatarem, se _clt;scobriren:t as terras das cabeceiras das formações dos rios,
nós -teremos, dentro de poucos anos, os rios tornados iniefrnirifeiiies, co·mo é o caSo do rio Jaguaribe no seu querido Ceará.
Outro itein, Sr. Presidente;
....2 - que o IBDF faça prevalecer a lei que dá
proteção às seringueiras e não só às castanheiras;
3 -que as áreas pa:ra desmate sejam limitadas, e
não aíe"tem as castanheiras;
4- que os seringueiros que já tenham JS anos de
posse tenham o direito de receber a Escritura de
tOda a extensão de sua ârea, como uma forma de resolver o problema.
5 - que o fazendeiro só possa desmatar depois
q~e o IBb_f fiscalizar a área e for constatado que
não existem posseiros dentro dela, ou áreas de muitas seringueiras e ca~tanheiras.
Folha - Qual a situação dessas terras da Bar~
don, já que foi levaritãdo?

Chicci-=- O ad-vogado descobri-u e nÕs mostrou os
documentos ·que eles conipr"arã.irl llffiii-área com 43
mil hectares de terra por 2 milhões de cruzeiros e
que só tem título de reconhecimento de I 5 mil hectares.
Folha - Quer dizer que alêm da questão mais
política que estamos vendo, tem uma questão prá
ser vista na justiça?
Chico --A ser vista na justiça, e uma das únicas
formas de resolver o impasse. Pois vamos manter o
Seringueiro aonde eles estão. Nós perguntamo~: por
que só grande tem direito a financiamento à longo
prazo e a juros baixos para criar gado? E por que
não s_e reconhece o direito da posse do seringueiro?
Agora vej~: se o sirin"gueiro tem assistência financeira e técnica, ele também poderá tirar financiamento
para- fazer a sua criação de gado sem afetar ~ nem
destruir as seringueiras e as castanheiras; além de
ser uma forma de distribuir toda essa riqueza em vez
de ficar nas mãos de umas poucas pessas que tiram
50, l 00 milhões de cruzeiros para comprar gado elevar para forã e não deixar nenhuma renda para o
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Município-. E se distribuíssem essa importância em
financiamento pata os Setingueiros renderia muito
mais em economia para o Estado! Essa produção
dos trabalhadores da terra não seria para o próprio
MunicipioTO seringueiro poderia criar seus 50~ 100
bois. Assim estaríamos· fixando- o homem na terra,
promovendo o desenvolvimento a partir dã estrutu~
ra da terra. Desenvolvendo na terra o tipo certo de
agricultura. E a borracha sempre com manutenção.

Veja o tino desses seringueiros, Sr. Presidente, como
eles têm a vivência do problema instintivãfuente dão a
solução adequada.

e

.. "E a borracha sempre como manutenção e servíndo para a compra de outros gêneros que a terra
não dâ. Com isso se geraria riqueza para o Estado.
O que está faltando é iniciativa dos órgãos responsãveis. Nós não queremos e nem estamos pedindo o
impossível nós estamos querendo o mínimo, que é o
direito de sobrevivência, o direito de ter uma vida
digna, numa sociedade democrática, b o direito de
viver como cidadãos livres. E de gozar dos nossos
direitos que todos os outros gozam; se é uma sociedade democrática, então vamos dar oportunidade a
todos os indivíduos."
Falo o seringueiro. Veja bem, Sr. Presidente.
"Folha - -A imprensa pode ajudar?
Cbico - Achamos que a imprensa é um órgão
que ajuda muito num momento desses.' Nós consideramos a imprensa como uma arma de apoio e que
pesa princiPalmente quando se coloca do lado da
luta dos trabalhadores nos momentos decisivos ...Sr. Presidente já não estou longe de terminar, mas é
importante esse tópico final e peço a paciência de V, Ex•,
porque é muito importante para O Norte e Nordeste.
,. "Nós consideramos e temos um grande respeito
pela ímprensa, desde que ela também assuma um
papel de defesa dos interesses dos trabalhadores.
Raimundo- Nós também agradecemos a contribuição que vocês têm nos dado. A gente espera que
continuem ~pre a dar, porque não queremos de
maneira nenhuma o isolamento da nossa luta, como
jâ foi em tempos atrás, e que ess.a luta passe a ser divulgada na medida do possível; inclusive gostariamos, que todo esse Brasil conhecesse tudo que se
passa hoje com a gente. Infelizmente, nem todas as
situações que passamos é poSsível dar conhecimento
delas. A gente precisa que companheiros tomem conhecimento do que se passa aqui, afim de que eles
também procurem fazer alguma coisa ao nosso favor, porque a gente depende do trabalho do campo
assim com ·quem estâ no campo depende de quem
está na cidade.
Cblco - Só para completar as palavras do Raimundo: Esta luta precisa do apoio e da solidariedade de todos os segmentos da sociedade, porque nós
entendemos que chegou a solidariedade da cidade e
do campo, então vamos se unir de braços dados e
organizar uma luta unida porque o trabalhador estando organizado terá mais possibilidades de alcançar os seus objetivos e nós não àcreditamos no
sucesso de uma luta isolada; por isso o Sindicato de
Xapuri resolveu abrir as suas portas desde há muito
tempo para todos os setores da sociedade para o
diâlogo, para discussão ampla e aberta. Nós não jogamos por detrás das cortinas. O nosso jogo é aberto, porque vimos que a nossa luta é justa. Portanto,
não temos o que esconder. Nós queremos é realmente que os outros órgãos, as entidades de classé,
também sejam Solidários c.om a nossa luta, porque
milhares de brasileiros estão nesta mesma luta. Os
nordestinos e os sulistas chegam aos milhares, fo-

ram expulsos da terra nas suas regiões; este pessoal
estã chegando aqui e nós estamos de braços abertos
para esses companheiros."
l)ão os projetps de assentamento, Sr. Presidente.
..Agora, se nos expulsam daqui para onde vamos? Pois os companheiros já estão vindo expulsos
das suas ierras de -OUtros lugares?
Na Bolí~ia, não tem mais lugar. E- seria vergonhoso sair j de um País imenso como o nosso, o
mãior País :da América do Sul. :e_ triste. ver seus filhos sairem:daqui porque não têm terra! Não se justifica. EntãO tem que haver uma mudança desse sistema ai, para resolver o problema, do contrário esse
País se transformará num País de tensões sociais,
com futuro imprevisível; daqui alguns dias quando
os trabalhadores não tiverem mais terras para trabalhar,ª~ cidades não tivere!ft mais empregos o que
é que vai acontecer? Uma agitação social muito
·maior, os governantes que aí eStão e· as autoridades
·q-ue ·eStão com á solução nas mãos, estão de olhos
ftchados, e não querem ver 'isso, só querem ver subversão, comunismo, o que eles vêem é o trabalhador
fazendo subversão, agitação, não enxergãm o atitro
lado da questão; eles não querem prejudicar os seus
it;tteresses, sua política pessoal e o povão ai se acabandO, Veja o papel dã políCia effi nOSsa sociedade:
reprimir os trabalhadores; mas se essa polícia descobrisse que ela é fruto" da classe trabalhadora; pois
veja quem é um policial, um soldado.
Eles não são- filhos de doutores, d_e barão, todos
são filhos de trabalhadores, Eles têm que ter essa
consciência, pOís ao invés deles usarem a repressão
contra os trabalhadores deviam ser solidários porque possuem a mesma raiz trabalhadora.

Sr. Presidente, tennino a-qui a leitura dessa longa entrevista desses dois seringueiro~: o Sr. Francisco Mendes,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Xapuri e o Sr. Raimundo Barros, um seringueiro também daquele Município.
Sr. Presidente, para encerrar as minhas palavras, eu
quero, aqui, em homenagem a essa entrevista, em homenagem a todos os seringueiros do Acre, a todos aqueles
que vivem na Amazônia terra, extraindo a borracha e a
-castanha e, agora, Sr. Presidente, nobre Senador Almir
Pinto, V. Ex' que gosta tanto de poesia, nós vamos aqui
fechar o nosso discurso recitando um soneto de nossa
autoria, que nós fizemos em homenagem a toda essa história do seringueiro, diante de uma história que um en*
genheiro me ~:ontou. Ele disse que ao abrir uma estrada,
com moto-serra e as máquinas, tinha que derrubar uma
seringueira que estava na picada do assentamento da estrada, Então o seringueiro pedilJ,:...Meu Dr., não derrube
esta seringueira.'' Era uma seringueira enorme, com qua~
tro bandeiras de corte descendo, e ele jã cortava essa seringueira hã muitos anos. Eiltão ele pediu ao mo-ço, ao
engenheiro que desviasse a estrada um pouco da seringueira para não derrubá-la. Insensível, o moço da cidade, do asfalto disse;. ''Não, meu Sr." a estrada tem que
passar por aqui e esta seringueira tem que ser derrubada
Encostou a motosserra no tronco da seringueira e começou a serrar e derrubá-la. _O seringueiro ficou niudo e
sentou-se num toco, quando a seringueira caiu, quando
aquele gigante da mata amazônica, secular, tombou por
terra como um Titã, o seringueiro caiu num pranto e
chorou, chorou e chorou.
Esta é uma história verídica, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Então, sensibilizado e emocionado com essa história, eu fiZ este soneto dedicado aos seringueiros e a "essas derrubadas, como protesto à derrubada indiscriminada dos seringais.
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Sr. Presidente, diz o seguinte o soneto:

O PRANTO DO SERINGUEIRO
Não me derrube, seu moço, a Seringueira ...
O seu leite, me serve de sustento.
Já estou velho, mas desde o nascimento
que esta ~rvore é minha companheira

II
Ela é irmã daquela castanheira
cuja copa enfeita o finnamento.
Ela também me dá o alimento
que mata a fome da família inteira
III
Disse isto e recolheu-se a um canto
com a tristeza que a saudade encerra
foi tanta a dor e o sofrimento tanto

IV
Quando feriu o tronco a motosserra
Que o Seringueiro sucumbiu num pranto
Tão orvalhado, que inundou a terra, ..

o- Senador Almir Pinto, solidarizando-se com o meu
discurso, ofereci;:; esta sextilha à brava gente da Amazô~
-nia:
O Seringueir'J da Amazônia
AtraveSsa do -~ igarapé...
Retira da seringueira
O leite que dá pé...
Para enfrentar a vida
E vencê-la como Noé!...
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sll. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Concedo apa·
lavra ao nobre Senador Jaison Barreto.
O SR. JAISON BARRETO (PMDB - SC. Pronuncia o seguinte discut:So.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Num País arrasado por vinte anos de poder ditatorial
dos mais corruptos, é salutar constatar o amadurecimento da opinião plibHca em torno de problemas dos quais
dependerá o futuro_ do Brasil. Amadurecimento que se
constata de forma a mais alentadora no meio estudantil 1
na demonstração de que a mocidade brasileira ao mesmo
tempo que se colocou na vanguarda da luta contra a di~
tadura se dá ao estudo dos problemas brasileiros, espe~
cialmente aqueles tão fáceis de serem esquecidos pois relativos ao futuro.
·
É o que se dá, por exemplo, com a consciência da ne~
cessidade de lutar pela preservação do meio ambiente, a
fim de que nosSo território não termine vitimado por
toda espécie de crimes contra a natureza.
Em Santa Catarina os problemas ecológicos vêm adquirindo crescente importância para a população, sobretudo os meios universitários. As enchentes que tantos
danos e vítimas já acarretaram a grande região do meu
Estado, contribuirão para mudanças de mentalidade ainda mais alvissareira. O descaso das autoridades governamentais, a sucessão de promessas não cumpridas, ao
lado dos prejui2:os incalculáveis trazidos pelas enchentes,
já transforma profundamente a visão política dos catarinenses. A c'acia dia mais forte se torna a convicção de que
cumprirá aos .catarinenses, através de ação correta e de
grande firmeza, reVerter o quadro atual, de total desinteresse dos governantes pela desgraça e pelos prejufzos acarretados por enchentes catastróficas. Jã se percebe, nitidamente, que o_ povo catarinense, mesmo de regiões
nãO atingidas, se dispõe a exigir tudo a que tem direito,
no plano estadual como Ílo federal, para livrar o Estado
de novas catástrofes, mesmo que para tal tenha que adotar posições as mais radicais.
Trata-se de uma.mudança política que reputo de grande importância, pois sem ela cOntinuaremos sendo vítimas indefesas de enchentes sempre mais destruidoras,
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evitá~las

e suas trágicas

conseqUências.
De outro lado, Sr. Presidente, Srs. Senadores,

entida~

des diversas surgem no Estado com a finalidade de estudar questões ec_o!ógicas, objetivando a preservação de
nossas riquezas naturais. É o que se dá, por exemplo,
com o Clube Universitário de Joaçaba, empenhado
numa luta que jamais deverá ser aband_onada visando o
estudo do elevado grau de poluição do rio do Peixe, com
a fina !idade de recuperá-lo a prazo o mais curto possíveL
É a juventude que se erque no exame de assuntos da
maior relevância, mo-Vidã: pelo ideal de preservação de
nossas riquezas natUrais.
O rio do Peixe, maior contribuinte do rio Uruguai em
território catarinense, drena uma ãrea de 5.126 km 2 e
percorre uma extensão de 290 quilômetros em oito municípios do meio-oeste. Sua importância é iinensa e, desgraçadamente, alcança grau de poluição elevado e, nalguns pontos, jã crítiCos. A desertificação de suas encostas, por outro lado, já redunda em crescente assoreamento de seu leito, mais um fator para agravar o problema
das enchentes em meu Estado.
Estamos certos, Sr. Presidente, que a mudança que
vem ocorrendo na mentalidade política sobretudo dos
jovens será fator d~çisi_yo para a conclusão de estudos
com o que se vem realizando há anos em torno da poluição do_rio do Peixe, objetivando sua recuperação total
para as múltiplas utilidades que tem, a começar pela de
abastecimento d'água das cidades próximas.
A Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente, do Estado de Santa Catarina, vem realizando
desde 1980 trabalho para apuração do grau de poluição
do rio do Peixe. Em decorrência disso, remeteu ao Ministêrio do Interior projeto de moniteragem da bacia hidrográfica do rio do Peixe, jã aprovado pelo SEMA e
que aguarda, indefinidamente, a liberação de apenas 70
milhões de cruzeiros para sua concretização. Trata-se de
quantia ínfima para um trabalho de" clara relevância, não
se compreedendo como até hoje verba tão reduzida não
tenha sido liberada.
Afirmando a necessidade do povo catarinen~. especialmente dos jovens mobilizados em torno de entidades
como o ClUbe Universitãrio de Joaçaba, prosseguir ria
luta em torno de causas tão importantes para o futuro
catarinense, até que-se-tornem-elas vitoricisiiS,- formulo
desta tribuna veemente apelo ao Ministro ·do Interior
para que determine- a liberação dos recursos pleiteados
pela Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente do meu Estado..,.... FATMA, para que o trabalho
em torno da preservação do rio do Peixe possa ter prosseguimento imediato.
Era. o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Mliller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o s_eguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado- ·res, mais uma vez venho a esta tribuna a fim (fe Solicitar
que conste dos Anais do Senado, e, portanto, do Congresso Nacional, um novo pronunciamento do futuro
Presidente da República Dr. Tancredo Neves.
Este discurso, Sr._ Presidente, Srs. Senadores, é de despedida do Governo de Minas Gerais, paralelamente, à
primeira manifestação da camp_anha que o levarã ao Palâcio do Planalto_, infelizmente, pelo voto indireto. O
PMDB e as oposições de um modo geral lutam e lutarão
até gastarem o último cartucho, a fim de que venha a ser
direta a eleição quando Tancredo Neves, na mesma proporção que vencerá no Colégio Eleitoral, ou talvez até
por mais, teria a sua consagração pelas urnas.
De qualquer forma, Tancredo Neves, será, fatalmente,
o novo Presidente da República.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que conste
dos Anais, repito, o notãvel pronunciamento do Presidente Tancred_o Neves.

A íittegra do discurso ~e Tancredo é _a Seguint~:
"Mineiros, começa, aqui e agora, a grande caminhada que há de redimir a nossa Pátria da miséria,
do opróbio e da vergonha.
Não temos outra escolha. Vamos às ruas reunir o
povo para a luta democrãtica, com a certeza de que
nossa será a vitória, porque a causa que defendemos
é a causa da Pátria, invencível em sua dignidade, imperecível em sua honra.
Mais uma vez Minas se une, com a força de seu exemplo, para unir o Brasil.
Estamos todos juntos nesta campanha. Adversários de ontem são hoje nossos intrépidos companheiros na trincheira cívica da Pátria. Refiro-me aos
ilustres homens públicos que formam a Frente Liberal, nascida da resistêncüi. democrática deste grande
mineiro, que é o Vice-Presidente Aureliano Chaves.
Deixo o Governo de Minas com emoção. Estes
meses, já históricas, não_ foram somente de trabalho
e sacrifícios.
Tive, do povo de minha terra, generosas provas
de afeto. Ele, que me havia confiado o mandato de
representá-lo nos mais altos conselhos da República, conduziu-me a este palácio, entre cuja-s paredes
austeras trabalharam tantos varões ilustres de Minas. Nestes meses, fui recebido com afetuoso carinho em todos os recantos de Minas.
No convívio deste povo, forte no exemplo de sacrifício, encontrei aS reservas de fé que me animam a
este novo caminho.
Por mais duro seja o desafio do amanhã, sei que
me restará recorrer à memôri3 destas montanhas e
de seus homens, e fortalecido estará meu espírito
para vencê--lo.
Não postulei a candidatura à Presidência da Re~
pública. Tal magistratura, em sua grandeza, não
pode ser atribuída aos que a buscam, mas deve ser
sempre, como tem sido em nossa História, exeicida
como mandato da Nação.
Convocaram-me as forças mais· representativas
do País. Homens de todos os partidos políticos e de
todos os Estados brasileiros vieram chamar-me para, com as razões morais de Minas, assumir a lideran_ça deste amplo movimento de restauração da Pátria.
Ouvi os líderes do povo mineiro. Consultei seus
representantes na Assembléia Legislativa e.os dir_eígentes de suas entidades de classe. De todos encontrei o firme estímulo para atender ao chamado do
BrasiL
Sei que, ao convocar-me, não se convoca apenas
o homem público, mas se recorria a Minas, e a seu
grave senso de ordem, a que se referia o grande Presidente João Pinheiro.
Nunca faltamos ao Brasil, nas suas horas mais
graves. Nunca desertamos do campo de honra, desde a manhã de nossa História. É essa consciência do
dever para com a Pátria que me conduz ao Colégio
Eleitoral.
Já que não podemos impor a batalha no campo
limpo e arejado das urnas populares, iremos aceitar
- o combate no pantanoso terreno em que querem
travá-lo.
Estas serão as últimas eleições indiretas realizadas neste País.
Para a honra de nossos filhos, iremos acabar com
o famigerado Colégio Eleitoral.
A nossa luta ê pela restauração da dignidade brasileira. O Brasil se desfigurou, nos últimos anos.
Desfigurou-se em suas leis, desfigurou-se em seus
costumes e se desfigurou atê mesmo em sua expressão física.
As leis foram substitufdas por normas apressadas, sem nenhum respeito às tradições jurídicas da
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Nação. A Constituição de 1964 foi substituida por
um diploma outorgado, e isso basta para dizer de
sua legitimidade.
A corrupção, a fraude, o peculato tornaram-se
rotina na vida brasileira.
A Nação, a principio estarrecida, passou a acei~
tar como normal o comportamento de seus altos
funcionários, que não só vivem no mundo fantástico, e descuidado das mordomias, como negOciam o
interesse do Brasil, no Exterior, Com a negligência
de irresponsáveis.
Para demonstrar o tal desprezo pelo património
de nosso povo, temos o constrangedor exemplo das
"polonetas". O solo pátrio apresenta as cicatrizes
da espoliação. Basta olhar em torno e ver as montanhas mutiladas pela exploração irracional das jazidas minerais.
.. Minério não dã segunda safra", advertia o eminente mineiro Arthur Bernanrdes. Mas tantas safras
minerais acaso houvesse, tantas eles as comprome- teriam, em seu afã de entregar as riquezas nacionais
ao estrangeiro.
Mineiros, esta arrancada memorável não seria
possível sem a demorada luta que as oposições vêm
mantendo contra o arbítrio neste País.
Há 20 anos, ao instaurar-se o regime que agora
chega a seu fim, formamos o grupo político que se
iria opor, com- firmeza, à prepotência.
Fui, mercê de Deus, um dos primeiros a dizer
não ao rompiinento da legalidade constitucional.
Disse não ao declararem vaga a Presidência da
República; disse não na implantação do regime militar; disse não em nome da consciência nacional
quando Juscelino K ubitschek foi preso e vilipendia.do em sua honra cívica. E continuei dizendo não ao
longo destes anos tormentosos.
O MDB foi o grande instrumento da luta do poM
vo. Sob a licença deste intrépido companheiro, que
ficarã, na história, como o exemplo da tenaz resistência patriótica, o Presidente Ulysses Guimarães,
nosso partido arrostou todas as dificuldades e permaneceu como a única trincheira do povo.
Não titubeamos em aceitar as regras que nos impunham. Não podíamos cair no desespero e deixar a
luta, apenas porque ela se tornara mais difícil.
Veo:cetfdo o desânimo_ de muitos, procurando orientar uma juVentude que se desesperava em seu arroubo_ patriótico, _o.MDB lutou com coragem e paciência.
Nós sabíamos e sabemos que por mais escura
seja a noite, por mais frios e- densos sejam os ventos
que a assolam, hâ sempre a esperança na manhã.
Mas as alvoradas da liberdade não surgem como
um acontecimento natural. As manhãs da liberdade
se fazem com a vigília corajosa dos homens, que exorcizam com a sua fé os fantasmas da tirania.
Mineiros, há 142 anos, num amplo movimento
político, mineiros e paulistas se levantaram para a
defesa da_ Nação, contra um grupo palaciano que
cercava o jovem imperador. Era a luta liberal contra
a facção ãulica.
No Manífesto de !842, diziam, entre outras coisas, os chefes da Revolução em Minas.
.. Vós sabeis, mineiros, quais são as tendências
dessa facção, qual o seu pensamento constante.
Fingindo-se amiga exclusiva do trono, recusa aliá-lo
com a liberdade dos cidadãos e procura sacrificá-lo
inteiramente ao poder, e, a pretexto de o fortalecer,
como se o amor dos povos ao monarca não fosse a
mais forte garantia de estabilidade do trono; e como
se todos não percebessem, ao través do diãfano véu
com que cobrem o seu desejo de plantar o governo
oligárquico, de se perpetuarem no mando, escr1;1vizaildo a um tempo·a Coroa e a Nação."

2680

Sexta-feira 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

"Sempre infensa às liberdades públicas, sempre
desejosa de centralizar mais o poder, para assim
desfrutar o país, foi seu primeiro cuidado tirar às
Províilcias regalias que lhes foram dadas pelo ato adicional."
Câmaras a opoSição constitucional a seus desvarios, destr_uiu o_ regimento sem fórmulas e
assenhoreou-se do direito de disq1.,1tir corno e quanto

quisesse.
Era preciSO pôr a mordaça na boca daqueles que
defendiam e constantemente defenderam as liberdad_es públicas, para dar-lhes o último garrote.
Rompeu o Ministério em hostilidades_manifestas
contra todQs os cidadãos que não eram de seu credo
político; provocou-os por todos os modos, dando
demissões a muitos empregados que não estavam
nos seus interesses.

Sem exame nem discussão regular, votou-Se uma
lei pela qual se acabou com a liberdade dos cidadãos, com as suas garantias constltuc_ionais, sem o
que ilusórias se tornam todas as garantias sociais.
A imprensa foi perseguida, simples operários que
outro crime não_ tinham_ senão o de -procurar sUa
subsistência em meio honesto de vida foram r!!Crutados, os escritores refugiaram-se; homens, que pela
lei nenhuma culpa tinham, foram processados e levados às cadeias, ou buscaram na fuga o único meio
de salvação.
A casa do cidadão deixou de ser para ele o asilo
sagrado e inviolável, porque no centro mais recôndito das famílias entram os agentes de polícia, o pretexto da busca, para mostrarem destarde seu <ie.sprezo por todas as garantias constitucionais,_ -..Se o cidadão brasileiro fosse livre votar em
quem quisesse, e tantos meíos não tivesse o governo
para corromper, e fazer aparecer, como expressão
do voto nacional o seu próprio voto, conviria esperar ... mas é lícitO esperar depois que o governo se arrogou o poder atê de alterar a legislação_ que regula
o modo de se fazerem eleições?"
.. Unidos defenderemos a Pátria contra as preten- sões exageradas do estrangeiro que hoje nos dita a
lei em nossa própria casa. A facção que nós divide e
nos espezinha no interior, cede vergonhosamente a
todas as ameaças, a toda influência- eStrangeira, e
quando um governo não procura apoiar-se no voto
de toda a Nação, quando arma uma parte dela para
guerrear a _outra, esse governo não pode achar as
simpatias de que carece para lutar com vantagem a
prol de seu país."
Mineiros de hoje: a atualidade des_te documento
nos assusta. Quase um século e meio passados, defrontamos com o mesmo problema. O problema de
uma minoria- QUe empolga o poder e tudo faz para
mantê-lo, contra a vontade da Nação.
Com outros nõmes, e talvez com outros métodos,
o·s mais escusas interesses se aglutinam hoje, para
impedir as mudanças que o povo exige, e para garantir o cumprimento das ...pretensões exageradas
do estrangeiro" a que aludia o Manifesto de 1842.
MineirOS~ -sou-grato a todos que me ajudaram na
tarefa de goVernar o Estado. Começ_o rendendo minhas homenagens aos outros dois poderes, soberanos e independentes, que são o Legislativo e o Judiciário.
Na Assembléia Legislativa, conteí sempre com o
apoio de meus companheiros, que formam a maioria, e contei com a oposição leal da maioria.
A oposição a meu governo sempre se fez dentro
das tradições de Minas. Se houve, em algum momento, acidez nas críticas, estou ce~:tQ~d~ que elas tinham como objetivo os interesses do Estado.
Acatei, como é irilperativo de minha consciência
e dever institucional, as decisões do Poder Judiciário. Sua independência é imprescindível à demo-

cracia e sua resistência, nas horas de exceção, constitui o último asilo dos cidadãos.
Entrego hoje o govenro às mãos de Hélio Garcia.
Ele, que foi o bravo companheiro das jornadas recentes, nunca me faltou com a sua lealdade, a sua
incansável disposição de servir e seu entusiasmo democrático.
Os mineiros podem contarcom o governador
Hélio Garcia. Agradeço, da mesma maneira, os servidores públicos, civis e militares, que compreenderam as exigências de hora difícil e deram seu devotamento ao nosso povo.
Meu agradecimento maior eu o dedico ao grande
povo de Minas. Sou privilegiado pelo destino: desde
muito moço tenho vivido a seu serviço.
Nestes anos de vida pública, que não são poucos,
tive, da gente mineira, os exemplos de modesta altivez e de inarredável coragem na defesa do interesses
de nosso país.
Por isso,não fujo ao chamado da Pátria. Levarei
comigo, faZendo-a minha, aquela frase hist6rica de
Bueno Brandão:
"Prefiro cair com Minas, a ·cair em Minas"."
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)~ Concedo a palavra ao r;tobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Durante o último recesso parlamentar, reuniu-se a Câmara Brasileira da Indústria de Construção, no Rio de
Janeiro, para examinar a crise do setor imobiliário diante dos problemas criados pelo BNH para os seus mutuários, elevando-se, a cada dia, a taxa de inadimplência,
reduzin-ôo-se, em conseqUência os recursos des~ina.dos àquela indústría.
Lembrou~se, na oportunidade, que o primeiro alarme
ocorreu em julho de 1983, em conseqüência do reajuste
das prestações dos mutuários em índices superiores aos
dos reajuStes salariaiS: -estando a economia em recessão ·
há mais de dois anos.
O a·NH adotou uma dérie de medidas p-ara enfrentar a
crise, quase todas dúbias ou retardatárias, ~nquanto o
SFH perdia, paulatinamente, sua credibilidade.
No segundo semestre do ano passado, o recrudescimento da inflação erodiu mais os salários, impossibilitando, praticamente, os mutuários do sistema de atender
às suas prestações da casa própria:
Permanecendo a recessão, inconformados os mutuários quanto à legalidade dos critérios adotados pelo
BNH para aumento das prestações, multiplicaram~se as
demandas judiciais, cresceu a inadimplência e agravouse a crise, levando o BNH a editar novas resoluções, partindo do pressuposto de que a inflação sofreria Q.ueda acentuada, _o que não ocorreu, nos quatro_meses seguin-tes, enquanto o índice de aumento para julho permaneceu em 191,05%. Agravado o problema, as medidas tomadas para produzir a_ "desova'' dos estoques de habitações existentes não têm sido cumpridas pela quase to-talidade dos agentes financeiÍ'os.
Diante disso, a Câmara Brasileira da Indústria de
Çonstrução propõe sejam utilizados os fundos de reserva
do sistema, emergencialmente, atê qu~ seja reposto o poder de pagamento dos mutuários: haja pieferência de
pauta para o julgamento, pelo Tribunal Federal de Recursos, das açôes movidas pelos mutuários contra o Banco, regrando os reajustamentos, conforme esta decisão; a
retomada do crescimento econôm1Co, única forma de
restituir, com salários justos, de maneira 'real e permanente, o poder de compra do trabalhador.
Trata-se de problema de relevante interesse nacional a
preservaÇão de um sistema de produção e financiamento
habitacional de longo prazo que, até agora, a despeito
dos problemas vividos como decorrência da inflação e da
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recessão, por intermédio do SFH, tem propiciado habitação a quatro milhões de famílias que, de outro modo,
não poderiam adquiri-la. São válidas as sugestões da Câmara Brasileira da Indústria de Construção, daí por que
esperamos seu atendimento pelas autoridades responsáveis pelo setor.
Era o que_ tínhamo_s a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Dalla.
O SR. MOACYR DALLA (PDS - ES. -Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em
recente pronunciamento, tivemos a opOrtunidade de
lançar as bases de tq.ltamento de um dos mais graves e
preocupantes temas do atual quadro da conjuntura na:.
cional. Exortamos a Nação à imperativa promoção do
trabalhador do campo e seu impresciridível retorno aomeio rural.
Exaustivamente abordada em excelentes apreciações
teórico-dissertativas, muitas delas formuladas por eminentes homens públicos e administradores,- a matéria;· apesar da natureza complexa e das colocações polêmicas
que sugere, oferece notável transparência de entendimento no que concerne aos pontos crítiCos que informam seu cqnteúdo básico. O seCUlar atraso_ de nossa agricultura e os comprometimentos soCiais e· econômlcôs
instaurados por tamanha defasagem constituem a ótica
comum á todas as abordagens consultadas. Razões de
caráter histórico e sociológico compuseram o sinuoso
percurso de nossa economia, onde condicionantes -das
mais diferentes origens determinaram a geração dos padrões vigentes.
Entendemos, entretanto, que, por mais forte que seja a
ordem dos fatores a influir no processo social e econômico de uma nação, não haverá determinismo capaz de esmorecer a força do sentimento nacional em torno de so·
luções capitais que desafiem sua vitalidade cívica e sua
capaCidade produtiva. Mesmo porque, vem a ser particularmente nos momentos de crise que se aprofundam as
reflexões, questionain~se comportamentos e renovam-se
postulações. Emulado, naturalmente, o sentimento deu~
nidade nacional é capaz de restabelecer o ~quilíbrio perdido.
Vivemos esse especial momento de reflexãoc Observando, de forma isenta e suprapartidária, a realidade
sór.:io-cultural da qual somos parte integrante, em contínuo processo de interação, sofrendo pressões, reagindo e
interferindo conscientemente no ramo evolutivo da organização comunitária, causa-nos profunda repulsa constatar o estado de involução em que se encontram mergulhados importantes segmentos da vida nacional, em prejuizo dos princípios da ordem económica e em profundo
desrespeito aos valores da dignidade humana, ostensivamente avHtados.
Frustrada teríamos toda nossa longa jornada de homem público, se indiferentes ficássemos à dramática realidade das aglutinações periféricas.
De forma traumática, esses imensos bolsõ6s de migrantes, deserdados do campo e esquecidos da sociedade,_representam a absurda realidade de um país historicamente vocacionado para a agricultura, mas, inquestionavelmente distanciado dos rumos que o levariam à exploração plena de suas potencialidades primárias.
A anomalia tende a se ampliar, na medida em que as
causas vitais estimuladoras dos deslocamentos permanecerem ativas e resistentes. Apesar da fácil identificação
dos fatores gerenciaís que determinam a desagregação
rural, não podemos arriscar, menos, de início, ataque vigoroso aos seus domínios. Há que admitir-se a imPossibilidade de bruscas modificações no modelo cultural.
Buscamos desfazer os nós que emperram a vitalidade dos
nUcleos interioranos e desestimulam a permanência do
rurícola em seu habitat.
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Esse trabalho poderã ser iniciado a partir dos focos
terminais da cadeia migratória; reassentando as famílias
em p\anejados núcleos de colonização, em condições
muito diversas das que conheceu no inóspito sertão.
Impedir que saiam do campo constitui hipótese hoje
muito pouco provável de ser comproVada. Vislumbramos, sim, a efetiva -posSibilidade de o rumo do processo
migratório vir a ser redirigido para a única solução capaz
de atuar, a um tempo, sobre a nefasta gama de conseqüência da desestruturação dos valores da comunidade
rural e urbana.
Desviando as correntes campesinas do cenário
periterlco-urbano, atraindo-as, definitívãme"nte, para a
lavoura racional, não só estaremos repatriando populações inteiras perdídas na indigência moral e material,
como dando o grande passo inicial para o aproveitamento dirigido das imensas extensões de terra agricultável de
que o Pa.ís ê fartamente dotado.
Estaríimos p"artiildo, firmemente, para a ambicioSa
formação de estoques reguladores do abastecimento interno, corrigindo perdas anuais de safra que desvirtuam
a política de preços e nos impelem à importação de produtos básicos, conio o arroz, o feíjãO-eo ·milho, sem falarmos no caso da importação total de trigo.
Repudiando paternalismos inócuos e viciosos, articulada em moldes simples, sob desembaraçado modelo
político; o trabalhador ver-se-ia integrado ao meio de origem, valorizado e assistido, preenchendo, de forma
gradual e planejada, as extensas lacunas espaciais "improdutivas, responsáveis diretas pelos graves problemas de
suprimento de gêneros que abalam o bom desempenho
da ordem econômica iriterna.
A planificação do projeto p·ode ser interpretada como
vigoro-sa contra-ofen-siva inspirada na inquestionável validade da opção agrícola para a economia brasileira, estrategicamente dirigida para o alcance de três objetivos
concomitantes:
-elevar, qualitativa e quantitativamente, o VOlUme
da produção de alimentos;
-promover o trabalho rural, fixando no campo seus
principais agentes;
- desconcentrar a paisagem urbana, restabelecendo
condições para o planejamento administrativo.
Não temos dúvida de que, se bem dimensionado em
suas projeçôes operacionais, o projeto se revela altamente factível.
Somente através do congraçamento das mais expressivas forças da ação civil, militar, político-representativa,
empresarial pública e privada, principalmente nas áreas
da Agricultura, Interior, Assuntos Fundiários, Saúde e
Planejamento, serão alcançadas condições fundamentais
de viabilizar-se o projeto e Trãnsformá-lo numa revoluM
cionâria operação das mais elevadas conseqüências sociais, políticas e económicas para o reequilíbrio interno
da organização da vida nacional.
Precisamos reagir ante à tendência mimétrica de polf~
ticas menores, encravadas no subdesenvolvimento criatiM
vo, Iastreadas pelo vício de interesses sectários e pela presença de condicionantes espácioMtemporal de ação quesM
tionável.
Convencidos estamos de que o trabalho solidamente
estruturado a partir da disposição e coragem de se colaM
car acima das divisões partidárias e ideológicas, o autêntico sentimento cíviCo -da preservação dos valores da nacionalidade, será capaz de alterar padrões viciosos de
comportamento que cerceiam o ritmO do progresso.
As exigências de sentido social e os desafios de carâter
económico reclamam a prova concreta dessa disposição
que poderá ser efetivada através do máximo desprendiM
mento de interesses, pela coragem da ação empreendedoM
ra e, sobretudo, pela união total dos esforços em favor
da prosperidade nacionaL
São as nossas palavras, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR- PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Campos.

DJÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR: ROBERTO CAMPOS (PDS- MT. Pronun-

CíB. o Seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos dias Jl', 2, 9 e 16 do corrente mês, o jornal O Estado de S. Paulo publicou editoríais sobre a política nacional de infQrrnática, os quais gostaria de fazer constar
de meu pronunciamento, nos tennos do art. 233-1, do
Regimento Interno.
. Era o__que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ROBERTO CAMPOS EM SEU DISCURSO:
EM NOME DE QUEM?
O governo está disposto a receber propostas, mas
"não negocia em hipótese alguma o prazo de 45 dias
para a tramitação e a votação do projeto, nem a retirada do setor da informática da área de segurança.
t um.a decisão do presidente João Figt.ieíredo e do
ministro Danilo Venturini, secretário do Conselho
de Segurança Nacional". Quem dá o recado é o coronel Edison Dytz, titular da Secretaria Especial de
fnformática.
Essa é a imagem do autoritarismo de um grupo
que, sem ter sido eleito pela Nação, se apossou de
setor vital da economia brasileira. Agindo_ como
déspotas que são proprietários dos bens, vida e morte dos súditos, legislaram até agora sem poder legal.
Fecharam fábricas, levaram outras, indiretamente,
a ser vendidas, bloqu_earam (e ainda bloqueiam!)
importação de equipamentos utilizados no setor de
comunicações e atê mesmo na medicina, expulsaram importantes investidores que pretendiam aplicar recursos no País. Tudo isso em nome de um esdrúxulo conceito de s_egurança nacional construído
com o objetivo único de permitir que continue no
poder uma cúpula encastelada na Comunidade de
Informações que, na verdade, controla a SEI, e toda
a política nacional de informática.
Em nome de quem fala o coronel Dytz? Em
nome de que governo? Deste que aí está, que tem
menos de oitO meses de duração, cujo comandantechefe conta as horas para retornar ao lazer do qual
às vezes dá mostras de não se ter afastado? Com que
autoridade este governo, que chega fnefancolica. mente ao fim, pretende impor ao próximo uma lei
Que <:O locará a informática sob o controle de alguns
generais e coronéis do Serviço Nacional de Informações ou do Conselho de Segurança Nacional?
Que tem o SNI a ver com o controle de uma área de
desenvolvimento industrial entregue, no mundo inteiro, à empresa privada e aos cientistas galardeados
com o Prêmio Nobel? (Somente uma empresa, a AT
& T, mantém em uma única unidade de pesquisa 29
mil técnicos de alto nível...) Lá fora são chamados
os melhores cêrebro_s para dirigir a política de informática. Aqui, o cargo ê eil.fiegue·a corCinéís que querem impor a sua vontade à Nação estupefata ...
As declarações do secretário da SEI, na Associação Comercial de São Paulo, o qual recebeu a
crítica de quase todos os presentes, mostram bem o
divórcio entre a Comunidade de InformaÇões e a comunidade empresarial brasileira. Essa, no momento, nada mais quer singelamente do que um prazo
mais amplo para a discussão do projeto de lei agora
imposto ao Congresso -imposto, sim, pois ele tem
prazo de apenas 45 dias para discuti-lo. As entidades empresariais mais significativas}ª- pediram ao
próprio Presidente da República (que subitamente
parece- ter realimentado o seu gosto pelo poder no
caso da informática) para-suspender o regime de urgência, a fim de permitir uma discussão séria e profunda. Entre elas situam-se a Associação Brasileira
da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), a Federação Brasi.leira das Associações de Bancos (Febraban)1 a Federação das Insdústrias do Estado de São
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Paulo (Fiesp) e a Confederação Nacional da Indústria (CN I). Isto ê, todos os setores industriais representativos fazem um apelo ao presidente, que resM
ponde com um recado do coronel Dytz: "Não abrimos mão".
eo·m--que- autoridade, insistimos, um governo
sem partido no Congresso, que às pressas fecha gavetas para sair, vem impor ao seu sucessor uma
nova lei de informática, que tanto afetará os mais
variados e importantes segmentos da vida nacional,
ferindo não apenas a livre iniciativa, mas até seus
próprios ministérioS?
Só a sede de perpetuar-se no poder mediante controle completo da informação - Ah! como Orwell
tinha razão! - explica essa pressa e essa urgência
com que um grupo de militares pretende a aprovação de um projeto de lei aberrante no contexto da
abertura política que, até agora, vive o Pafs. Isso, só
isso, explica que o SNI tenha montado para uso
próprio uma fábrica de codificadores, a Prologo. É
o desejo de continuar, depois de sair. t a ânsia de
manter uma estrutura de domínio que se estenderá
não apenas à indústria de informática, mas a toda a
economia nacional, na medida em que o projeto de
lei extemporaneamente autoritáiío entrega ao
cQronel-diretor da Secretaria Especial de lnfonnáti.ca o controle de vários segmentos industriais importantes, desde a importação e produção de peças até
a matéria-prima utilizada.
Esses senhores -que estão saindo não podem impor ao próximo governo e à Nação uma vontade
que não souberam utilizar para o bem do País nas
duas décadas-de poder. O projeto de lei da informátiCa é uma- obra do próximo governo. Não deste
que, sem coragem de abdicar, conta, ansioso, as horas para sair. - O Estado de S. Paulo 16-8-84.

___POR QUE, AFINAL, TANTA PRESSA?
A decisão de pedir ao Congresso aprovação, em
regime de urgência, do projeto de lei que estabelece
a reserva de mercado para a informática ê mais um
gesto autoritário do governo, impedindo a discussão ampla de um tema importante, que deveria ter
sido deixado para a próxima administração. Não há
nada, absolutamente nada de urgente na proposta,
do governo que justifique O pedido, obrigando à disM
cussão do projeto no prazo de apenas 45 dias, após
o qual, se não houver um pronunciamento do ConM
gresso, ele será automaticamente aprovado. O presidente da FIESP manifestou a preocupação do empresariado paulista, classificando essa situação de
extremamente perigosa, já que naquele estrito prazo
dificilmente será possível apresentar emendas ou estudar a fundo uma proposição que terá a mais profunda repercussão sobre importantes segmentos da
ílldiístria nacional.
O SenadOr Roberto Campos condenou também
a urgência-urgentíssima, lembrando que há nada
menos do que seis propostas sobre o mesmo assunto
tramitando no Congresso e que é preciso confrontâM
las com a oficial.
Nesse sentido, é importante lembrar que não estamos apenas diante de um projeto de lei que cria a
reserva de mercado para um segmento da indústria
de informática. O projeto do B:overno é melífluo e
malicioso, abrindo brechas para que a Secretaria
Especial de Informática- SEI passe a ter controle
total sobre as áreas industriais hoje atribuídas por
lei aos Ministérios da Indústria e do ComérCio- e das
Telecomunicações. Assim, o artigo 3~>, em que sedeM
fine oca-nipo das. "atividades informáticas", é perigosamente vago. Nele se incluem._ "pesquisa, desenvolvimento, produção, importação, exportação, comercialização de componentes eletrônicos e semicondutor, ópfíco-eletrônicos e assemelhados, bem
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como seus insurnos". No parágrafo II, o projeto a~
tinge diretamente o Ministério das Comunicações,
ao incluir na _â.r_ea d_e informática, sob seu controle,
instrumentos baseados em técnicas digitai!j_ "desti~
nados a coleta, tratamento, estruturação, armazenamento, recuperação, comutação, apresentação e
transferência de informação e seus respectivos ínsumos" (!).
Tudo, enfim, passa do controle de dois __ ministéríos para as mãos cte uma simples Secretária de Informática, dirigida por um coronel, o qual terá de
prestar contas unicamente ao Conselho de Segurança Nacional e ao Serviço Nacional de Informações! E o governo pretende fazer todas essas mudanças estruturais e profundas no prazo de 45 dias,
negando ao_s parlamentare~ tempo para o amplo debate que o assunto exige.
Por que, afinal, tanta pressa? Simplesmente porque este governo cadente, que se econtra a apenas
alguns meses do seu fJm, quer deixar confirmada a
sua marca de autoritarismo, impondo à próxima administração uma leí que está sendo igualmente impingida ao Congresso, na medida em que, em meio
ao atual fervilhar da política, lhe concede prazo exíguo para decidir. Assunto dessa ordem exigiría que
fossem ouvidos, pelo Congresso, os ministérios diretamente alcançados, como o das Comunicaçôes e o
da Indústria e do Comércio, assim como todos os
segmentos da indústria nacional atingidos, já que o
projeto é bem mais abrangente do que o próprio
campo de informática, Visto que trata até dos insumos utilizados na telecomunicação.
Felizmente, a comunidade industrial começa a acordar para a gravidade da ameaça autoritária. Já
surgiu um primeiro prounciamento do presidente da
FlESP, Sr. Luiz Eulálío_de Bueno Vidígal Filho, e o
Presidente da Confederação Nacional da Indústria,
Senado_r_Aibano Franco, vai pedir ao presidente da
República que reveja o critériO da urgênciaurgentíssima. Ao mesmo tempo, a FIESP defende a
formação de joit-ventures com empresas nacionais.
O atual governo não pode violentar atribuições
de ministérios, imp-oi" ao CongressO a sUa vo_n_t_ade.
O período do arbítrio passou, não há mais clima _
para gestos autoritários. O Pais já começou a Sentir
o sabor da democracia e não se privará dele.
O Estado de S. Paulo, 9 de agosto de 1984.
INFORMÁTICA, A LIÇÃO DO MUNDO
A indústria nacional de informática ca-racteriza--se pela associação intensa entre empresas e países,
num entrelaçamento de interesses que tem como
objetivo distribuir Os elevados custos ·em pesquisa,
necessários- para- fazer frente ao- ráPido ·c-rescimento
do setor. Os países retardatários aplicam atualmente uma política de incentivos fiscais e atê mesmo de
financiamentO -direto às indústrias estrangeiras, procurando atraí-las, a fim de superar os atrasos determinados pela concentração da atividade geradora
da informática nos Estados Unidos e_ no Japão.
A Europa reunida em torno da Comunidade desenvolve o projeto Exprit com esse-_objetivo, procurando atrair para o continente a tecnologia mais avançada disponível no mundo. Outros países menos
desenvolvidos mas_ industrializados, como a Espanha, oferecem incentivos creditícios e fiscais parà as
empresas de informática se instalarem no pafs. O
caso mais representativo, porém, é o da Escócia,
que proporciona para indústrias desse setor, de
qualquer origem ou capital, financiamentos alta·
mente subsidiados e atê mesmo doações em recursos
e instalações, além de garantia de compra de parte
da produção pelo governo. Em conseqüência, 40
empresas no_rte-americanas, três japonesas e dez européias se instalaram ali, aproveitando as facilida·

des e irlcentivos excepcionais-propiciados pela administração escocesa.

Idêntica política vem sendo desenvolvida pela Irlanda e pela 1ndia. O México abriu-COmpletamente
o seu mercado de informática ao capital estrangeiro,
tendo em vista principalmente a exportação. Che.
gou a ctiar um grande distrito iii.düstrial, em que
qualql!er empresa pode instalar-se livremente, sem
pedir autorização ao governo. Na Argentina, o governo Alfonsin retirou do_s militares o controle da
informática e criou comissão para regulamentar
uma política aberta e atraente, que já está sendo
posta em prática. Esse dois_ pafses já atraíram algumas empresas internacionais que tiveram seus projetos rejeitados, no Brasil, pela Secretaria Especial de
Informática.
Poderíamos citar mais exemplos, o que se tornaria repetitivo. A verdade é que que hã uma abertura
mundial na área da informática, pois os países, desenvolvidos ou não, estão absolutamente convencidos de que não poderão obter progresso algum sem
uma estreita associação de esforços entre as empresas, que competem entre si comercialmente mas
buscam na medida do possível intercambiar tecnologias cada vez mais avançadas, como é o caso da
associação da Olivetti com a AT &- T, uma das dezenas que foram feitas até agora.
~ nesse panorama que o Brasil surge com uma
política fechada, nacionalista, obsoleta e tacanhamente xenófoba, proibindo a assoCiação entre empresas nacionais e estrangeiras condenando o setor
a:- um atraso inelutável.
A melhor solução para a informática brasileira
seria repetir os exemplos da petroquímica e da indústria de telecomunicações, nas quais foram estimuladas com extremo êxito as criações de empresas
tripartites. Neste caso específico, seriam capitais do
setor financeiro - jâ que os bancos são os grandes
clientes dessa nova indústria - e do setor privado
nacional e estrangeiro, multinacional ou não, o que
pennitiria, por exemplo, a transferência e a ab·
sorção de uma tecnologia dispendiosa de que não
dispomos, na qual são investidos bilh.ôes de dólares
an11almente. ~ este o caminho acertado, que o governo se recusa a reconhecer. Uma parte do governo, aliás, já que este modelo foi proposto recentemente pelo ministro da Indústria e do Comércio, Sr.
Camilo Penna, que defende a incorporação da informática à área de atividades de sua_Pasta, como ênatural, retirando-a da esfera de açào do Conselho
de Segurança Nacional e do SNI, que nada têm que
ver com o assunto.
Outro modelo interessante a ser estudado pelo
governo - ou pelo Congresso - é a proposta do
Sr. Olavo Setúbal de criação de distritos industriais,
de preferência do Nordeste, verdadeiras zonas francas destinadas à exportação. Nesses distritos, qualquer empresa estrangeira, sozinha ou associada a
uma nacional, poderia produzir qualquer tipo de
computador, seus implementas ou softwares, para
exportação. Isso permitiria não apenas comparar o
desempenho industdal em uma livre-associação e o
desempenho no esquena isolacionista, como propOrcionar impOrtantes fontes de divisas. O Bt:a.sil, afinal, representa só 1% do mercado internacional!
São modelos evidentes que o mundo industrializado estâ mostra-ndo ao Brasil, um país suficientemente desenvolvido para não temer infantilmente a
competição de multínaciomiis. As empresas nascentes brasileiras devem ser protegidas, não há dúvida,
mas isso deve ser feito com barreiras alfandegárias e
jamais por meio de um cinturão de segUrança, representado pf:Ia reserva de ni.ercado. que reduz a ~fi
ciência, eleva os custos, impede a absorção de tecnologia e limita as nossas possibilidades de _expor·
tações em um dos setores industriais cujo mercado
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mais cresce no mundo. de agosto de 1984.
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RUMOS DE COLISÃO
O projeto de lei encaminhado pelo Presidente da
República ao Congresso, criando reserva do mercado por oito anos para a indústria nacional de informática e proibindo associações com firmas estrangeiras, é autoritário e inconstitucional, além de colidir frontalmente com vários dispositivos legais vi·
gentes no País. Mais grave ainda é que abrange
áreas não vinculadas de modo especifico à informática, na medida em -que dâ à SEI (Secretaria Especial
de Informática) autoridade para controlar importação, exportação, fabricação e comercialização de
produtos lígados a vários setores de atividade industrial, como por exemplo compontentes eletrônicos,
semicondutores, óptico-eletrônicos e assemelhados
(art. 39, 1), insumos, partes e peças para armazenamento e transferência de informação (art. 3Y, II) e
quaisqUer outras máquinas automáticas de trata·
menta da informação. Se aprovado pelo Congresso,
esse prOjeto de lei entregará à SEI, ao Conselho de
Segurança Nacional e ao SNI uma gama imensa de
poder que ultrapassa suas atividades próprias de desenvolver a política nacionã.l de informática. Seria o
retorno ao autoritarismo decadente, exatarnente
neste momento em que se apregoa a liberalização
política e o renascimento do espírito democrático.
Acima de tudo, o projeto fere interpretação ampla do artigo l 53 da Constituição, que em seu parágrafo 28 assegura. "a liberdade de associação para
fins lícitos" e afirma qu;. "nenhuma assoéiação poderá ser dissolvida senão por decisão judicial". O
projeto de lei exclui a associação de empresas nacionais com estrangeiras, definindo como empresas nacionais aquelas que têm sede no Brasil, capital totalmente brasileiro, e aqui detenham. "o centro de absorção e geração de tecnologia". Isto é, as recémcriadas empresas nacionais terão de gerar no Brasil
a sua própria tecnologia, isolando o País- a menos
que roubem- de todas as conquistas espetaculosas
gue estão sendo feitas no Exterior no campo da informática.
Há. porém. aspectos que atestam mais chocantemente õ espírito autoritário desse prOjeto. O supremo executor dessa política serâ a Secretaria Especial
de Informática, "órgão complementar do Coh_Sdho
de Segurança Nacional", ao qual, em última análise, caberá a decisão final. Por que o Conselho de Segurança Nacional? Os autores do projeto de lei n_ada
esclarece, apresentando a decisijQ ç_qmo fat_o col)su~
ma do. Nesse sentido, há outra colísão de rumo com
os critêrios de decisão do próprio Governo Federal,
pois, de acordo com o Decreto-lei n'140/48. Çao Ministério da Indústria e do Comércio que cabe a fi~
xação da política industrial e tecnológica do País, e
não ao Conselho de Segurança Nacional, o.qual tem
outras responsabilidades supostamente mais importantes -do que tutelar a produção de computadores e
---Ufiris.~:- Finalmente. o projeto de lei fere o Decretolei n'? 37, que confc:re ao Conselho de Política A~ua
neira a atribuição de fixar a política de importação e
exportação de similares nacionais.
Poderíamos enumerar vârias out~as contradições
com a legislação vigente; o que mais fere nesse doeu~
menta, no entanto, é a total ausência de sensibilida~
de corri cj_ue o Governo vem encarando um dos setarei miiS Importantes para o futuro desenvolvimento
nacional, que é a informática. O projeto isola oBrasil do resto do mundo pelo menos por oito ânos,
perfndo vital para uma indústria recente, que vem apresentando índices extraordinários de expansão
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tecnológica no plano internacional. Para atender à

inspiração de meia dúzia de militares que ainda se a-

pegam ao poder, encastelados no Serviço Nacional
de Informações ou no Coriselho Nacional de Segurança, fecha-se o Brasil a essa tecnologia inovadora,
provocando atrasos fatais que jamais poderão ser

recuperados. Enquanto nos outros países as prinCipais firmas nacionais e multinacionais se associam
entre si nesse esforço comum de desenvolvimento, e
enquanto a União Soviética busca desesperadamente tecnologia de ponta no Ocidente, no Brasil
fecham-se as portas ao capital estrangeiro, anulan-

do _um dos poucos setores ainda atrativos ao investimento externo.
O projeto de lei do Presidente da República, estabelecendo a politica racional-militar de desinformática, é a· prova do renascer de um autoritarismo que
julgávamos superado. Simboliza talvez a última tentativa de transmitir aos novos administradores que,
felizmente, assumirão o governo em 1985 a mentalidade tacanha que caracterizou em muitos campos- o
regime militar.
Não fosse por outras razões, só esta bastaria para
fazer os congressistas brasileiros rejeitar essa proposta que surge no entardecer de um triste governo.
Não cabe a:o General Figueiredo, mas sim ao seu sucessor, definir a política de informática que interessa verdadeiramente ao País. Essa é a tarefa de um
governo democrático, e não de alguns apaniguados
de um poder que não souberam usar para o bem da
Nação.
O Estado de S. Paulo, quarta-feira, l9 de agosto

de 1984.
O SR. PRESIDENTE {Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.

O SR- PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senaodre~: Diz
o art. 42, item IV, da Constituição que nos resta, ser
•~competência privativa do Senado Federal:
..Autorizar empréstimos; operações ou acordos
externos, de qualquer natureza, de interesse dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ouvido
o Poder Executivo Federal.
No iteD?- VI do mesmo artigo 42, também está constitucionalmente-determinado c_omo competência privativa
do Senado Federal."
.. Fixar, por proposta do Presidente da República
e mediante Resolução, limites globais para montante da Dívida Consolidada dos Estados e Municípios
(ponto e vírgula) estabelecer e alterar limites de prazo, mínimo e máximo, -taxas de juros e demais con·
dições das obrigações por eles emitidas (ponto e
vírgula) e proibir ou limitar temporariamente -a emissão e o lançamento de quaisquer obrigações dessas entidades."
A Constitujção em vigor, portanto, só estabelece a necessidade_ de proposta do Presidente çja República para
fixação, pelo Senado_, dos limites globais para o montante da dívida consolidada dos Estados e Municípios.
Quanto ao mais, no referente a essas matérias, tudo integra a competência privativa do Senado.
Desde os primeiros momentos do golpe de Estado
contra as instituições legais legitimamente constituídas,
nos idos de 64, criou-se, pela campanha a partir de então
desencadeada contra as organizações políticopartidârias em geral e os políticos, em particular, por um
sistema tecnocrático, de nítida inspiração totalitária, indesmentível dependência dos parlamentares de todos os
níveis aos poderes executivos que lhes c_orrespondiam.
Através de leis de exceção ou por simples decisões de
força, quase todas as prerrogativas democráticas dos
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parlamentares brasileiros foram arredadas dos caminhos
se de alguma forma pudessem representar participação
do povo no Governo, através dos seus representantes
políticos.
Assim nasceu e foi desenvolvido um sistema padrão de
absolutismo, com inegável influência e poder decisório
sobre todos os estratos da vida nacional, porém, em especial, incidente sobre o campo econômiéo.
Os tecnocratas compromissados com a exceção estabelecida - e até porque deles derivou a inspiração ao
paternalismo em que deu, afinal, o movimento de 64 assim se fortaleceram, ao ponto de resumirem em si mesmos uma gama nunca vfsta de podeireis, para sufocar,
_co_mo_sufQcaram e ainda sufocam todos os ímpetos democráticoS da nossa gente.
Um dos assaltos realizados à luz do dia por essa minoria tecnocrática consumou-se contra as competências
privativas do Congresso, apesar da clareza do artigo 52
da Constituição que eles próprios impuseram ao País, o
qual, em seu Parágrafo Único, afirma:
..Não serão objeto de delegação os a tos de competência exclusiva do Congresso Nacional, nem os
da competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal."
No entanto, extrapolando de suas atribuições, perfeitamente esclarecidas em 22 itens, o Presidente da República assumiu o papel decisório não admitido pela
Constituição, referentemente às dívidas dos Estados e
Municípios, sobre as quais deve ser ouvido, mas não tem
- claramente não tem - o poder de aprovar ou desaprovar, a ~ãnto corresponde de fato o poder de iniciativa
por ele assumido à revelia do texto constitucional e, dessa forma, não só cerceaildo o Senado, como atingindo a
autonomia dos 'Estados e Municípios.
Alegam em favor dessa arrogação insconstitucional o
que prescreve o item II do artigo 81.
A alegação peca pela base. Refere-se ao poder de iniciativa do Presidente da República quanto à$. "leis orçamentárias e às que abrem créditos, fixam vencimeritos,
concedem subvenÇão ou auxílio, ou, de qualquer modo,
autorizam, criam ou aU:meiltaril-ã despesa pública".
Tudo isso, no entanto, tem vinculação_direta com a esfera federal e não poder servir, portanto, para a justificativa dos avanços praticados sobre a autonomia dos Estados e MunicípiOs.
As- COndiÇões conStitucionais- verificadas; pelo contrário, iildicam a legalidade e a legitimidade desse poder
de iniciativa aos. governos estaduais-e municipais, quanto
as matéi'iã:s- em referência, tendo em vista o artigo 200.
Nele se dispõe sobre a inGorporação_ das normas fixadas na Carta Magna Federal ao direito constituciOnal legislado dos Estados.
Contesto fi-ontalmente, pois, a intromissão de poderes
não legais e não legítimos na competência privativa do
Senado Federal e no avanço perpetrado no poder de iniciativa de governantes estaduais, garantido pela obrigatór"ia adaptação das Constituições dos Estados aos enunciados da Lei Maior.
Apesar do hábito adotado ao longo dos anos, nenhum
poder de iniciativa cabe, legal e legitimamente, ao Exec_utivo Federal, na proposição ao Senado em torno de empréstimos, operações financeiras cóm papéis de responsabilidade dos Estados, uma vez que, admitir, raciocinando por absurdo, tal prática, seria, em verdade, transformar o Executivo Federal em governante real de todas
as unidades estaduais. _De sua definição a respeito, dependeria o direito do Senado pronunciar-se, como está
na Constituição.
A Competência do Senado, de carãter privativo, estaria irremediavelmente comprometida, visto não lhe ser
dado manifestar-se, uma vez que a solicitação de um go.
vernante estadual a ele nem seria encaminhada, se contasse com a desaprovação do Poder Executivo Federal.
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A Constituição, porém, já vimos aqui, diz coisa muito
diferente.
Assegura o poder de iniciativa do Governo Federal
sobre as matérias que lhe digam, no particular, respeito
direto. Quanto aos empréstimos estaduais e municipais,
a competência é do Senado, uma vez recebida a manifestação de quem de direito -os executivos estaduais- e
ouvido o Poder Executivo Federal.
Ouvir o governo da União, inclusive, não quer dizer acatar sua opiniãp, mas se servir dela e de outras, para um
melhor entendimento e decisão do Senado Federal.
A prática de aprovação pelo Senado dessas operações
vem da Constituição de 34, cujo artigo 19 foi sendo reproduzido nos demais textos constitucionais. O de 69 acrescentou ao texto de 67 a exigência de que sobre o pedido de autorização seja oUVido o Executivo Federal. A
Emenda número um manteve essa formulação.
Em nenhum momento, como vem sendo ilegal e ilegitimamente aceito, foi atribuído pela Constituição ao-Poder Central o poder de iniciativa perante o Senado para
tais pedidos de emprêstimos - a tanto corresponde a emissão das hoje cham3das Obrigações Reajustáveis de
Tesouros Estaduais.
Na incorporação das disposições da ConstituiçãO Federal às Constituições Estaduais, quanto naquela corresponder ao Executivo Federal, nos Estados será, logica-mente, atribuição dos seus governantes.
Este é um confronto que se faz imperioso entre o Direito e as aparêriCias de Direito a que estamos submetidos, nos últimos 20 anos.
Fiz estas considerações, na qualidade de representante
nesta Casa do povo gaúcho, tendo em vista a situação a
que vem sendo sujeito o Sr. Governador do Rio Grande
do Sul.
Sua Excelência prop6s à Assembléia Legislativa a e_missão e lançamento de Obrigações Reajustá.veis do Tesouro do Estado, dentro da grave crise financeira em que
se debate seu governo, o qual, inclusive, neste mês de agosto estã pagando os vencimentos dos seus servidores
com atraso e, desse modo determinando graves reflexos
· no poder de compra da gente gaúcha, em prejuízo de
toda a coletividade.
Dou meu testemunho da seriedade com que o Poder
Legislativo do meu Estado estuda e decide todos os assuntos que lhe são encaminhados, em especial os dessa
ordem.
O pedido do Sr. Governador não foi simplesmente aprovado. Os nobres Deputados à Assembléia do Rio
Grande dO Sul debruçaram-se sobre a matéria, encontrando formas mais favoráveis de colaborar para ajudar
nas finanças estaduais .
O projeto foi reapresentã.do e mereceu a aprovação u~
nânime daquela Casa parlamentar.
Nestes termos aprovado- erradamente, afirmo- foi
encaminhado aos Ministros da Área Econômica, para
ser submetido, através deles, à aprovação ou à recusa do
Senado.
E o Ministro Delfim, dono do poder de vida e de morte sobre os destinos nacionais, nega-se a encaminhá-lo a
esta Casã. Já agora com este exemplo concreto, repito que se
consuma na espécie, uma interferência descabida na autonomia do meu Estado,_ com o desrespeito a dois de
seus_ podere_s ~ o_ Executivo e o Legislativo - além de
processar-se mais um assalto tecnocrático a uma competência-privativa deSte Sen"ado, a tanto equivale a esdrúxula decisão de não encaminhar à nossa decisão aquela
solicitação unanimemente aprovada pelos Deputados
gaúchos, no democrático desempenho de suas responsabilidades _constitucionais.
Junto, inclusive, para integrar o texto deste meu pronunciamento, o exato teor do decidido ali, lamentando
que o Sr. Governador, não tenha tomado a iniciativa de
fazê-lo, dando assim ao Senado a oportunidade de
manifestar-se, ouvido o Po_der Executivo Federal, no
processamento da matéria.
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A verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, enquanto
permanece o impasse de competência, que para meu enM
tendimento não existe, o funcionalismo público do meu
Estado teve o pagamento de seus já parcos veõciinentos
com atraso de uma semana, fato que não tinha lugar nos
últimos 17 anos. Com os fornecedores está ocorrendo a
mesma coisa. Em matéria de investimentOS, ·a Rio Grande do Sul está simplesmente paralisado.
Venho lendo e ouvindo, com a preocupação de aqui
representar os gaúchos, afirmações quase diáriaS-do Governador Jair Soares e do seu Secretário da Fazenda,
sobre a impossibilidade de governar o Rio Grande, por
absoluta falta de recurs-os.
O calote oficiai_ nos s_ervidores e nos fornecedores, aliás, foi amplamente anunciado e, na sua ocorrência, foi
dito por aquelas autoridades que nada podiam garantir
quanto aos pagamentos referentes a agosto e aos meses
__________ _
seguintes.
Para quantos têm seus ganhos achatados, como é o
caso do funcionalismo estadual no meu Rio Grande, o atraso de uma semana _resultou numa perda de 10 a 15 por
cento nos seus valores reais, tendo em vista que, por atraso do Estado, tiveram de atrasar seus próprios compromissos serviços públicos municipais, estaduais e federais.
Enquanto isso~ o pachá das finanças nacionais passeia
sua definidora insensibilidade social e política pelos salões luxuosos do FMI, nos Estados Unidos, não sem antes mandar um recado ao Sr. Governador Jair Soares, de
que não encaminharia a esta Casa quanto lhe foi, por
Sua Excelência, o governador, erradamente requerido.
Reservou-se, porém, -o direitõ divinatóriO-de autorizar
um empréstimo externo, para alegria da agiotagem internacional e ... outtas alegrias.
Não reconheço, como Senador gaúcho, nesse representante da minoria domínante, condições políticas riem
técnicas para tripudiar sobre a autonomia do RiO -Grande, somente para obrigar meu Estado ao descalabro do
agravamento de sua dívida em dólares.
Mesmo sabendo que é - índiscutivelmente é-- o Presidente de fato do País, por todos os poderes delegados a
ele e à troupe tecnocrática pela chamada revolução, e
ainda que o veja protegido por inexplicável respaldo,
com forças até para ocultar· da Nação a íntegra "do Relatório de um militar reconhecidamente honesto- o Relatório Saraiva- não aceito que um povo cómo o gaúcho,
de histórica .dignidade, tenha de curvar-se à irracionalidade de S. Ex~ e seus áulicos da Fazenda e do-Banco
Central.
Simples mandaletes da espoliação multinacional inv-asora de nossas fronteiras económicas, com objetivOS COlonizadores, os três, ao patrocinarem-essa irivasão sórdida, respondem por toda a resultante do nosso empobrecimento, e, dessa forma _a Nação os vê.
Enquanto o Rio Grande, como todos os nossos demais Estados, perde substãncia económica; com o povo
debatendo-se no desespero da sobrevivência, uma minoria de fâmulos do sistema vive à tripa forra, indiferente à
exploração despudorada e desapiedada de nossos melhores recursos humanos e materiais.
Não é a Oposição- que is tá dizendO istõ, refereritemerite às atua-is circunstâncias financeiras do meu Estado,
nem definindo-o como ingovernável.
Nem somos nóS, opOsici<inist:as, a praticar o atraso
dos pagamentos devidos a servidores e fornecedores da
administração pública.
Não parte também de nós, na qualidade de oposicionistas, a afirmação sobre a falta deJ'ecursos para investimentos e obras.
Tais críticas foram e seguem sendo feitaS pelo Governador gaúcho, ex-Ministro da Previdência Sociill do atual governo, o pedessista Jair Soares, também conhecido, nas rodas mais íntimas do Planalto, como. ''o menino
de ouro do Presidente Figueiredo".
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Tenho para mim, inclusive, que a questão está sendo
mal posta por aquela autoridade estadual e por seu Secretário da Fazenda, quando enfatizam as dificuldades
de caixa do Tesouro gaúcho, desvalorizando, antes mesmo de emitir e lançar, as ORTEs que dizem essenciais à
recuperação financeira do Rio Grande.
Assim procedendo, aquelas autoridades retiraram as
garantias indispensáveis aos"i·eferidos papéis, os qi.tais ficarão, conseqiientemente, sujeitos a uma 1aXa muito alla
de risco e, portanto, de difícil colocação no mercado financeiro interno.
O curso tortuoso de 20 anos de Estad.o U nltário resultou para os Estados e Municípios brasileiros na impossibilidade real de capitalização de seus recursos próprios.
Hoje, esses recursos deixaram de ser disponíveis em suas
fontes geradoras, para servirem tão-somente aos desatinos e aos interesses inconfessáVeis de uma política despoticamente centralizadora.
-Não posso, eritretanto, isentar de culpa o atual Governador dos gaúchos.
Na campanha eleitoral de 82, quando acusávamos
essa política, ele e seus seguidores, em diferentes ocasiões, chamaram-nos d~, "catastróficos".
Diziam, então, que todos os recursos seriam facilitados ao governo deles, por íntimo relacionamento na esfera federal.
Quando criticávamos o endividamento já atingido
pelo Estado, alertando para o fato de que, assim, tornavam o Rio Grande do Sul ingovernável, respondia o atua! ocupante do_Piratini com á_entática d~l_aração de
seu pleno coqhecimento da realidade económicofinanceira ~stadual, que não era- dizia Jair Soares- aquela por nós denunciada.
No entanto, agora, quando não há mais votos a postular, o Sr. Governador revela que, ao assumir o governO,
a divida pública sOmava 450 bilhões de cruzeiros.
Menos de 18 meses depois, em razão de juros, correções e serviços, essa dívida, subiu para mais de um trilhão de cruzeiros.
Os cálculos são oficiais e revelados pelo titular da Secretaria da Fazenda cto Rio Grande Sul, acrescentando
que, considerando o principal, o total da dívida do governo gaúcho já atinge um trilhão e SOO bilhões, ou cerca
de 70% do Orçamento do meu Estado para 1984.
h preciso convir, porém, que o Rio Grande participará este ano em mais de 25% no valor global das exportações, num total superior a 3 bilhões de dólares.
Pela funesta política que gere nossas exportações, o erário gaúcho deixará de arrecadar mais de um trilhão de
c-ruzeiros em tributos.
Este valor, se realizado fosse, dispensaria o Estado da
humilhante condição de indigência, sofrendo um governo apavorado diante do calote obrigatório, o qual determinará - estou certo - mais graves perturbações sociais, com profundos reOexos na economia regíorial, assim imobilizada.
Por esta razão apresente( Emenda Constitucionâl (a
primeira nesta Casa) criando o Fundo de Ressarcimento
do ICM sobre produtos exportados.
O Rio Grande sofre um momento de dificuldades redobradas. Caberia ao Goveritador liderar a coletividade
gaúcha para a retomada do que é seu, como produto do
seu trabalho.
A atual política do CONFAZ, de onde o gestor econômico do País realiza o infecundo assalto contra as economias dos Estados. Sua política de exportações; não. pode
mais prevalecer sobre os verdadeiros interesses do nosso
desenvolvimento, que se situam, prioritariamente, no
-fortalecimento do mercado interno, a partir da produção
de bens alimentares, o que equivale a um reordenamento
do meio rural, possibilitando-se a fixação do homem à
terra, através de um programa efetivo de assistência social e financeira, que lhe_ faça inteira juStiça, dos cuidados com a terra à plantação, da colheita à comercialização, envolvendo neste esforço, sobretudo, os pequenos
e médíos agricultores, historicamente responsáveis pelo

mai6r volume e a melhor qualidade da nossa produção,
apesar de trabalharem nas menores e piores áreas agrícolas.
O Rio Grande, pelo que trabalha e produz a sua gente,
não tem porque sofrer as humilhações que está sofrendo.
De resto, o que se aplica ao Rio Grande, é justo dizer
de todos os brasileiros.
Neste sentido, aliás, estou encaminhando à douta
Mesa do Senado, a reapresentação do meu Projeto de Emenda ConStitucional que cria o Fundo de Ressarcimento e, assim, ôís}Jõe sobre a devolução aos EStâ.dos produtores de_ ~~!J-S exportáveis, quanto a poHtica insana do
governo federal libera de tributos, fazendo obséquio com
O que não lhe pertence.
Veio nesse projeto de Emenda ConstituciOnal um amplo caminho que se poderá abrir à recuperação das economias dos Estados. Forçados a uma integração no
. "modelo exportador", de fundamentos sociais suicidas,
tanto em tennos coletivos, quanto individuais, representando, nada mais nâda menos, nas condições em que está
posto uma subordinação que é perda de soberania diante
da soberania absolutista dos conglomerados transnacionais, os Estados não podem aceitar que, além do mais,
sejam ·purtidos com o- empobrecimento provadamente
dai resultante.
Mantenho minhas posições democráticas, postulando
soluções mais amplas e profundas para os graves problemas geradores -da crise que se lançou sobre os Estados e
Municípios brasileiros, com a desapiedada carga de injustiças praticadas ao longo de duas décadas de submissão dos interesses nacionais do desenvolvimento com oportunidades para todos, aos interesses mesquinhos de
uma falsa _elite dirigente.
Sei que a proposição do Governador gaúcho pela emissão e lançamento de OR TEs mal serve para arranhar
o problema do empobrecimento estadual. ~. conforme
julgo, simjJles paliativo para a superação momentânea
da crise sofrida pelo meu Estado. Acho que se o proJeto
chegar :ici Senado, teremos- que estUdar profundamente
~ioluções por ele apresentadas. ~ o que faremos.
Por um dever da justiça, contudo, devo acrescentar
que, no meu entendimento, nem mesmo a reclamada Re~
forma-Tributária, da qual minha Emenda sobre o Fundo
de Ressarcimento é uma parcela, nem mesmo ela, ainda
que restabelecendo a justiça fiscal e desenvolvendo aos
Estados e Municipios, com justiça, os valores correspondentes ao trabalho que realizam na geração da renda e
da riqueza brasileiras - nem mesmo ela, uma Reforma
Tributária ampla e profunda, restaurando a Federação e
enterrando, conseqüentemente, o Estado Unitário nem
mesmo esse tipo de providência, na gravidade do momento; chegaria perto das profundas e fortes raizes da
nossa crise.
T~ raízes -_profundas e fortes- s6 serão arrancadas, como se faz imperioso e urgente, com radicais mudanças nos rumos do modelo económico imposto à
Nação a partir de 64, concentrador em poucas mãos da
quase totalidade dos frutos do trabalho e dos capitais
brasileiros, nos campos como nas cidades.
h neste sentido que devemos repensar o Brasil.
No entanto, assim como a Assembléia Legislativa soube, com uma maiQr:ia filiada à ·oposição, transformar a
proposta do governador numa proposição conseqiiente,
em face da crise sofrida pelo Rio Grande, em respeito a
esse trabalho e não podendo mais ver meu Edtado reduzido à condição de incapacidade absoluta, sinto ser meu
dever ex-ortar o governador Jair Soares, a encaminhar diretamente ao s-enado, para que aqui seja feito o estudo
final e tomada a decisão definitiva, sem nenhuma dependência da concordância de Delfim e companhia, a íntegra do que os representantes estaduais da gente gaúcha
lhe proporcionou de meios, se é que, verdadeiramente,
tem nas OR TEs, como vem declarando, a vara mágica
para a superaÇão de todas as dificuldades do Estacfo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!)
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O SR. PRESIOE_NTE (Almir Pinto)- Não hã mais
oradores inscritos.

ORDEM DO DIA
--DisCusSão, em turno úníco, do Projeto de-Decreto Legislativo n" 27, de 1983 (n9 l0/83, na Câmara dos Depu-

tados) que aprova o texto da Convenção de Cooperação
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente

-a-

sessão, designando para a sessão extrao_rdi_nàilil,
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, anteriormente
convocada, a seguinte

__ludiciãria em matéria CiVil, Comercial, Trabalhista e

Administrativa, assinada em Paris, a 30 de janeiro de·
1981, pelos Governos da República Federativa do Brasil

e da

República Francesa, tendo
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PARECERES fAVORÁVEIS. sob nl's 362 e 363. de
1984, das Comissões:

-de Relações Exteriores; e
- de Constituiçilo e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas.)

Ata da 121 ~ Sessão, em 16 de agosto de 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura

-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Lenoir Vargas
ÀS /8 HORAS-E 30 MINUTOS. ACHAM-SEPRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena - Raimundo_ Parente Gaivão Modesto- Odacir Soares- Aloysio ChavesGabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre CostaJosé Sarney- Alberto Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinto - JoSê LíilS - Virgílio Távora - Moacyr
Duarte- Martins Filho_; Humberto Lucena- Matcondes Gadelha - Cid Sampaio - Mafco Maciel Guilherme Palmeira·-:_ Carlos Lyra .....:..: LuiZ Cavalcante
- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lo manto Júnior- Luiz Viana- João Calmon
- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro
- Itamar Franco- Benedito Ferreira- Henrique Santillo -Mauro Borges- GaStão Müller- José Fragelli
- Marcelo Miranda -Saldanha Derzi __:-Affonso Camargo- Jaison Barreto -Jorge Bornhausen- Lenoir
Vargas - Carlos Chiarelli - Pedro SimOn - OCtávio
Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 51 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Não há Expediente a ser lido

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Na sessão
ordinária de hoje foi lido o Requerimento n"' 117, de
1984, de autoria do Sr. SenadQr_A.lQys_io Chaves e outros
Srs-. Senadores, solicitando que em 22 do corrente mês
seja realizada sessão Especial do Senado para reverenciar a memória do ex-Senador Dinarte Mariz;.
A matéria deixou de ser apreciada, naquela oportunidade, por falta de quorum.
Passa-se, agora, à votação do requerimento.
OsSrs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados~ (Pausa.) Aprovado.
Será cumprid11 a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE {Lenoir Vargas)- Sc.tle a _m_e-sa. requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio.

1:. lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 172, DE 1984
Requeremos urgência. nos termos do art. 371, alínea
.. B.. do Regimento Interno, para o PLC 151/84, que
..dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho e dá outras providências".
Sala das Sessões, 16 de agosto de 1984. - Aloysio
Chaves - Humberto Lucena.

"O SR. PRESIDENTE (Lenoir VargaS) -- Ú requerimento lido será apreciado ao final da Ordem do Dia da
presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n"' 27, de 1983 (n9 10/83, na Câmara
dos Deputados) que aprova o texto da Convenção
de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, assinada em Paris, a 30 de janeiro de 1981, pelos Governos-daRepública Federativa do Brasil e da República Francesa, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS. sob n•s 362 e
363, de 1984, das Comissõe~:
-de Relações Ext'eriores; e
-de Constituição e Justiça.
Em discussão o projeto.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Sr. Senador Nelson Carneiro, para discutir.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ - Para
diSCUtir o prOjeto. Sem reviSã-O dÕ -or8.dõ·r:)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Apenas duas palavras para significar a relevância dessa convenção que ora se aprovâ.. Assinada em 1981, foi
enviada ao Congresso em 1982 e hoje chega à sua conclusão firial graças à c_olaboração do nobre Líder da Maioria, Senador Aloysio Chaves, que compreendeu a relevância do projeto, tant_o mais quando a Assembléia francesa jâ havia concluído a ratifica_ção desse acordo. De
modo que, pela sua relevância, ocupo a tribuna para significar a alegria dos que acompanham os atas internacio"nais.
E nesta oportunidade, Sr. Presidente, em que estou na
tribu_na, gostaria de significar a alegria pela notfcia de
que o GoVerno uruguaio marcou, para o dia 25 de novembro as eleições presidenciais e-gerais naquele país.
Lamento apenas que não se tenha aberto a possibilidade,
ainda, de concorrer ao pleito o Senador Wilson Aldunate, candidato do Partido Blanco. Espero que, antes de abertas as urnas, em 25 de novembro, o Uruguai amplie
sua anistia e permita a presença de todos seus cidadãos
no_pleito que se avizinhaL
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito Bem!)

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Contínua
em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs; Senado:çe$ que o aprovam queiram permanecer
Séiftados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto iiá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"' '27, DE 1983
(N"' 10/83, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção de Cooperação Judiciária em Matéria CiviJ, Comercial,
Trabalhista e Administrativa, assinada em Pa~
ris, a 30 de janeiro de 1981, pelos Governos da
-RePúbliCa Federativa do Brasil e da República
Francesa.

O Congresso Nacional decret~.t:
Art. i"' Fica aprovado o texto da Convenção de
Cooperação Judídãria em Matéria Civil, Comercial,
Trabalhista e Administrativa, assinada em Paris, a 30 de
janeiro de 1981, pelos Governos da República Federativa do Brasil e da República Francesa.
Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Lena ir Vargas)- Esgotada a
rriatéria- da- Ordem do Dia, passa-se à apreciação dõ--Requerimento n~ 172, de 1984, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n"'l51, de 1984.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.) Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
da Câmara n9 151, de 1984 (n"' 2.115/83, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que díspõe sobre a criação_de cargos na Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, e dâ oUtras providências (dependendo de pareceres das Comissões de $erviço Público CiVil e de Finanças).
Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume o parecer da
Comissão de Serviço Público Civil.
O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De iniciativa do Senhor Presidente da República, nos
termos do art. 51 da Constituição, o presente projeto de
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lei. "dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do
Tribunal Superior do Trabalho e dá outras providências".
A proposição se faz acompanhar de Exposição de Motivos do Senhor Ministro-de Estado da Justiça, esclarecendo que."a proposta objetiva aumefifár-de-um para
dois o número de Assessor para cada um dos Minis.tros
do Tribunal Superior do Trabalho, que possui na mesma
assessoria desde a edição do Lei n9 6.003, de 19 de dezembro de 1974".
Salienta ademais, que a Justiça do Trabalho vem_
crescendo por imposição do fluxo de demandas,
tendo em 1974 9 (nove) Tribunais Regionais e 278
(duzentos e setenta e oito) Juntas de Conciliação _e_
Julgamento, enquanto que em 1982 conta coih 12
(doze) TRTs e- 658 (seiscentas e cinqUenta e oito)
JCJs, até 1985.
Além do mais, a medida se impõe em face da
sobrecarga dos Ministros, carentes de uma a~esso
ria mais ampla, eis que, no período de 1977 a 1981,
julgaram 69.749 dos 72.957 feito~ distribuídos, com
um resíduo de 3.208, ilúfnero que aumentará com a
remessa dos recursos oriundos das 10', 11' e 12' Regiões, recentemente criadas.
Cumpre ressaltar, ainda, que a iniciativa não é inédita, uma vez que o Egrêgio Supremo Tribunal
Federal já foi contemplado com dois assessores para
cada um dos seus Ministros.
O assunto mereceu estudos por parte da Secretaria de Planejamento da Presidência da República,
do Departamento Administrativo d_o_ServiçO Público e do Departamento de Assuntos JudiciâriQs ~e-~tct..
Ministério."
Assim, a proposta cria, no GrLipo-Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente do "I:tibunal
Superior do Trabalho, Código TST-DAS-100, 17 (dezessete) cargos em comissão de A~sessor de MinistrO,-Cõdigo TST-DAS-102.
Considerando que as despesas decorrentes de sua aplicação correrão à conta das dotações orçamentárias do
Tribunal Superior do Trabalho, e nada havendo que invalide a sua normal tramitação somos, no âmbito desta
Comissão, pela aprovação do_ projeto.
Era o__ que tínha a apresentar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - O pareCer
do Relator é favorável.
ConCedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto,
para proferir o parecer da COmissão de Finanças.-

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Para emitir parecer) -Sr. Presidente e Srs. SenaOore~:
Trata-se de proposição encaininhada pelo Poder Executivo objetivando a criação de cargos na Secretaria do
Tribunal Superior do Trabalho.
Na Casa de origem, obteve a matéria pareceres faVoráveis das Comissões de ConstituiçãO e Jus_tiça, de Serviço
Público e de Fi~anças, antes de sua aprovação em pie~
nário.
A medida tem por objetivo a. ~utori:z,açãO legislativa
para a criação de 17 (d~sete) cargos em comissão de
Assessores de ~inistro, c-ódigo TST-DAS-IQ_2, integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superior, do
Quadro Permanente daquela Corte d~ Jus_tiça_ Especia~i~
zada.
A necessidade da criação dos referidos cargos aCii3.:Se
justificada tendo em vista o crescente aumento do número de lides a serem discriminadas pelo Egrégio Tribunal
Superior do Trabalho, ao qual acham-sejurisdicionados,
atualmente 12 (doze) Tribunais Regionais e 658 (~eis_cen
tos e _cinqUenta e oito) Juntas de Conciliação e Julgamento.
Assim sendo, evidencia-se o grande volurll-e de causas
que chegam à última instância da Justiça do Trabalho,
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em grau de recurso, o que tem proporcionado sensível
sobrecarga dos Senhores Ministros, tendo em vista, ainda, a necessidade de se manter a celeride na solução dos
feitos concernentes às relações de trabalho.
Com o aumento de cargos ora sugerido, contarão os
Senhores Ministros com uma assessoria mais ampla, o
que permitirá a agilização da prestação jurisdicional e,
por via de conse'güência, a indispensável estabilidade social.
Ressalte-se que a disciplinação jurídica dos cargos,
cuja criação sugere o projeto, atende às normas pertinentes à matéria, aplicando-se, quanto à escala de níveis, aquela prevista no anexo li do Decreto-lei n9 1.902, de 22
-de dezembro de 1981, na forma estabelecida pelo art. 2~>
do Decreto-lei n~> 1.620, de lO de março de 1978.
Por derradeiro, é de se consignar que a proposição em
exame contém expressa disposição acerca- dos recursos
indispensáveis à sua execução ao preceituar, no seu art.
311, _que os mesmos correrão à conta das dotações orÇamentárias do jã mencionadO ó~:gão do Poder Judiciário
Federal.
Inexistindo óbice que possa ser oposto ao projeto em
aflálise, opinamOs pela sua aprovaçãO.
O SR. PRESIDENTE (Leonir Vargas) --0- parecer
da Comissão de Finanças também é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão _o projeto em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti·lo, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, passa-se à votação da matéria
q_l:le, nos termos do inciso II do art. 322, do Regimento
-lriterno, depende, para sua aprovação, do voto favorável
da maioria absoluta da composição da Casa.
Tendo havido, entretanto, ac_ordo entre as Lideranças,
_a _m:a_tÇria será submetida ao Plenário pelo processo sinibólico.
Em- votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa,)
Aprovado.
Aprovado o projeto em primeiro turno, e decorrido o
interstício de 48 horas previsto no art. 108, § 39, da Cons- tituii;ão, o projeto ser~ incluídf:? _em_ürd_em do Dia, para
apreciação em segundo turno.
1:. o_ seguinte projeto aprovado
. PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N9 lSJ, DE 1984
(N~> Z.l15f83, na Casa de origem)
De Iniciativa do Senhor Presidente da Rep_ública
_Dispõe sobre a criaçio de cargOi:áta Secretaria do
Tribunal Superior do Trabalho, e dá outras providências.
O Ç'ongresso Nacional decreta:
Art. 1"' Ficam criados, no Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente do Tribunal
Superior do Trabalho, código TST- DAS- 100, 17
(dezessete) cargos em comissão de Assessor de Ministro,
código TST - DAS - 102.
Art. 21' Os cargos a que se refere o artigo anterior terão correspondência com a escala de níveiS-de que trata o
Anexo II do Decreto-lei N~> 1.902, de 22 de_dezembro de
1981, na forma prevista no art. 2~> do Decreto-lei nl'
1.620, de 10 de março de 1978.
Art. 39 As despesas decorrentes da aplicação desta
lei correrão à conta das dotações orçamentárias do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 41' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 51' Revogam-se as dispoSiÇões em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Leonir Vargas)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente_ sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, a se.~ruinte:
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ORDEM DO OlA
(Em regime de urgência- art. 3n. "c", do Regimento Interno)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 103, de !984, do Senador Nelson Carneiro, que
dispõe sobre p, manutenção da correção automática semestral dos salãrios, de acordo com o lN PC e revoga
dispositivos do Decreto-lei n9 2.065, de 26 de outubro de
1983, tendo
PARECERES ORAIS, favoráveis, proferidos em Plenário, das Comlssões:
-de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social; e
- de Finanças.
2

Votação, em turno único, do Projeto de lei da Câmara nl' 5, de 1981 (n9 3.035/80, na Casa de origem), alterando o art. 11' da Lei nl' 6.226, de 14 de julho de 1975,
que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Serviço Público Federal e de atividade privada, para ereito
de aposentadoria, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 971 e 972, de
1981, das Comissões:
-de Segurança Nacional, e
- de Finanças.

VotaÇão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 10, de 1981 (nl' 1.529/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados c!a Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVQRÁVE!S, sob n•s 354 <-355, de
1981, das Comissõe~~
-de Legislação Social; e
- de Finanças.

4
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 44, de 1981 (nl' 587 f79, na Casa de origem), que
veda aos veículos de comunicação de massa (rãdio, televisão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização
ou a veicu[ação de anúncios e de comerciais que não sejam negociados, produzidos, criados, filmados, gravados, copiados - imagem e som_- por profissionais e
empresas brasileiras, tendo
PARECERES, sob n•s 186 e 187, de 1983, das Comissões:
- de Economia, ra vorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e
de Finanças, favorável.

s
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 53, de 1977 (n~' 227f15, na casa de origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratos de atletas profissionais, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVE1S, sob n•s 1.360 e 1.361,
de 1981 das Comissõe~:
- de Legislação Social; e
- de Educação e Cultura•.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 65, de 1979 (n9 4.257f77, na Casa de origem), que
autoriza a alieneção de imóveis residenciais da Rede Ferrovtáiiã Federal a seus ocupantes, tendo
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PARECERES, sob n's 335 e 336, de 1980 e 635 a 537,
de 1981, das Coritlss-ões:-- -- -de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, l'~'
pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: favoráVel
ao Projeto e à Emenda de Plcnârio;
-de Fin~ças, 19 pronunciamento: favorável; 2'1 pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e ---de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade do Projeto e da" Erilerida ·ae Pleriârio.

7'
Votação, em turno único, do Requerimento n'~' 784-, de
1983, de autoria do Senador Henrique San-tillo, solicharido, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento In-

terno, a criação de uma comissão especial mista, composta de ll (onze} senadores e 11 (onze) deputados, para, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colaboração das entidades mais representativas da sociedade civil, discutir e apresentar soluções para a crise
econômico-financeira do País.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia)

Votação, em turno único, do Reqierimento nl' 162, de
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Gastão MUller,
solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n~' 40, de
1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que autoriza a emissão especial de selos em benefício· dos trabalhadores desempregados.

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 163, de
1984, dos lideres Nelson Carneiro, OCtávio Cardoso e
Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 371,
..c.., do Regimento fntCrrio, urgêi1cia para o Projeto de
Lei do Senado n"' 100, de 1984, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei --n~'
4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra)
com vistas à fixação de módulo de fracionamênto de
propriedade rural específico para o Distrito Federal.

10
Votação, em turno único (apreciação prelirriiii3.r dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n"' 79, de 1979 (n"'
1.511/75, na Casa: de origem), que acrescenta parâgraio
único ao art. 5~' da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960,
que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social,
alterada pela Lei n~' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob nl's 692 e 693, de 1982, das Comissões:
-de Legislaçio Social, favorável, nos termQs do
Substitutivo que apresenta; e
-de Constituiçio e Jusdça, pela injUridicidade do
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação Social, com voto vencid<1 em separado, do Senador Franco
Montoro.
O SR. PRFSIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. CID
SAMPAIO NA SESSÃO DE/5-8-84 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBUCADO POSTERIORMENTE.
..
O SR, CID SAMPAIO (PMDB - PE. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os fatos no Brasil estão sendo distorcidos. O próprio
Ministro do Planejamento declarou, ao se pronunciar
antes dos últimoS entendimentos com o FMI, que agora
compreendia que a nossa inflação não ê de demanda, é
de custos.

Nós estamos com as indústrias com uma taxa aproximadamente de 40% de diminuição de suas atividades. Os
estoques se acumulam e novas indústrias fecham. Um
bom número de indústrias nacionais está passando para
o controle de empresas estrangeiras pela impossibilidade
de manter as suas vendas. Portanto, Sr. Presidente e Srs.
se-rüfdores, ê ilusório dizer-se que a sitUação económica
brasileira está melhorando e que quando os empresários '
preteridem revogar o Decreto-lei nl' 2.065 é porque eles
mesmos estão sentindo a melhora. Não, é porq-Ue os empresários têm a compreensão de de que quando a inflação ê de custos, e quando hã uma ausência de demanda a ponto de reduzir substancialmente a atividade econômica, conter salário passa a ser um crime; conduz à recessão.
Nós podemos observar, dentro da economia brasileira, que os juros continuam a se elevar, e os ónus que pesam sobre a aUvidade industrial, os tributários e o custo
de financiamento do capital de giro, absorvem hoje cerca
de 85% do valor do faturamento de uma empresa quando ela desconta totalmente dos seus títulos os juros que
são cobrados hoje no mercado interno brasileiro. Portanto, Sr. Presidente, se continuarmos a cumprir- a demanda, não só atingiremos os trabalhadores: toda a classe média está com o seu poder aquisitivo grandemente
diminuído; a indústria continua ·no proCeSso recessivo a
diminuíf-<f sua· atividade, as fábricas continuam fechando, o desemprego crescendo e os preços em ascensão.
Portanto, o remédio, desde que a inflação não é de demanda mas de custos,--ê melhorar o poder aquisitivo da
população. Evidentemente a compressão salarial não
combate a inflação de custos. Ela restringe a demanda e
portanto gera a recessão, isto sim. Quando o MinistrO do
Planejamento declara que a nossa inflação é -de custos,
não é de demanda, S. Ex• assume a responsabilidade de
que através da restrição do crédito, airavés da contenÇão
da expansão monetáiia, está na realidade, provocando a
recessã-o e não combatendo a inflação. Isto porque não
se compreende que provoque inflação o aumento de demanda em um país onde as fábricas trabalham com uma
redução de cerca de 40% da sua capacidade, quando os
estoque crescem e as indústrias fecham porque não-conseguem comercializar a sua produção e a queda de con- ·
sumo é evidente.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a oporturií~
dade que temos de ajudar a corrigir, corria brasileiros, o
grave erro que está se cometendo na orientação das finanças- e- da economia brasileira.
Têm sido adotadas medidas aplicáveis na inflação de
demanda, quando ela é de custos. Que a inflação ê de
custos, o próprio Ministro declarou ultimamente, antes
de viajar para encontrar-se com a direção do FMI, nos
Estados Unidos.
Quero, portanto, apelar aos Srs. Senadores para que,
na realidade, permita-se que a classe trabalhadora, ou de
todos os assalariados,- porque não é só a classe trabalhadora, a classe média também perde poder de compra
-rió Brasil, - readquira o seu poder aquisitivo. Só assim
será possfvel evitar o colapso social, porquanto, com o
·fechamento diário de indústrias, com o aJimento crescente do desemprego, eu não sei atê quando este País resistirá, haja vista a desordem crescente, os assaltos, a insatis-fação generalizada aos olhos de todos. Diante da indiferença do governo, ou o Congresso tem a coragem de analisar o problema por si mesmo e tomar uma posição
não se submetendo às imposições que estão nos conduzindo a esse desastre económico-finaiJ.ceiro, ou _vamos
assistir, de braços cruzados, à ruptura do tecido social
brasileiro, com conseqüências que nenhum de nós pode
prever.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
ATO DO PRESIDENTE
No 55, DE 1984
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, itein 38~ e '97, ín-
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ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo nl' 008888_841, resolve aposentar voluntariamente, a partir de 26 de julho de
1984, Adolpho Peres, Taquígrafo Legislativo, Classe
"Especial", Referência NS-25, do Quando Permanente
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, e 415, §
41', da Resolução SF n9 358, de 1983, com provento integral,_ composto de vencimento, gratificação de nível superior, gratificação especial de desempenho e da gratificação adicional p9r tempo de serviço a que tem direito,
na forma do artigo 3~'da Leinl' 5.903, de 1973, e artigo 10
da Lei n~' 4.435, de 1964, acrescido de 20% (vinte por cen:..
to), observado o limite previsto no artigo 102, § 211, da
Constituição FederaL
Senado Federal, 16 de agosto de 1984. - Moacyr
Dalla --Presidente do Senado FederaL
ATO DO PRESIDENTE
No 56, DE 1984
O Presidente do Senad.o Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52; item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Cqmissão Diretora n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n"' 009023 84 4, resolve aposentar voluntariamente, a partir de 1 de agosto de
1984, Armando Oscar Hackbart, Adjunto Legislativo,
Classe Única, referência NS'-15, do Quadro Permanente
do Senado Federá!, nos termos dos artigos 101, inciso
IIJ, e 102, inciso I, aHnefl. "a", da Constituição daRepública Federativa do Brasil, combinados com os artigos
427, inciso II, 428, inciso I, 429; incisos III e V, e 415, §
4'i', da Resolução SF nl' 58, de 1972, eartigo29, parâgrafo
único,- da Resolução SF n9 358, de 1983, com proventos
integrais,- correspondente ao vencimento da Classe, "Especial", Referência NS-19, acrescido da gratificação de
nível superior, da gratificação especial de desempenho e
da gratificação adicional por tempo de serviço a- que tem
direito, na forma do artigo 39 da Lei n~' 5.903, de 1973, e
artigo 10 da Lei n~' 4.345, de 1964.
Senado Federal, 16 de agosto de 1984. - Moacyr
Dana - Presidente do Senado Federal.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DE ECONOMIA
19* Reunião, realizada
em 6 de junho de 1984

Às dez horas do dia seis de junho de mil novecentos e
oitenta e quatro, na sala de reuniões da Comissão Ala
Senador -Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadores Ro~
berto Campos, Presidente, José Fragelli, Carlos Chiarelli
e os Srs. Deputados José Jorge e Odilon Salmor:ia, reúnese a Comissão de Economia. O Sr. Presidente abre os
trabalhos comunicando à Comissão que os convidados
desta semana, para o ciclo de palestras sobre a Política
Nacional de Informática são os Srs,.: Firmino Rocha de
Freitas, Presidente da Associação Brasileira da Indústria
Elétrica e Eletrônica-ABINEE, e José Maria Teixeira da
Cunha Sobrinho, Presidente da Associação Brasileira
das Empresas de Serviços de Informática-ASSESPRO.
O Sr. Presidente convida o Dr. Firmino a ocupar lugar à
Mesa, para que possa apresentar seu trabalho. Com a
palavra, o Sr. Presidente da ABINEE inicia por agradecer à Comissão de Economia, na pessoa do seu Presidente, Senador Roberto Campos, a feliz iniciativa de tràzer
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ao debate democrático, todos os segmentos representativos do setor de Informática do pais. O tema desenvolvido pelo ilustre conferencista diz respeito :J... Política Nacional de Informática" e reflete, segundo S. S•. o pensamento dos empresários do setor, que consideram necessária a formulação de uma política nacional da indústria,
que abranja a área da eletrônica, que promova o desenvolvimento tecnológico,. oriente a aplicação dos parcos
recursos existentes, discipline os esforços a empregar e
defina os campos de interesse da segurança nacional,
sem invasão da área da livre iniciafiva. O palestrante recebe interpelações do Senador Josê Fragelli e dos Deputados Josê Jorge e Odilon Salmoria. O Sr. Presidente faz
algumas considerações e agradece a valiosa contribuição
prestada pelo Sr. Presidente da ABINEE. Prosseg!lindo~
o Sr. Presidente convida o Dr. José Maria Teixeira da
Cunha Sobrinho, a proferir sua Palestra. O tema desenvolvido pelo Sr. Presidente da ASSESPRONACIONAL é a_ "Informática e a Institucioiialização de
uma Politica". Sua explanação ê subdividida em cinco
partes, a saber: Informática, a Necessidade de Compreensão do _que Representa; Rápidos Comentários
sobre o Entendimento e a Situação no Brasil; O Se1ór de
Serviços e de Programas de Computador; Uma Política
Nacional de Informática (PrinCípiOS- Básic_os; Comentários Gerais; A Lei que Dispõe sobre Precdtos Essenciais e Basilares da Política de Informática; As Leis Setariais; A Política e as Medidas para o Setor de Serviços de
Produção de Programas) e Conclusão. Finalizando, o Sr.
Presidente, na qualidade de _membro da Comissão, faz
interpelações ao _ÇQnferençista, e agradece a·o Sr. Presidente da ASSESPRO a colaboração valoroza no debate
que se trava em torno das opiniões manifestadas neste
órgão técnico, no que diz respeito à política nacional de
Informática. Ainda com a palavra, o Sr. Presidente determina que as notas taquigráficaS, tão logo traduzidas,
sejam anexadas a _esta Ata. Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a reuniã_o, lavrando eu, Francisco Guilherme
Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente_.

ANEXO À ATA DA I9<' REUNIÃO DA COMISSÃO DE ECONOMIA; REAL,IZADAEM 6
DE JUNHO DE I984, QUE SE PUBLICA COM A
DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE. .
-INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUlGRÃFICOPRESIDENTE: SENADOR ROf!El/.TO CAMPOS
VlCE-PRESIDENT&. SENADOR SEVERO
GOMES
·-·
COMISSÃO DE ECONOMIA
DEPOENTES: FJRMINO DE ROCHA FREITAS E JOSt MARIA SOBRINHO
REUNIÃO REALIZADA EM 6-6-I9Ú. ÃS JO
HORAS E 30 MINUTOS.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -Está aberta a reunião.
Temo·s hoje duas exposições.
O primeiro orador-é o Dr. Firmino de Rocha Freitas,
Presidente ·da ABINEE., a quem concedo a palavrã..

O SR. FIRMINO ROCHA DE FREITAS-Sr. Presidente da Comiss_ào de Economia do Senado FederalSenador Roberto de Oliveira Campos, demais membros
do Senado e do Congresso Nacional; meus Senhores:
Honrado com o convite'dirigido pelo Presidente da
Comissão de Economia do Senado Federal, Senador Roberto de Oliveira CampoS, ãO Presidente da Associação
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, para fornecera esta Casa elementos informativos, suscetíveis_ de se=.rem levados em conta na formação de uma Política Nacional de informática, tomei a iniciativà de proceder a
uma ampla pesquisa entre as cerca de 800 empreSaS hós-·-
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sas associadas, de pequeno, médio e grande porte, e de
capital totalmente nacional, misto e totalmente estrangeiro.
Esta contribuição não reflete, portanto, apenas a minha vivência de mais de 20 anos dos problemas nacionais
do setor, como industrial que sou, como negociador no
âmbito da ALALC, hoje ALADI, e como ex-Presidente
da ALAINEE- Associação Latino-Americana da Indústria Elétrica e: Eletrônica - onde se procedeu aos
mais amplos debates sobre a situação desta indústria na
-América Latina - este depoimento traduz tamhêm o
pensamento da Associação, cuja Diretoria tenho a honra
de presidir.
Cumpre~ine, antes de mais nada, externar a minha satisfação e a da ABINEE perante esta atitude sadiamente
democrática, de .se.trazer ao fórum das decisões sobre os
rumos da indústria também a voz dos industriais.
A ABINEE, entidade representativa em âmbito nacional da indústria elétrica e eletr<?nica do Brasil, congrega .
indústrias de todos os qlladrãntes do País, que operam
em todas as área do setor, desde a de bens de capital geração, transmissão e distribuição de eletricidade, telecomunicações - até bens de consumo durável e seus
componentes, inclusive a de Informática. Tem, portanto,
um alto grau de representatividade do conjunto da indústria, que não se limita, como às vezes se pensa, a
constituir apenas uma esperança. É já uma realidade tecnológica e econômica, que, apesar da crise atual, é responsável por cerca de 3% do Produto Interno Bruto do
País, significa 190 mil empregos diretOS, e·este ario deverá conquistar, para o Brasil, um bilhão de dólares em e-xportações. E, não fossem prirl.cipalmente os controvertidos acordos financeiros, que forçam as empreSas estatais
a importar aquilo que aqui pode ser produzido, os alga- rismos da CACEX estariam apresentando anualmente
superávit e não um pequeno déficit na balança comercial
de produtos do setor. A produção da indústria elétrica e
eletrõnica nacional sUpera Casa dos 6 bilhões de dólares
por ano, enquanto as importações, necessárias a essa
produção, ficam aquém de um bilhão de dólares.
Mas os empresários do setor aspiram ir mais longe.
Para isso, consideram necessária a formulação de uma
Política Nacional da lndústria, que abranja a área da elet~ônica, que promova o desenvolvimento tecnológiCo, oriente a aplicação dos parcos recursos existentes, disdplineos esforços a empregar, e defina os campos de interesse da segurança nacional, sem invasão da área da livre iniciativa.
Dividirei em duas partes as reflexões que sobre esse as·
-sunto me proponho transmitir. Na primeira, tentarei esboçar um quadro da situação atual vista sob a Óptica da
indústria eletroeletrónica como um todo e não só da ln·
formática; na segunda, produzirei algumas considerações sobre os caminhos que ao empresariado se afiguram mais seguros e mais curtos para atingir a meta que
se tem em vista.

a

2- ESTÃGIO ATUAL DA INFORMÃTICA
2.1 O início
A indústria brasileira da informática existia antes da
CAPRE e da SEI. Num primeiro período, desenvolveuse ao sabor da inspiração da iniciativa privada, enfrentando as normais dificuldades que se.deparam ao pioneirismo. Nesses anos, criou-se, nas universidades brasileiras, um corpo de técnicos, engenheiros, analistaS e outros, que estavam prontos para colaborar, quando a indústria alçasse vôo. Mas com a sua interVenção, crescente ao longo do ~mpo, o Estado intimidou as empresas, a
ponto de algumas congelarem ou desatiYarem projetas
que pretendiam desenvc.lver no regime de independência, interrompido pelas autoridades.
Num segundo estágiO- da intervenção, foi cdadã, por
decreto do Presidente da República, a Secretaria Espe-cial de Informática (SEI). O espírito com que foi tomada
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essa medida era sem dúvida patrióticO e marcadamente
nacionalista, Não há como duvidar da honestidade das
pessoas que formularam a política da SEI. Mas essa política não levou na devida consideração algumas realidades basilares: a realidade tecnológica, a realidade do
Mundo em que vivemos e as dimensões do nosso próprio
mercado.
Seria, no entanto, injustiça não salientar aspectos s_o_b
os quais a Política da CAPRE e da SEi foi positiva.
Ela teve o mérito de conscientizar determinados setores da sociedade brasileira -como os meios de comunicação e a classe política- que até então consideravam a
área da Informática um espaço desconhecido, a que apenas tinham acesso uns poucos, iniciados nos mistériOs da
restrita confraria. Hoje, é possível este saudável debate,
envolvendo amplos setores da sociedade, graças a uma
mais ampla e mais exata nOção do universO de proble-mas que o desenvolvimentJ da Informática vai levan~an
do.
E us técnicos,: a que nrJs referimos, participaram ativamente do proceSso de informatização do País, embuídos
de grande fervor e exuberante entusiamos, próprios da
juventude. Deixando de !_ado os exageros a que foram levados por esse entusíamo, e alguns casos em que apureza da te foi confundida com interesses pessoais, fica um
saldo de!)sa mobilização da juventude técnica que, sem
dúvida, é positivo para o Pais. Ele precisa somente ser
temperado pelo' pragmatismo dos realistas que sabem
que não é somente com o fervor e o entusiasmo que solucionaremos nossos problemas nessa área.
Por outro lado, esses aspectos positivos, foram ensombrados por alguns aspectos negativos, entre eles
sobressaindo o da abrangência e o da arbitrariedade das
funções da SEI.

2.2

Abrangência e Arbitrariedade

No conceito da SEI traduzido através de sua atuação,
a Informática abrange toda a tecnologia digital, quer dizer: captação, transmissão, armazenamento e processamento de Sinais digitais. Essa abrangência já chegou
tambéni aos sinais analógicos e à Microel~trônica, com
as respectivas aplicações.
Em linguagem comum, isso significa que o dirigismo
governamental se ex.erce, hoje, através da SEI, sobre partes,_ peças,' equipamentos, matéria-prima, programas de
produção, sinalização, controle de processos e elementos
eletrórlicos de comando, no desenvolvimento, na produção e na aplicação de tudo isso à indústria Brasileira.
Mais para além da área de fabricação de computadores,
essa Política interfere nas indústrias de base, como a metalurgia e a química; nas telecomuniçações; nos escritórios; na área bancária; na produção de bens de consumo durável (inclusive automóveis); na indústria de produtos da áudio e de vídeo; na área de geração e distribuição .de energia; na aviação; nos instrumentos até de
uso mais simples, como balanças; e numa série de outras
atividades, que vai dos supermecardos à fabricação de
brinquedos.
Muito poucos ramos da indústria nacional escapam,
ou escaparão em breve- dado o ímpeto das aplicaç_ões
da Microeletrónica em todos os quadrantes- ao rígido
controle da entidade que superintende a inform3.tica. E
acresce mais uma circunstância: algumas das âreas, a que
a autoridade _da Informática .se estende, estão simultaneãmente·-~ubrri-etidas à autoridade de outros organismos, cÕmo, por exemplo, o Ministério da Indústríã. do
Comércio, o Mfnistérío das Comunicações e outros. Surgem, assim inevitáveis conflitos de competência.
Veja-.se o_ que ocorre na área de telecomunicações.
Empresas que se nacionalizaram, dentro das normas estabelecidas pelo Governo - no caso o Ministério das
Comunicações- poderão estar, de um dia para o outro,
impossibilitado de cumprir os seus contratos, caso a SEI,
por negar-lhe o reconhecimento de serem nacionais, lhes
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recuse a autorização para importar os componentes necessários. O comprador é o próprio Governo através-di

TELEBRÃS e suas subsidiãrias; e em alguns casos, o que
é ma:is grave, são coritratos de exportação. O argumento
em que se baseou a negativa: as empresas em questão,
embora nacionalizadas dentro dos parâmetros fixados
pelo Ministério das Comunicações, não são considera-

das nacionais pelos critérios não escritOs da SEI. E a
SEI, que além da CACEX, também fiscaliza as importações, tem o poder de vetar. No entanto, Senhores,

trata-se de organismos do mesmo Governo.
Por outro lado, a interferência govermiiiierlúil é feita
sem pública justificação.
·
-Há decisões meramente verbais.
Em resultado, o ânimo dos empresários arrefece e os
investiinentos, por cautela, minguam.
Como um todo, a indústria elétrica e- eletrônica é pro~
fundamente afetada e está preocupada.
2.3

Prática da Proteção à liúiUStria

A proteção não deixa de ser um instrumento válido
para o fomento industrial e a capacitação tecnol6áica. Já
foi usada antes no Brasil, com resultado posítivo. E ou~
tros países têm lançado mão dela, de várias formas. Mas
é delicada a sistemática da àplicação dessa medida. Ela
tem que ser dosada e moderada. Há que tomar precauções contra abusos, contra retaliações e contra a for~
mação de cartórios, ou oligopólios.

A proteção estabelecida na área da Informática peca
em alguns pontos fundamentais: outorga os seus-benefí~
cios a algumas empresas, cujo número ê arbitrado pela
SEI, criando assim d(ferenças de tratamento, às vezes--in~
justas, em vez de os alargai' a todo o setor; não estabefeCe
prazo de duração da medida; nem exige atualização tecnológica; não cu-ida do interesse do usuário quanto ao
preço do produto; e veta de forma definitiva a partiCIpação do capital estrangeiro, mesmo minoritáriO,
empresas brasileiras da área.

-nas

Existem, aliás, alguns indícios de progresso, no que se
refere à questão da interferência na atividade econômica.
A SEI principiou por colocar sob seu controle uma área
de características específicas- a de mini e microcomputadores e periféricos - mas aparentemente com a pretensão de estender esse controle para a área de instrumentação digital, e acabou abrangendo produtos do gênero de bombas de gasolina, controle de tráfego, balanças e eletrodomésticos:-- Mas, em algumas dessas
áreas, como a de bombas de gasolina, balanças e eletrodomésticos, o Brasil já é fabricante tradicional. Em outras, o conselho de Desenvolvimento Industrial já havia
PrOcedido à-fegulanieOtaÇão, como no caSo da instrumentação. Ao que parece, como há pouco afirmei, a SEI
acabou optando pelo bom-senso e não tem mais avançado nesses setores.
2.4 Microeletrônica

A primeira pergunta a ser colocada é: de que serve
uma proteção ao mercado de equipamento, se não possui a tecnologia de produção do circuíto integ"rado, ou
chip, que é o componente fundamental e indispensável
de todo o hardware?
É no âmbito do desenvolvimento e aplicação do circuito integrado que se processa a atual revolução tecnológica mundial. A ninguém passou despercebida a acirrada luta travada pelo Japão- e que ainda se desenvolve - pela supremacia no mercado mundial de produtos
da Microeletrônica, que até há pouco tempo pertencia
aos Estados Unidos da América. E nem a Europa conseguiu afirmar~se no mercado mundial, apesar de todo seu
acervo e tradição científica e da prC:idução de circuitos integrãdos _especiais em pequena escala, pois a exigiiidade
de seu próprto mercado impede que alcance escala industrial econômica.
É que, para ser produtor de Chips em escala ifldus_trial,
não basta dispor da tecnologia do produto nem da disponibilidade de capitais requerida pelos pesados investimenios a realizar. Há mais um fato r essencial, que é dispor de mercado. O preço desse componente não é determinado exclusivamente pela sua complexidade. A quantidade fabricada influi, e de fofma impressionante, no
custo para o usuário.
Quem quer que avalie a amplitude do nosso mercado
para circuitos integrados chegará à coricliisão de que ela
não é suficiente para permitir a fabricitção a p:i-eço competitivo. No entanto, a SEI já promoveu a qualificação
de duas empresas nacionais para a fabricação de chips, e
acabou por aceitar no grupo uma terceira, que comprou
uma fábrica, já existente, em Belo Horizonte.

Uma indústria como a Informática, com o dinamiSinO
da sua evolução tecnológica, não pode prescindir da
competição mercadológica, sem graVe prejuízo para ousuário. As empresaS contempladas com a reserva, sem o-estímulo da concorrência - que a SEI afirma existir,
mas que a realidade do mercado não mostra- muito di~
ficilmente chegarão a ni\ieiS de preço e qualidade que
lhes permitam competir nos mercados internacionais.
t preciso reconhecer que, na área de microcumputadores, a proteção não limitou o número de empresas,
nem deixa de haver sadia competição- limitada embora -em minicom:Putiadores. Mas nos perilericos de ffiecânica Íina, há pouco mais de um monopólio, que faz os
preços que quer, como atestam os balanços das empresas, e isso com índices baixfssimos de nacionalização de
seus produtos. Na realidade o monopólio é da importação. E na áiea r-eservada às empresas de capital estrangeiro, a competição é praticamente inexistente, j)Ois
quem estava aqui ficou e outraS ilão puderam vir.
Mas mesmo a liberdade aparente na área de microcomputadores está sujeita à discrição da SEI, cuja aprovação ou não do respectivo. "projeto", isto é, pedido de
autorização para fabricar, ê sentença de vida _ou morte
para o empresário.

Dados os precedentes que resultaram do modelo de reserva de mercado para micro e minicomputadores e periféricos, a indústria eletroeletrônica está assustada com a
nova perspectiva que se delineia. A repetição do modelo_
certamente levaria à repetição das conseqUências. E a
primeira del3s seria o fechamento do mercado nacional à
importação de circuitos integrados, em beneficio de algumas empresas e com prejuízos_ econômicos óbvios
para as demais, situadas dentro do universo das atividades afetadas pela Microeletrônica. Todos ficariam dependentes desse monopólio ou o!igopólio.

Sem dúvida, é pi-eciso evitar a atomização do mercado·
entre empresas sem porte suficiente e sem suficiência de
capital. Mas o dirigismo gOvernamental a que se recorreu, não incentivando a eficiência empresarial com o desafio da competição, aCabará desaguando em pedidos de-socorro financeiro, por parte de empresas que cada vez
precisarão mais- do auxilio estatal e cada vez ficam mais
longe dos custos competitivos- do mercado. Talvez valha
a pena refletir sobre o sistema japonês de reserva de mercado, que flagrantemente existe, sem norma escrita, e é eficiente e bem~sueecrrao~-beneficiando o país em geral e
não algumas empresas em particular.

Nãá se vê claramente como afguém- PosSa vir' ter-sU~
cesso fióanceiro na produção de circuitos integrados em
escala industrial, dispondo de um mercado tão exíguo.
As perspeCtivas que se apresentam são a falta de competitividade em preço, para o produto naciõn.al que inclua
circuito- integrado -repito que nossos preços seriarii excessivamente elevados- e a CQnseqíJente estagnação da
respectiva indústria, por falta de mercado externo e escassa capacidade aquisitiva do mercado interno.
Ou, então, assistiremos a mais um fracasso da indústria de Mícroel~trônica, em nosso País, o que a ninguém
beneficia.
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Felizmente, os grupos empresariais selecionados são
experimentados e estão vendo claro essas alternativas.
Hesitarão, pois, em embarcar nesse barco da Microeletrônica, dãtodo de tão pouca perspectivas mercadológicas, para uma viagem tão perigosa. Mas a indústria eletroeletrônica não deixa de estar preocupada, ao ver que,
mais uma vez, se pensa em recorrer a um modelo de reserVei, cUjos frutOs só não amargam aos contemplados
corri o torrãO- de açúcar do privilégio de não terem competidores.
2.5 O Problema Tecnológico
Não se descortina, dentro da política da SEI, substancial esforço de incentivo ao desenvolvimento tecnológico
no âmbito próprio das empresas. E como se a proteção
instituída constituísse, p·or si mesma, a solução para o
desenvolvimento tecnológico da Informática, em vez_de
ser um meio para assegurar progresso para o povo brasileiro. Por seu lado, as empresas contempladas com a
mesma consideram que o status quo é realmente a solução, e mostram-se vivamente interessadas em defendêlo, produzindo estatísticas que, em termos absolutos, impressionam, mas termos relativos, mostram que não avançamos e sim atrasamos.
Daí, a ausência total de incentivos governamentais, diretas ou indiretos, quer à pesquisa, quer às diversas formas de transferência de tecnologia - formiis essas que
continuam sendo largamente aplicadas nos próprios piíses altamente industrializados. O Japão e Alemanha ainda hOje apresentam, ano a ano, um grande saldo devedor
nos seus balanços de importação e exportação de. tecnologia.
Pelo contrário, do lado brasileiro, o Pais desgastou-se
perante as nações exportadoras de tecnologia, em especial as altamente industri<!lizadas, que poderiam ser fon·
te de transferência, por compra direta ou por meio de
joint ventures, mas cujo capital de risco foi simplesmente
impedido de entrar na área de Informática. Acresce a
is-so a tutela exercida pelo INPI sobre as empresas, confirmada pelos Aios Normativos nos 64 e 65, que submeK
tem a esse Orgão a decisão da empresa sobre se ela precisa ou não de tecnologia.
Em vez disso, optou-se pela estatização da pesquisa.
2.6 Programas e Sistemas e de Aplicação
Aqui nos encontr~mos perante uma área da Informática, em que a produção é restrita e extremamente cara.
Já hoje os custos do haxdware caem repidamente, enquanto os _do software continuam subindo. Trata-se-o
software- da aplicação da mais pura inteligência humana, para da máquina o mais e o melhor que ela pode dar,
do modo mais conveniente, mais rápido e mais barato. E
isso depende exclusivamente da formação de pessoal altamente capacitado e decicado à sua função.
Há, por exemplo, dois países que não se destacam na
fabricação de hardware (as máquinas), mas se mostram
extremamente ati vos na área de software (programas de
aplicação). São a Hungria e a ln dia. Sua posição de destaque resulta do fato de terem pessoal com a mais avançada formação científica e tecnológica, que está produzindo software, exportando-o até para os Estados Unidos da América. Pelas peculiaridades das economias
desses países, o trabalho dos seus especialistas na criação
desse produto é pago a um preço que o torna altamente
competitivo nos mercados internacionais.
O Brasil, fechado no seu modelo de dirigismo governamental, não se destaca nem nessa área, onde é fundamental a capacidade de criaç~o, que o paternalis_mo estatal ã.sfiXiã..
·
Talvez sejam consideradas fortes as cores com que até
aqui venho tentando esboçar o quadro do estágio atual
da informática brasileira. Alega-se que a situação é como
é por uma questão de patriotismo, de segurança nacional, de cãpã.citação tecnológica, porque se pretende um
Brasil desenvolvido e independente. Mas esses são exatamente os objetivos dos industriais do setor. Não há dúvi·

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!Ql';;\.L(_Seção li)

2690 Sexta-feira 17

das quanto à conincidência desses objetivQ$. As nCiS:Sas
dúvidas poêm-se quanto aos métodos que foram seleci_onados para atingi-los e quanto ao preço indireto, em termos de atraso relaüvp, que teremos que pagar.
Por isso, passamos em seguida a formular algumas reflexões que dêem idéia dos rumos alternativos que poderiam orientar a escolha de métodos, uma vez que achamos que esses mesmos objetivos podem ser atingidos

pelo caminho mais livre da inic;iatiYa-privada, sem necessariamente voltar ao _liberalismo ultrapassado do 1aissezfaire.

J-NOVOS CAMINHOS
3. t

Primado do Congresso Nacional

Na democracia, é o Congresso o forum supremo das
decisões políticas. Não há entidade em que_s~_possa confiar tanto quanto nele, dada a sua origem, estrutura e o
modo de funcio_namento. Por isso nós, os industriais, aspiramos a ver debatidas e resolvidas, no âmbito do Congresso, as questões que dizem respeito à orientação ideológica da Política Industrial, incluindo a da lnforr:n_áti~.
O Congresso tem, por natureza, uma capacidade de visão sintétiCa que não pode existir
organismos amarrados a uma especificidade, normalmente limitativa da
capacidade de equacionamento dos grandes problemas
naciona-is.
Pode argumentar-se que ele se movimenta com lentidão, mas é preferível suportar por mais algum tempo as
imposições discutíveis do arbítrio~ a definir imediatamente, sob o signo da pressa, uma política eStruturalmente errada, que continue exigindo remendos, sempre e

em.-

sem firo.
Só o Congresso, pdr sua própria essência de entidade
resultante do exercício do direito_ de livre escolh1,1_._ tem
condições para manter o que resta do regime de livre empresa, num mundo em que tantos se arrogam condições
de super-homens, com direito a pautar" o Comportamento alheio. Sem a intervenção dele, fica sempre aberto_ caminho ao poder discricioriãrio, normalmente invasor do
espaço ocupado pelo instituto da empresa privada. E
não há na história nenhum exemplo edificante de melhoria da vida sociaLresultante dessa invasão.
Põe-se também o problema das quase onipotentes
transnacionais, que as próprias Nações Unidas estão
tentando disciplinar, atravês de um Código Internacional em fase de estudo. Tudo isso ultrapassa o porte de
portarias simplistas, que acabam sendo mais danosas do
que os males que pretendem sanar.
Só o Congresso tem condições para decidir sobre uma
Politica Nacional de Informática, equilibrada-e exeqUível, que seja meio e não fim, que seja ferramenta e não
obra.
3.2 Senso das realidades

Há gue ter em mente que nenhum país é uma ilha e
que o Mundo se torna cada vez mais interdependente,
com cada vez menos cortinas de ferro ou de bambu, que
consigam isolar eficazmente zonas proibidas.
Há países em estâgio de desenvolvimento semelhante
ao nosso, e nós não_ som_ os melhores do que eles, nem
seus líderes. Se não tornarmos friamente as nossas decisões, se não formos realistas, eles nos ultrapassarão nesta
área. ê. o caso do México, da India, da África do Sul, de
Israel, da Argentina, da Córeia do Sul, da Irlanda, da
Austrália e outros. Não devemos exagerar o nosso nacionalismo, sob pena de sermos levados a dolorosas frustrações. E os radicalismos ideológicos S_ão a geada mental que queima as idéias novas na nascença.
3.3

Adequação da proteçilo de mercado

Uma proteção de mercado expressa em normas claras
e sem posicionamento ex_tremista pode ser útil ao desenvolvimento industrial. Mas deverã abranger apenas produtos que tenhamos, ou venhamos a ter, conc;lições de

fabricar e comercializar com razoável grau de produtividade e competitividade. Deverá sCt Côtabclecido um )imite de duração. E deverá servir de_incentivo à indústria
País, não :a um pequeno feixe de empresas eleitas.
N9 que s~ refere à Informática, deverfamos me_smo ad~
mitir sócios minoritários estrangeiros nas nossas empresas, d~de que o sõcio nacional exerça efetiyamente o c_omando das decisões .• esteja livre de peias que possam
restringir-lhe comando e disponha comprovadamente
dos requisitos de experiência, capacidade financeira e administrativa, e capacidade e(~_tiva de absorção de_ tecnologia. Existem empresas- e muitas -nessas condições
no Brasil. Mas não tenhamos dúvida de que o su_cesso ou
fracasso dessas joint-ventures depf!nderá de nó$: de uma
atitude pragmática e realística do nosso_Govem_o, e_ da
proficiência da empresa nacional.
Achamos que, em alguns casos, devido à característica
própria da indústria da Informática, à diferença de porte
entre empresas e ao hiato tecnológico, o simples recurso
à tarifa aduaneira pode não constituir-proteção suficiente para esta nascente indústria nacional.

º-o

Para [;ltender aos casos das empresas que se instalaram
de acordo com as regras vigentes atualmente, as novas
condições seriam implantadas de forma gradativa.
A multinacional é uma reaHdade, com que talvez não
tenhamos ainda sabido _c_onviver bem. Por mim, tenho
t<mto cuidado com el<:t, como o e!llpresário nacional que
se arroga atitude de dono exclusivo da verdade e do patriotismo, uma e outro devem ser tratados com a mesma
cautela.
_
Para tanto, a lei que vier a definii a Políticã da Informática deverá permitir amplo espaço destinado a ava...
liações, de forma objetiva, informal e aberta. Temos que
abandonar o sistema de decisões em salas fechadas, mas
sentimos que faltam alguns instrumentos para lidar com
a situação atual.. Falta-nos, por exemplo, uma eficiente
lei antitruste, que dote o Governo d~ real poder para coibir o abuso. E falta-nos ainda um instrumento legal, que
possa exercer um mfilimo de controle das op_eraçõ~ financeiras das multinacionais, aqui estabelecidas, com
suas irmãs de fora do País. A este respeito, chamo a
atenção para o projeto de lei do Deputado Herb~rt -Levy,
que tem o n\"1 3.082/80, e que, se aprovado, implantará
quase automaticamente esse controle.
3.4

Circuito Integrado

Dada a extrema dificuldade, que já apontei, de sobrevivência da empresa nacional na área da Microeletrônica, em função da insuficiência de mercado, a solução parece ser, por enquanto, a jolnt-venture - e eu chamaria,
neste caso, ainda com maior ênfase, a atenção para observações anteriormente feitas sobre os prê-requisitos da
empresa nacional nasjolnt-ventures. O sócio minoritário
estrangeiro, cedente da tecnologia a transferir, deverá
colocar o produto de fabricação brasileira nq_mercado
internacional, além de suprir o mercado interno, o que
possibilitaria- a produção ém eScala industrial, a preço
competitivo. É também imperativo que se exija de tal
empfesà que faça investimentos substanciais etri pesqliísa
e desenvolvimento no Brasil, coffi -pessOal brasileiro.
No caso de haver fortes razões militares e -de ségurafl:Ça para a produção de ddps especiais, extremamente
sensiveis, deveríamos examinar a solução que- tem Sido
adotaçla por Israel e pela Âfrica dO Sul e· por fábricas especializadas mesmo nos países avançados: a fabricação
desses chips especiais em escala de laboratório, evidentemente a custo muito elevado, o que não importa para o
caso.
Ambos os paises acima indicados, por motivos diversos, bem conhecidos, necessitam de completa autonomia
tecnológica para a fabricação de armamento. No entanto, não partiram para uma política_de microeletrônica
que leve a indústria civil a pagar por um chlp simples, ba-
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rato no mercado internacional, o preço de um cldp sofisticudo. __ Talvez valha a pena examinar melhor esse exemplo, que garante o ac_ess_o à tecnologia e ao desenvolvimento dela, a custo muito menor para o País.

3.5 O Órgão Controlador
Se se pretende ter uma Política Nacional da Informática, pragmática e viável, a lei que a instituir terâ que ser
clara, não suscetível de interpretações divergentes, e
flexível, para permitir acompanhar, ao longo do tempo,
a evolução ·de um setor, cujas fronteiras nínguém sabe
hoje onde se situam.
O mundo dos nossos dias estã sendo_agitado pela mais
profunda e intempestiva revolução tecnológica de to·dos
os tempos- a-Revolução da Informatização- e não há
memória de nenhuma lei ter conseguido sobre-por-se a
nenhuma revoluç~o. Não foi possível ao establlsbment
político do sêculo XVIII controlar a Primeira Revolução
Industrial, sob o sigiio dã. máquina a vapor. Não foi
possível à desenvolvida Europa do séc:ulo XIX controlar
a Segunda Revolução Industrial que, sob o _signo do petróleo, deslocou para os Estados Unidos da Améri_ça a
hegemonia econõmica do Mundo. E nenhuma lei vai impedir que o ci_rcuito integrado revolucione, em toda a
parte, o padrão de vida do fim do sêculo XX.
q cblp que estâ no arsenal militar estâ na operação da
fábrica, nas telecomunicações, nos bens de capital e nos
bens de consumo durável, no laboratório, no transporte,
no supermercado, no banco, na escola - em todas as
mapife~tações da atividade da vida moçlerna. O computador é apenas um dos personagens do elenco da grande
revolução eletrônica que sacode o Mundo.
Opor barreiras ao ímpeto com que as idêias novas
conquistam espaço não ê apenas inútil, é tambêm perigoso_. Veja-_se o exemplo da União Soviética, que tentou
frear a expansão do automóvel fronteira adentro, e acabou tendo _que abrir a porta à indústria automobilística
estrangeira.
No caso ao Jjrasll, sem auv1aa se 1mpõe a formulação
de uma Política Nacional de Informática. Mas tanto o
Congresso, que deverâ defini-la, quanto o organismo incumbido do controle da sua ex.ecução, deverão procurar
que o Estado intervenha o mínimo possível na vida empresarial, onde não deve ser podado o espírito de iniciativa nem asfixiada a criativid<!de. Esperamos do Congres~
soa solução correta e mais conveniente à Nação, pesados todos os ingredientes considerados ne.cessârios.
O problema ê de porte nacional, envolvem permanente entendimento com a dinâmica dos demais setores da
indústria. A Política da Eletrônica Digital deverã se inse·
rir _no contexto da Política lnd..ustrial, como um todo. Será, portanto. de conveniência que o organismo de controle se situe no Ministério da Indústria e do Comércio.
O Estado deve deixar de ser fabricante, a não ser de equipamentos específicos para as Forças Armadas e de segurança se necessário.
Entre as muitas e variadas experiências feitas no sentido "de substituir total ou parcialmente o papel da empresa privâda competitiva pela atuação- do Estadoempresãrio. nenhuma demonstrou que a burocratização
de uma ati v idade seja economicamente mais benéfica. do
que a competitividade inerente ao regime de iniciativa
privada. Sem o fenômeno profundamente humano da
emulação, que permite a cada um usufruir dos resultados
na medida dos eSforços que empenhou, o espírito empreendedor estiola-se e as economias estagnam.
Estabelecidas por critério de maioria as metas a atingir
por uma coletiVidade, já que a unanimidade é praticamente utópica entre os homens, a iniciativa privada alcança mais depressa os objetivos, do que a mâquina insensível, desinteressada e lenta da burocraciá.
A indústria não aspira a definir objetivos nem a localizar metas, pretende apenas que se lhe permita tomar a
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seu cargo a realização de tarefas. Ela encontrará caminhos para chegar lá, no mais ·curto espaço de tempo.
Basta que se confie nela, e que não se lhe fechem aS-pOrteiras. O que for superiormente decidido, a empresa Prívada realizará. Dêem-lhes o espaço e a ferramenta, e os
empresários realizarão u tarefa. Tenho confiança na sua
já comprovada capacidude e no patriotismo e no sentido
do bem comum dos empresários nacionais.
Quanto à Política Nacional de Informática, há hoje no
Brasil uma dec_isão fundamental a tomar, de uma vez por
todas: se o objetívo do Governo é J)ro"móver ápen-ãs a
fabricação do computador, ou promover o desenvolvimento do País.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Muito
obrigado, Dr. Firmirlo de Rocha Freitas, pela sua excelente exposiç-do.
Com a palavra o nobre Senador José Frage!H.
O SR. JOS~ FRAGELLI - Sr.Presidente, Srs. Co_n. gressistas, não tenho conhecimentos suficientes sobre
matéria tão complexa, tão vasta, tão debatida, tão controvertida como é a Informática só exauzit~
No entanto, tendo recebido o excelente projeto do
nosso eminente Presidente da Comissão,· Senador Roberto Campos, para dar parecer na ComissãO de Constituição e Justiça, eu, com as minhas grandes limitãções,
procurei cingir-me apenas aõ aspecto constitllcióifãl da
proposição apresentada.
Assim, estudando. sobretudo, os arts. 160, 163 e 170
da ConstituiÇão Federal, concluí que nestes dispositív-Os
constitucionaiS-encontó.l~Se COrritúji.ie traçada uma p-olítica para toda e qualquer atividade económica, industrial, técoica ou tecn_ológica.
·
Também procurando ler decretos e atos da Secretaria
Especial de Informática, pareceu-me que muitos deles ferem frontalmente a Constituição da República.
Então, me perguntava: por que os intereSsados na nossa indústria de Informática; oS íiidustriais, as 800 emJ:IrC~
sas a que V. s~ se refere, a AssociaÇãO qtfe·v:s' preside,
a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletróni:..
ca, e outras associações, não procuraram defender os
seus interesses e a polftica que julgam acertada no campo
da Informática perante o Poder Judiciário?
Compreendo que uma empresa simplesmente, na defesa dos seus interesses, dadas as protelações conhecidas ·
das decisões judiciárías, uinã erripfesã, rriüítas·veies;'não
teria, fôlego para ir à barra da Justiça pleitear seus ilite:resses contra algumas determinações da atual Política
Nacioal de Informática. No entanto, me parece que a
Associação Brasileira da Indústria ElétriC<i e Eletrónica,
a que v. s• preside, e outras, talvez pudessem bater a
porta do Poder Judiciário, justamente para combateresses excessos a que V. S• se refere, e que são evidentes em
vários daqueles decretos e atos normativos da SEI.
V. S• manifesta_aqui sua confiança no Congresso Nacional.
~·só o Congresso tem coriéliÇões para decidir sO&re uma Política Nacional de Informática."
Essa Política - como disse - está de certo modo
traçada na Constituição, sobretudo nesses artigos a: que
me referi - 160, 163 e 170- aos quais nenhuma deciSãO
do Congresso, através de lei ordinária, poderá feTir. Será
necessário que seja transformada a própria Constituição.
Por exemplo, quando dá preferência à iniciativa privada,
à livre empresa.
Então, rilC parCCe que, se amanhã o pr-óprio Congresso, em vez que V. S• manífCst:i tanta confiança, e não-tenho essa ilimitada confianc<i no" próprio Congresso Nacional -confesso a V. ·s• a riiinha -pouCa ex.fláiêncfã..óe
legislador estadual, de deputado federal e senador vejo o Congresso poderá também tomar decisões no
mesmo caminho que a SEI vem trilhando, na defesa não
só dos interesses empresariais como de uma política que
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venh<l ao encontro das necessidades nacionais, essas empresas, como a que V. s~ preside, poderiam estudar, inclusive, um recurso ao próprio Poder Judiciário.
Não tenho a menor dúvLda de que o projeto do eminente Senador Roberto Campos e outros que ~e encontram em trânsito na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal, terão curso um tanto demorado. Dificilmente
neste ano poder-se-á chegar a uma decisão sobre esses
projetas.
De sorte que uma Política Nacional de informática
pOaeria
a·meu ver- ser defendida, como pela a Associação a que V. S• preside - tumbém perante o Poder
JudiCiário, que, aliás, é aquele que dá a última palavra.
Nem senipre o Congresso pode dar a última palavra.
Se existe uma política de ordem económica e social,
um título especifico na Constituição da República, essa
política, traçada dessa maneira pela Lei Suprema do
País, pode ser defendida, não só no Congresso, como no
Poder Judiciário.
Fazendo-me estas indagações, indago também a V. S•
que, com a experiência que tem, sobretudo, poder-nos-á
orientar, se haveria a possibilidade de as empresas amanhã recorrerem ao Poder Judiciário, c::i.so o Congresso
não_ dê as soluções julgadas ãs melhores para a defesa
dessa Política Nacional de Informática, de conformidade
com os textos constitucionais.

-=-

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) --Tem a
palavra o Sr. Firmino de Rocha Freitas~

O SR. F!RMINO DE ROCHA FREITAS- Agradeço a intervenção do Senador José Fragelli.
Devo dizer, inicialmente, que continuo ac"reditando
nas P~tlavras que proferi aqui nesSa minha exposição.
Continuo acreditando_ que o Congresso Nacional vai desempenhar papel fundamental na vida desta Nação nos
anos que se iniciam agora, com a nova fas-e pOlítica da
vida nacional. A forca do Congresso vai afirmar-se ca~a
vez mais perante o povo brasileiro, como já tem sido vis·
to noS últimos anos.
Não é__s_omente sobre votação de emendas constitucionais ou atas semelhantes que observamos a atuação do
Congresso. AO adquirir essa autoridade perante o País,
de discutir livremente questões d1,1 mais alta importância
nacional, o Congresso tem que assumir também a responsabilidade para com o povo brasileiro de entrar nas
áreas que precisam deSsas definições, porque não bastam
-:-e-aí disc6ido dÕ ilustre Senador- 05 artigos da Constituição para definir uma política industrial brasileira.
São necessárias as leis que regulamentem esses artigos.
Temos, aqui, no País, e não me quero estender, um número enorme de entidades estatais ingerindo ·numa política industrial. Citei no meu pronunciamento os dois casos específicos do MinJstério das Comunicações e do Ministério da Indústria e do Comércio. Há outros casos.
Há 'o Ministério _das Minas e Energia, que traça uma
PolítiCa energética, há o Ministério- -dÕ InteriOr~ que,
através da SUO EN E, da SUDAM e da SUFRAMA,
tem políticas industriais próprias. A política da Zona
Franca de Marlaus não está inserida dentro do conjunto
da política industrial brasíleira, assim como não está a

âaSúDENE.
Então, são problemas que precisamos ·resolve"r: Aqui,
o Congresso tem -e· volto a insistir- uma possibilidade de atuaçào. Pelo menos para nós, brasileiros, representa uma g,rande esperança. ·uma grande confiança no
futuro.
Portanto, ilustre Senador, me permita reafirilúir a minha confiança, que senti abalada na pessoa de V. Ex~,
mas - creio - existe no coração do povo brasileiro.
Existe hoje uma grande confiança, e uma grande esperança na <~tuação do Congresso. Daí o meu pronunciamento.
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Com relação ao Poder Judiciário, a que V. Ex~ se referiu, em prime-iro Illgar, a entidade de classe, pelo sistema
do nosso Código de Processo Civil, não pode entrar na
Justiça para defender um seu associado. Tanto não pode
que o Deputado Célia Borja. se não me engano, apresentou um projeto de lei no Congresso, alguns anoS_atrás,
no sentido de outorgar essa permissão, a fim de que as
empTesas pudessem liberar-se do castigo do Executivo
quando tivessem que recorrer ao Judiciário, ficassem
com mais liberdade e pudessem entrar através da entidade de classe.
·
Esse projeto não prosperou. Não sei se foi rejeitado ou
se ain-da não foi votado. De qualquer forma não foi
aprov<tdo. Portanto a nossa entidade de classe, como
qualquer outra entidade de classe do Brasil, não tem
qualificações para entrar no Judiciário em defesa do interesse dos seus associados.
Evidentemente, obviamente, a segunda hipótese- de
o próprio preJudicado recorrer ao Judiciário - é quase
que teórica no Brasil.
Em primeiro lugar, há o medo da represália. Istovamos ser claros -em todos os níveis. Em segundo lugar, o tempo que levaria para uma decisão do Judicíárlo.
Os eventos já-teriam todos ocorrido, e na sitU.icão-, num
regime de inflação que vivemos, uma in-dústria de alta
velocidade de desenvolvimento tecnológico como esta
não teria POsSióilidi:tde ·nenhUma de aguardar um pronunciamento do Judiciário. que é demõiado, ([ue é
roso.
Isto que poderia responder ao nobre Senador José
Fragelli.
·

mo-

O SR. JOSÉ FRAGELLI - A nível de sugestão,
apresento alguns reparos.
Compreendo que uma associação não esteja juridicamente habilitada, como sujeito de Direito atiVo de uma
relação jurídica proces-sual.
No entanto, uma associação, como a que V. Ex• preside, poderia dar amparo a um, a dois, a três ou mais associado&, para entrarem numa ação judiciária. Nada empediría que Se unissem .esforços e recursos para esse fim.
Uma decisão judiciária, num caso desses, poderia amanhã ser interessante para o conjunto dos associados, os
industriaiS que faieni parte de uma associação corno essa. Era uma questão apenas.
Sabe V. S• também que vários sujeitos ati vos de direito
podem entrar numa açào judicial.
Não f:ritrãria apenas um. Entrariam muitos.
É fácil de se imaginar a força que teria uma ação conjunta como essa na defesa dos interesses da indústria, de
um lado, e dos interesses nacionais, que V. S•s sempre
trazem aqUi ao nosso conhecimento.
- Parece-me que uma das fraquezas justamente das nossãs empresas tem sido a de não levar adiante a luta pelos
seus interesses e pelos seus direitos.
Não sou pessimista ·quailtO ao Congresso Nacional.
No entanto, o Congresso pode dar soluções-que não sejáffi-irlteres:S~fltt:S:-po~ exemp-lo, parii-li"vre empresa, e há
indícios. v. s• sabe tanto quanto eu.
Francamente não sei qual é a Política de Informática
que vai prevalecer aqui, no Congresso, se ·a preConizada
pelo Projeto Roberto Campos ou por outros projetas
Qüe-aí se· enconi-ri.tm· ·preconizando a Política da SEI.
Então, como é que se vai solucionar amanhã uma
questão como esta, qUando esses interesses empresariais
e nacionais poderiam ser promovido&, com fundamento
na Constífi.Jição, perante o Poder Judiciáfio, porque a
decisão de uma lei ordinária não é uma decisão fatal,
-riem a última decisão.
Uma lei que venha impedir a livre associação é institucional, sem dúvida nenhuma. A Constituição não faz nenhuma restrição. No entanto, estão ai os atos normativos, como V. Sf. acabou de ressaltar, impedindo essa livre
associação.
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São aspectos como estes-dos interesses envolvidos- e
repito, não apenas individuais, não apenas empreSariais,
e sim também interesses nãcionais - que amanhã talvez
tenham que ser defendidos perante o Judiciário, pOrque
quem dá a última palavra sobre o que ê permitido ou não
é permitido, de acordo com a Constituição, não é o Congresso NacionaL É o Poder Judiciário.
Fiz a indagação a V. s~ para saber se as associações, se
os industriais se- senlem cOm força, com recursos, com
meios, para defender os seus interesses dentro das_normas constitucionais, que são as normas que presidem o
todo_n_~cional.

Era esta a indagação. V. Ex' me responde de uma maneira que nào_é bastunte __animadora. Muito obrigado a

v. s•
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) palavra o nobre Deputado José Jorge.

COm a

O SR. JOS~ JORGE -Sr. Presidente•. levantarei alguns aspectos que verifiquei na-brilhante palestra que o
Sr. Firrõino de Rocha Freitas ~ealizou. São pontos sobre
os quais necessito de um esclarecimento mã.iof. -Em primeirO-lugar, sobre o proble~;;a di ~eSeTva- de
mercado e do papel da SEI.
Ressaltou V. S• a abrangência d~~a açào, que fez com
que se levasse à criação de cartórios, vamos charilár-assim, onde determinadas empresas tiveram a exclusividade para produzir determinados produtos, q~_e 0110 na sua
totalidade, que V. S• destaça alguns pontos onde exi5:te a
concorrência, mas pelo menos em determinados subsetores.
Essa reserva de mercado foi a forma eriContr-ada para
incentivar a empresa nacional, para permitir que essa
empresa nacional tivesse um crescimento e_tivesse uma
parcela de mercado, que, talvez sem ela, pela concorrência de multinacionais mtiliõ -põderosas nesse setor- inclusive nos Estados Unidos, acompanhamos e verificamos que as pequenas empresas na área da microeletrônica, de Informática, têm passado por dificuldades crescentes com a entrada de empresas de grande porte - ,
essa reserva de mercado foi o caminho encontt?do.
Pela palestra que V. S• desenvolveu, se coloca contra,
de forma explícita, mas de forma implícita, de certa forma, V. 5' combate os pontos básicos dessa reserva de
mercado: por um lado a não permissão de formar jolntventures; por outro lado, a necessidade de os projetas serem aprovados pela SEI. Enfim, uma série de medidas
que, na prática, são as que fazem com que exista reserva
de mercado.
Em determinada parte da palestra, V. S• também fica
contra a idéia principal. ou pelo menos uma das idéia-s
principais, do projeto do eminente Senador Roberto
Campos, quando diz: "O sifnples recurso ã tarifa aduaneira pode não construir proteção suficieflle-pãra essa
nascente ind!.l_Strial nacional".
Então. não sendo -parece-me--:-_ fl:!.vorável à reserva
de mercado e também não sendQ favorãvel a um si_mples
recurso à tarifa aduaneira. V. s~ pode explicitar melhor
como podemos incentivar e pro.teg:ef a indústria nacional. Esta, a primeira questão.
A segunda questiio é sobre o problema da _p~quiSa
tecnolôgica nesta área.
-Não há dúvida de que a simples reserva de mercado
não garanti rã a pe-squisa, principalmente nos seus setores
básicos. A estatização da pesquisa também -neste setor
não tem levado a resultados compensadores, principalmente no nosso País, onde a universidade tem uma tradição ainda pequena de pesquisas voltadas para o setor
industrial de forma rápida.
Como V. S• pensa que poderia ser estruturado um seter de pesquisa que fosse suficientemente dinâmico,
como dinâmico é esse setor industrial.

Em terceiro lugar, qual o papel que V. s~ vê para as
empresas estatais do setor, empresas estatais jâ existentes, tipo COBRA. por exemplo, que tem um papel de
-Concor-re-nte no mercudo, mas que, evidentemente, tem
certo mercado cativo. não deixa de existir, que isso é um
merCãdo governamental. que j{l existe: já é u·ma realidade
existente. Que papel poderia ser dado a empresas do tipo
COBRA?
Por último, um aspecto, a maioria dos projetas que estão tramitando no Cong:resso, pelo menos o do Deputado José Eudes, se não me engano o do Senador Carlos
Chiarelli -n-ão me lembro se o senador Roberto Campos também fala -.t-odo::; falam tia criação de uma espec;_i~ .Pe cpnselho nacional de Informútica ou coisa parecida, numa tentativa de retirar a SEI do controle direto do
Conselho de Segurança Nacional, que é onde ele está colocado.
Na sua palestra, V. S• coloca a SEI no Ministério da
Indústria e do Comércio, quer dizer, coloca o setor de
Informática como um setor industrial comurn,__e realmente é um setor industrial, ninguém está dizendo que
não é.
Qual a opinião de V. S• sobre a criação desse Conselho, como v. s• não citou, se ê realmente importante, se
-o Conselho de Segurança Nacional deve continuar tratando deste assunto, ou não deve existir conselho nenhum, e que simplesmente o MinistériO da Indústria e do
ComérciO_ deve tratar deste assunto. como trata dos demais do setor industrial?
São estas as q uestÕe.'>.

O SR_ FIRMINO DA ROCHA FREITAS- Nobre
Deputado José Jorge, V. Ex• tocou em alguns pontos
que são, talvez. fundamentaiS para formulação de uma
política ~esta área. Antes de responder às suas quatro
pergunt;.ts, farei uma colocação prelíminar, que considero _mujto importan~e.
Toda a nossa exposição aqui não é feita visando computado(. O computador é um dos instrumentos, talvez
até pOuco expressivo, dentro da nossa área industrial de
hoje, na área da eletrônica como um todo. A eletrônica
digital vai penetrar em toda a área eletrOõica, em toda
elêtrica e numa variedade enorme de indústrias, como ê
o caso, por exemplo, da indústria automobilística cada automóvel hoje já está tendo tre~en~os ·ou quatrocentos dólares de etetrônicos, e vai aumentar mais ainda.
A nossa preocupação é esse conjunto, ou sejã, a influência da eletrônica digital na indústria _em g'era1. Daí sermos talvez um pouco genéricos nas tiossas Colocações,
porque não estamos visando a Política de Informática
propriamente dita. Estamos analisando na forma em que
ela é entendida pela SEI e com abrangência, porque a
SEI controla atê a matéria-prima necessária à fabricação
de um "chip", por exemplo. IsSo~ específicóliôS comunicados da SEI.
_É d~ntro de.o;te escopo, é dentro desta visão, é d~ntro
desta c:olocadio que posso responder às sUas pergunta-s;- e
não simplesmente olhando o problema de um minicomputador ou de um microcomputador.
O SR. JOSf:JORGE- Também fiz as perguntas dentro desta colocação.

0. SR. FIRMINO DE ROCHA FREITAS- Estou
fazendo isto não só para V. Ex~. como para todos, para
que entendam, por exemplo, o problema, sobre a reserva
de me_t:cãdo.
Quando falei de reserva de mercado, não fiz um combate implícito à reservu de mercado. Permitir-me jolnt·
ventures não é ser contra a reserva de mercado. Absolutamente. Temos um caso aqui, no Brasil, da indústria automobilfs~ica, em que a reser':'a de mercado foi feita para
empresas estrangeiras. totalmente estrangeiras, com alguma participação nacional, em alguns casos.
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O SR. JOS1:: JORGE -Aí hú um erro de linguagem
de minhu parte. Quando falo reserva de mercado, é. re-

Sf.rva de mercado paru empresa nacional, porque a reser·
va de mercado para empresa e.o;trangeira, a essa ninguém
é contra. Verifica V. S• que ninguém combate a reserv2
de mercado para empresa multinacionais, como é o caso
da automobilír.tica. ATíús. n_in_guém nem chama de reser·
va de mercado. Essa dificuldnde só vem quando é da em·
presa ·nacional e é a esta que me estou referindo.

O SR. FI R MINO DE ROCHAXREITAS-Quamlo
se fala de reserva p;;1r:1 empresa nacional. também importa definir -o que é empresa nacional.
~-

-0 SR. JOS't. JORGE -

Exatamente.

OSR.

FIRMINO DE ROCHA FREITAS- ReiTro·
me ajolnt-veqtures, no caso, como empresa nacional, sob .
controle. sOb gerência, sob <~.dministração, com o poder
de decisão nas mãos de nacionais. Dizer-se que is_to não é
possível, nego. Seria negar a capacidade e a inteligência
dp empresário brasileiro. Neste ponto discordo total·
mente daqueles que alegam que qualquer jolnt-venture
yai cair na-rilão de estrangeiros. Não. Vai depender de o
empresário brasileiro ser capaz, e temos empresários ca·
pazes no Brasil - capacidade que chamo gerencial, capacidade financeira, capacidade de absor.ção_ tecnológi·
ca, capacidade de não deixar dominar. E já temos muitas
jofnt..ventures que funcionam assim perfeitamente.
Evidentemente, se se coloca o fraco ao _lado do fo~:te, o
incapaz ao lado do capaz, então a predominância estrangeira será fatal. Neste ponto, depende muito dos regulamentos e do comportamento do Congresso.
Portanto, defendo a implantação de certa reserva de
mercado para aqueles produtos que tenhamos realmente
capacidade de fabricar ou que venhamos a fabricar até para a microeletrônica defendo, que ê uma indústria
muito mais complexa do que a do computador, atê para
esses. casos-, mas com certa qualificação, uma qualificação de que o empresário nacional ·seja escolhido com
razoávef cuidado e que efas sejam montadas com razoável cuidado. e permitir-se jotnt-ventures para aqueles que
o desejarem.
O segundo ponto com que discordo: o Governo não
pode ser o úrbitro da fixação do !lÚmero de empresas que
se vão beneficiar da reserva de mercado. Faz~se a reserva
de mercado para a empresa nacional, e aqueles- qu~ são
empresa nacional poderiam beneficiarwse dessa reserva.
O SR. JOS:I:. JORGE -

Permite--me um aparte?

O SR. FIR M!NO DE ROCHA FREITAS não.

Pois

O SR. JOSt JORGE- V. S• falou hã poucos instantes QtH:i o empres-ário nacional, para participar de Uma
joint-ventures, deveria ser bem escolhido. Agora V. S• deferi de que o Governo deixe isso em aberto. Não acha V.
Sf__ que há uma contradição'! Quem escolheria esse ...

O SR. FIRMINO DE ROCHA F!tElTAS -Não
terminei, nobre Deputado. Vou chegar lá. Dê~me lic~nça.

Estava falando sobre .a microeletrônica. No caso da
microeletrônica também.
Neste ponto, respondo também à pergunta que V. Ex•
me faz com ielação à incoerência de cu ser contra a posição d_o Senador Roberto Campos. Não. O. direito
aduaneiro. a tarifa é um instrumento válido, até certo
ponto. Há certos casos em que não é possível. Então,
nesses casos, eu iríu ao ponto de utilizar a reserva de
mercado como instrumento.
Permita-me agora responder à quarta pergunta de V.
Ex• porque assim termino a resposta da primeira. Não
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sou Cl)ntra, de formJ. nenhuma, à criação de um Conselho de Informátic<L

O SR. JOSÉ JORGE- Não disse que V. S• era con---tm.
OSR. FIRMINO DE ROCHA FREITAS- A colocação dentro do MiniStério da Indústria e do Comércio
da área industrial da Informática é porque é neCessáiio
que ela se insira dentro do conjunto da política industrial
bra~ilcira. Deixei em aberto. Não digo que ela é feita
dentro de um conselho, que pode estar no Ministério da
Indústria e do Comércio, pode estar em outra área do__Governo, que trace o -coi1junt0 da polítiCa ge-riif di rnfOr~
mática, até dos usuários. Estou-me referindo, no MiniStério da Indústria e do Comércio, à parte industrial áa
Informática, que está ligada a outros aspectos da Informática que não são industriaís. Quanto a,estes, n_ão me
manifestei a respeito.
Meshlo Nessa área industrial deve estar dentro de um
ConSelho, porque a escolha das empresas nacionais- aí
volto ao meu ponto - deve ser feita por um Conselho
capaz e não ao arbítrio de uma escolha pessoal, de forma
alguma - isto, em prirrieífo lugar. Em segundo lugar,
não pode haver na reserva de mercado- volto, agora, à
sua primeira pergunta - nenhuma limitação para a cmpresa nacional. Aquelas que desejHrem produzir, e sendo
nacionais e estando qualificadas, devem gozar desses beneficias, como gozam nos outros países. O Japão tem a
sua reserva de mercado, não escrita, para todas as e~
presas japonesas -as que sãó capazes, evidentemente.
Sua segunda pergunta, sobre pesquisa - não sei se
respondi iritegralmente à primeira; pois pfocurei responder junto à primeira e à quarta pergunta. A questãO da
pesquisa, e tive a oportunidade de ler - estava ausente
do País - a manifestação do Reitor Têrcio Pacitt, do
Instituto Têcnico da Aeronáutica. S. s~ demonstrou claramente o que ê o pré-requisito para a pesquisa. O prérequisito que nos filha no Brasil hoje é a educação d_e
a.lto nfvel, é a educação de elites, de formação de têcnicos
e cientistas capazes. Citei, aqui, o caso -da India, que é
um produtor, hoje, e vendedor no mercado internacional
de software, porque a India tem algumas escolas de alto
nível, com formaÇão--de cientistaS -ãltamente capazes e
que estavam praticamente sendo todos exportados para
os Estados Unidos e outros países. Agora a fndia modificou a sua polítiCa e procura absorver. Esses hOmerlS hoje
estão procurando e encontrando ambiente de trabalho
na lndia. Eles foram Para os Estados Unidos, para as
Universidades americanas, e alguns até ganharam o Prêmio Nobel. São homens altamente qualificados, com
uma formação científica excepcional, com uma formação técnica excepcional. Agora eles estãO na Tndia,
voltaram e encontraram ambiente no seu País.
Precisamos encontrar as fórmulas no Brasil -primeiro, de formar esse pessoal, para que a pesquisa, seja na
área governamental, seja na área privada, na área da indústria, possa -contar com elemento hUmano capaz.
Aqueles 80 ou 100 PhDs brasileiros que estão trabalhando no· exterior dever-se- ia encontrar fórmulas também,
para poderem voltar ao Brasil e aqui produzirem o que
estão produzindo lá.
A forma de pe.c;quisa deve ser múltipla. Deve ser do
Governo e da empresa. Neste ponto, parece-me que a sugestão contida no projeto-do Senador Roberto CamPOS"êperfeita: o que as empresas que possam operar no Brasil,
seja por joint-venture, seja empresa nacional, seja empresa multinacional -operando nas áreas a que têm direito
de operar, essas empresas sejam obrigadas a alocar parte
dos recursos da venda dos seus produtos para a pesquisa
procedida em Territ&ió Nacional. Este é um ponto a
que precisamos dar a maior atenção. Nesta indústria, especialment~. se não lhe for dada maior atenção, não vai
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poder existir. H{t no entanto, pré-requisito fundamental:
e pode haver dinheiro, pode haver tudo, se não há formação de pessoal de alto nível_, se não há artLbiência
-cie_ntífica· e técnica, é muito difícil desenvolver a pesquisa, desenvolver a criatividade científica e- a criafiviâade
técnica nestes setores_
Finalmente, com relação às empresas estatais, não
vejo razão para continuar funcionando uma COBRA,
competindo com as empresas normais existentes. Também não sou daqueles radicais que entendem deva ser fechada. Deve ser vendida -penso para a empresa privada, pura e simplesmente, se encontrar um comprador.
-Assim, a mesma -COiSã a P"ItúLOGO. NãO-vejO-razão
para que esSàs empresas continuem funciOnâ.ndo ria ãreil
governamental. Se O setor de armamentos do Brasil passou para a indústria privada, e está tendo um sucesso espetacular na área de exportação, um setor muito inais
sensívd, sob O ponto de vista militar, pr?prfamente dito,
está tendo um suceSso como é do conhecimento de todos, na área da iniciativa privada, por que a lnformática
não pode funcionar bem na área da iniciativa privada?
Pode funcionar perfeitamente bem - é apenas questão
de se encontrar os caminhos que levam a isto. Não há necessidade_ de se ter uma empresa fazendo exatamente o
que faz a iniciativa privada na mão do Governo. Aliás,
como acr;ebou de citar o nobre Senador José Fragelli, é
inconstitucional, porque a Constituição ...
Não foi o que V. Ex' disse?
O SR. JOSÉ FRAGELLI - Não entendi bem assim.
Não é inconstitucional. Pode haver. O Governo pode entrar em qualquer desses campos, reforçando a atividade
económica ou até subsidiariamente, como dispõe O§- [9
do art. 170 da Carta Magna. Essa decisão deve ser dada
em cada caso -aí, sim, a decisão do Congresso é importante. Em cada _caso o Congresso deve decidir se a empresa estatal entrará ou não nessa atividade, nessa indústria.
f: o .que entendo, principalmente no tocante aos· arts.
163 e 170.

O SR. FIRMINO DE ROCHA FREITAS Desculpe-me V. Ex' minha ignorância jurídica.

O SR. JOSt. FRAGELLI- Pode ser até que eu esteja
errado.
O SR. FIRMINO DE ROCHA FREITAS - Entendi.
A Constituição dá preferência à âtividade privada. Se
existem quatro empresas ~o Brasil produzindo minicomputadores, por que há necessidade de uma _quinta estatal
produzir? Não vejo razão de ser. Ela deve ser vendida, se
encontrar um comprador.
- --Esta, a minha posição com relação às empresas estatais.

O SR. JOSI::JORGE- Agradeço a V. Ex~ os esclarecimentos. Foram importantes, no sentido de que possamos ter um entendimento mais completo do seu pensamento.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Antes de
concede:r a palavra ao último dos oradores inscritos, o
nobre Deputado Odilon Salmória, teCerei alguns comentários sobre a intervenção do nobre Deputado José Jorge, dado S. Ex~ se referiu especificamente ao meu proje-

to.
Em primeiro lugar, êsse projeto, ao contrário do que
parece pensar o nobre Deputado, não repousa exclusivamente, sobre tarifas aduaneiras_ como instrumento de
proteção; ao contrário, reconhece que as tarifas aduaneiras como instrumento de proteção; e contrário, reconhece que as tarifas aduaneiras são o principal instrumento
de proteção, mas devem ser suplementado por vários outros instrumerítos. Um deles ê o sistema de inCentivos e
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vant?gens para as empresas sob controle nacional, quer
dizer, com 51% de capital votante em mãos nacionais.
No meu projeto, para essas empresas se estatui três
sortes de privilégio, que constituem uma espéde-de proteção adicionaL Primeiro, uma proteção mercado lógica,
quer dizer, as- encomendas do Governo, seja de protótipos, seja de beõ.s finais, seriam preferencialmente direcionadas para as empresas sob controle nacional,
admitindo-s~ mesmo um sobrepreço de 25% sobre ofertas de competidores que não sejam sob-contrOle nacional. O segundo tipo de proteção adicional são os incentivos fiscais, também reservados para essas empresas. Um
terceiro tipo são os incentivos de natureza financeira, ou
seja, acesso-às fontes oficiais de financimento e, especificamente_ PROOESIN o Programa de Desenvolvimento
da Informáticã que seria um Fundo Especial criado para
auxilio às empresas sOb controle nacional.
Haveria, ainda, uma quarta categoria de proteção- a
Lei antitruste. No meu projeto, art. 59, parágrafo único,
se estatui:
"Art. 59
.......................••.. _ ~·.
Pa(âgrafo único. O Conselho Intermin~sterial
de Informática e o Conselho Administrativo de Defesa Económica, no que refere a Lei n9 4.137, de 10
de setembro de 1962, colaborarão na repressa.o dos
abusos de poder_económico e de prátícas de açambarcamento monopolístico de mercado na área de
informática, e enviarão relatórios dessa sua atividade, semestralmente, às Comissões de Economia do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados."
Há, porta~to, uma orquestração de instrumentos de
proteção, e não uma confiança ce8:a e univocal naS tarifa!! __aduaneiras.
Aliás, o meu projeto constitui a verdadeira reserva de
mercado ao nível de País, porque o que temos hoje não é
isso. Temos a reserva de mercado ao nível de empresa,
com a concessão de cartórios a certos beneficiários e cassação do direito de produzir para todos aqueles que não
foram escolhidos a dedo pela autoridade, segundo critérios que só ela conhece.
Perguntou ainda o nobre Deputado José Jorge se meu
projeto prevê um Conselho Nacional de Informática.
PreVê~ Sim-, o chãmado ConSelho interministerial de-Infonnática, sob a presidência do Ministro da Indústria e
do Comércio, porque se trata de uma atividade industriaL O Ministério da Indústria e do Comércio, segundo
a Lei de reforma administrativa, o Decreto-lei n9 200, é o
órgão encarregado de toda a política Indústria! e Tecnológica. Essa responsabilidade não poderia ter sido subtraída ao Ministério da Indústria e do Comércio sem
uma lei, o que houve foi um simples decreto que transferiu esses poderes para uma entidade subsidiária do Conselho de Segurança Nacional, que todos sabemos, pela
Constituição e pelo Decreto-lei n9 200, não ê uma autoridade executiva, nem sequer normativa. tum simples órgão assessorial da Presidência da República, cujas decisões e recomendações se formulam através de reuniões
de plenário. Nunca houve nenhuma reunião do plenário
do Conselho de Segurança Nacional registrada em atajá pedi atas a este respeito - para aprovar qualquer aspecto dà Política de Informãtica. Dois Ministros, o Ministro _das Comunicações e o Ministro da Indústria e do
ComérciO significaram a esta Comissão de Economia
que diSáProVain essa política e não foram sobre ela consultados.
A resposta a outra indagação formulada pelo nobre
Deputado José Jorge, sobre se ou não o meu projeto favoreceria manter-se essa atividade na área do Conselho
de Segurança Nacional, minha resposta é- não, enfaticam~nte_não, Esta não é atividade específica do Conselho de Segurança Nacional, cuja função é de planejamento estratégico, fUnção, que, aliás, não vem sendo desempenhada. O Deputado José Jorge não conhece, o Deputado Odilon Salmoria não conhece, o Senador Josê
Fragelli não conhece, eu não conheço nenhum relatório
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substantivo do Conselho de Segurança Nacional comuM
nicado à Nação, sobre suas funções específicas_: planefamento estr~tégico. Aavertêii.C(as; por -exe~plf:>, sobre a
cr:ise energética, dados sobre o planejamento energético,
dados sobre a explosão populacional que ameãça a-segurança urbana, dados sobre as conseqUências psicossociais da i.nflação. Nada disso foi feito. AO cõiiti'ârlô-,- o
que se está fazendo ê uma invasão de determinadaS áreas
executivas que competem a outros Min-istérios; Portanto, minha resposta é não. O Conselho de Segur-ª'nÇa-Na-

cional não deve ter nada a ver com a Política executiva e
normativa de Informática. Pode, sim, expressar inferesse
na produção de certos produtos informáticos. IsSo é Váli-

do, porque se trata de uma organização-que, entre outras
coisas, também se interessa pela defesa nacional. Uma
pequena parcela da produção inforriiática tem a ver com
segurança. Se o Conselho de Segurança Nacional quiser
fazer recomendações em seu plenãrio, não ·atraVéS da
Secretaria-Geral - não reconheço capacidade à
Secretaria-Geral para fazer recomendações ~se, através
do seu Plenário, o Conselho de Segurança Nacional quiser sugerir coisas específicas relacionadas com aspectos
bélicos da indústria da Informática, essas recomendações serão bem-vindas. Outras, não. Qualquer intervenção executiva e normativa deverá ser preCedidã de
uma lei do Congresso Nacional. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Odilon Salmoria.
O SR. ODILON SALMORIA- Sr. Presidente, Srs.
Congressistas, Sr. Firrit1no- de Rocha Freitas, ilustres
convidados desta manh~:
Infelizmente, por outras razões, cheguei no fim da palestra. Folheando rapidamente o seu pronunciamento, aqui, na Comissão, pude selecionar alguma coisa para comentar.
Em primeiro lugar, vi, na página 4, que V. S• começou
a bombardear a Secretaria Especial de Informática,
quando tachou de arbitrária certas medidas da SEI.
Â frente, na página 7, mais precisamente, V. Sf reclama da SEI, que cria diferença de tratamento, impedindo
certas empresas de se constituir no setor, mais precisamente algumas empresa$...cujo número é arbitrato_ pela
SEI, criando assim dificuldades".
Creio. que há algum equívoco, pelo rrieiloS de que tenho conhecimento. Qualquer empresa que quiser
estabelecer~se na área de_ Informática, de computação,
que seja de capital tOO% nacional, baSta qUe fe-adapte às
exigências da SEI, que lhe é permitido. Qualquer empresa que queria instalar-se, salvo melhor juízo.
Mais à frente, na página to, entra na área de ehips,
com relação, principalmente, à questão do mercado suficiente para permitir a f<ilificiiÇão da área, de rnicroeletrônica, principalmente na área da Chib.
O nosso m-ercado de microeletrônica, hoje, ê de 20 míIhões de dólares. o-faturamento da PHILCO, dos Estados Unidos, na área de microeletrõnica, é de 50- milhõC;S
de dólares. Isto quer dizer o quê? Se com um mercaQQ de
50 milhões de dólares, ela fabrica e compete, por que
com um mercado de 200 milhões de dólares não podemos também com a nossa indústria nacional, fabricar e
competir.
Abro aqui um parêntese.
V. s~ salientou muito bem a questão da eletrôniçª_J;{igital. Este, efetivamente, será o grande caminho da microeletrônica. Se não pegarmos esse trem agora, possi~
velmente seremos ultrapassados, justamente por isso. O
Japão deu esse salto na indústria de Informática pi'1riCí=palmente, como na indústria da Informática, porqUe, eri~
quanto o Mundo estava produzindo computadores de
válvula, o Japão iniciou a sua política na fabricação de
computadores com transístores. A questão da eletrônica.
digital ê a grande mudança que também temos que-ap-ro--veitar, e justamente entrar com vontade nessa áre.a da
microeletrônica, porque dentro--de pouco tempo é nesse
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setor que se verificará a grande agregação de mão-deobra, principalmente por ser o grande inte·resse nacional.
Mais à frente, na página 19. V. S•também fala em
joint-ventures, defendendo, como defende o nobre Sena~
dor Roberto Campos, a mudança da nossa Política de
Informática, adotando-sejoint-ventures. Apenas lerei um
trecho de uma repOrtagem de matéria sobre a palestra
que o Dr. Dó ri~ Porto, Diretor do Centro de Tecnologia
de Informática- CTI, fez na subcomissão de Informática da Câmara dos Deputados, na semana paSsada:
"Ajoint-nnture é um t:avalo de Tróia. A .frase, de
efeito, nào ~ de nenhum xenófobo brasileircJ, mas
sim do Diretor da CIA, William Casey, em entrevista concedida ao jornal The New York Times, em 6--.5.:84, ao se fefeiír à pretensão das _indústrias japonesas de Informática de invadir o mercado americano,
utilizando a formação de capital nacional e misto
com indústria dos Estados Unidos".
O Diretor da CIA ê contra a joint..venture, por representar um perigo ao futuro dos Estados Unidos.
Então, se imagine o que pode representar de perigo
para o futuro de um país como o Brasil.
Este, um aspecto, apenas para salientar a opinião do
Diretor da CIA, reproduzida na palestra do Dr. Dória
Porto.

Finalizou V. s~ sua palestra com uma frase até de certó efeito, e precisamos indagar de uma vez por todas:
..Se o objetivo do Governo é promover apenas a
fabricação do computador, ou promover o desenvolvimento do País".
É evídente que a PoHtica Nacional de Ipfofmâtica não
é só produzir o computador. Está muito acima da fabricação de uma máquina. É principalmente desenvolvermos uma capacitação tecnológica no Pafs, que acredito
que a atual Política de Informática está desenvolvendo
até com grande rapidez, haja vista a nossa indústria de
computadores e o que temos desenvolvido de tecnologia
própria, sob todos os aspectos, desde o modens até já
saindo da área de Informática, entrando na área de telecomunicações. O País está dando um salto em tecnologia
própría.
Com relação a alguns aspectos salientados, principalmente a questão dos posicionamentos-contra que temos
observados até do_ Ministério da Indústria e do_ Comércio e do Ministério das Comunicações, e foi também ressaltado pelo Senador Roberto Campos, há alguns anos
decidiu-se criar uma política para a: thicroeletrônica, o
aspecto que V. S• mais abordou quando se resolveu criar
essa Política. para a Microeletrônica, foi definida por um
grupo-de-trabalh_o,_ do qual participaram representante
do Ministério da Indúsiria e do Comércio, representánte
do MinisfériO das Comunicações, represente do GEICON- esteve aqui o Dr. Salomão, sob certo aspecto se
posicionado contra a Política de Informática. Esse grupo
de trabalho decidiu que a futura Política de Microeletrônica para o Pais deveria ser desenvolvido pela SEI. Então,_há uma contradição entre as posturas-desSes Ministérios, desses órgãos, há alguns anos e hoje. Acredito que
o posicionamento da SEI tem sido mais ou menos Coerente desde a sua criação. O Dr. Firmino Rocha Freitas salientou i.iin -po-nto-importante, já no momento dos debates o Japão tem uma
reserva de mercdo, para as empresaS-cOmpetentes. Isto é
muito importante, é fato qtiejã disse na Comissão de Economia do Senado, e o Senador Roberto Campos contestou, dizendo que não iínha. Agora- vem
confirmar, o que é de muita importância.
V. S• também falou que temos montar mecanismos e
acharmos uma forma de faZer com que os tb:nicos brasileiros que estão fora do País voltem para desenvolver a
noss-a tecnologia nacional. Concordo plenamente com V.
S' Uma das.formas de conseguirmos manter esta massa
-CrítiCa este perisiuneilto tecnolõg"icO Dra!meiro é criar-

v.-s,

e-

mos uma indústria nacional que permita que aqui esses
técnicos encontrem mercado de trabalho, porque, se dei·
xarmos só para as indústrias multinacíonais, o que teremos será o desenvolvimento de técnicas e de tecnologias
de venda apenas, de venda e de uso, e muito pouco tecnologias de produto, de projetas, que é efetivamente o
que interessa ao País.
ÂS vezes é-nos difícil, nestes debates, contestar o Senador Roberto Campos, porque normalmente S. Ext fala
no fim dos debates. Na reunião da semana passada, o Senador falou alguma coisa sobre a evolução do faturamentó da indústria nacional. Só gostaria de ler um recorte que tirei de um jornal, contestando certos aspectos que
o Senador Roberto Campos levantou no final da última
reunião:
''A indústria de Informática do Brasil aumentou
o seu faturamento de 830 milhões de dólares em
1979 para aproximadamente 1,5 bilhões de dólares
em 1983. O mercado nacional estâ entre os 8 maiores do Mundo, e apresenta taxas de crescimento em
torno de 15% ao ano. É, sem dúvida, um dos mais
dinâmicos,_ o que justifica o grande interesse interno
e externo que tem suscitado.
Esta, Sr. Presidente, a minha participação. Agradeço a
atenção.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) -tem a palavra o Dr. Firmino de Rocha Freitas.

O SR. FIRMINO DE ROCHA FREITAS -Claro
que o nobre Deputado Odilon Salmoria fez um comentário bastante variado, um amplo espectro sobre o conjunto de problemas, que não vou procurar responderespecificamente.
O SR. ODILON SALMO RIA comentário sobre a sua palestra.

Fiz realmente um

O SR. FIRMINO"DE ROCHA FREITAS- Vou
simplesmente fazer alguns comentários com relação à exposição de V. Ex~
Em primeiro lugar, quando falo sobre a capacidade,
sobre a dimensão de nosso mercado para o chip, me refiro à produção indutrial de chip, com a pretensão, e talvez eu devesse ter dito isto no meu trabalho, mas não o
disse, com a ,pretensão de cobrir a ampla gama de chips
que existe no mercado hoje. Mais ou menos dois mil
chips diferentes são padronizados no mercado hoje. Evidentemente que para a produção de 70%, é necessária
uma indústria com escala industrial, e a essa indústria
que me refiro que. não temos escala industriai para isso.
O dado a que V. Ex~ se refere da PHILCO, e até falo
no meu trabalho em produção em escala, o que chamaria
de custon made, chips feitos para uma finalidade específica.Jsto é feito em Israel. isto é feito na África do Sul, isto
é feito em pequenas indústrias japonesas, que vi na semana passada no Japão. São indústrias específicas para
produção especifica. Por exemplo, nos Estado Unidos a
Rewlett Packard fabrica chíps especiais para suas máquinas. Os outros ela compra no mercado~ No Japão vi a
Yowogava (?), que fabrica chips especiais para os seus
instrumentos de medição; os outrOs todos eLa compra no
mercado, que sào chips padrões.
Aí é possível uma fabricação, se bem que o preço passa a ser·uma -consideração secundária. QUando se entra
na área-de competitividade de chips padrões, a estes que
refiro que precisam ter uma escala industriai garantida.
Não sei onde V. Ex' obteve esse dado sobre a PHILCO americana, de produzi.r 50 milhões de dólares.
O SR. ODILON SALMO RIA- Do-Dr. Dória Porto, do CTI.

O SR. FIRMINO DE ROCHA FREITAS -O Dr.
Dória Porto está um pouco Iria!- infOrmado, porque a

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Agosto <le 1984

PHILCO americana não existe maís há muito tempo. Está fechado. Só existe PHILCO no Brasil. Aliâs, os ünicos

países do Mundo em que existe PHILCO é no Brasil, operada pela Ford, e na Argentina. A Ford comprou a
PHILco brasileira. Um grupo pequeno comprou a
PHILCO argentina. A da Venezuela foi licenciada, e a
dos Estados Unidos fechou. Portanto, não existe a
PHILCO americana. Deve de ser de outra empresa qualquer.

O SR. ODILON SALMO RIA PHILCO_ americana?

"0 ·sRASILINVEST nacionalizou a NEC. Dois
anos depois, para escapar das críticas quanto a con~
trabando, o Presidente da NEC e do BRASILINVEST, Sr. Mário Garnero, explicou que são os japoneses que têm o controle técnico, industrial ecomercial da empresa.
Aparentemente, para o capital nacional majoritário restou apenas a administração dos elevadores
e das recepcionistas."
Posso fornecer o livro, se V. Ex• quiser.

Quando fechou a
O SR.-FIRMINO DE ROCHA FREITAS- Não ci-

O SR. FIRMINO DE ROCHA FREITAS- Faz uns
5 ou 10 anos, por aí. Antes de existir o cbip em termos
comerciais. De modo que realmente o Dr. Dória Porto ...

O SR. ODILON SALMO RIA -O chlp existe hã 5
anos?

O SR. FIRMINO DE ROCHA FREITAS- Não. O
chip existe há mais tempo. Lógico. Antes de existir em

termos comerciais, de forma que está.

-

Sobre este assunto não sei.
Sobre a opinião que ela dá da CIA, talver eu não tenha
o mesmo respeito pela opinião da CIA que tem o Dr.
Dório Porto, que V. Ex• manifestou. Tenho minhas pró·
prias opiniões. O industrial brasileiro- e agora me per.
·mito citar nomes - do nível do Dr. Olavo Setúbal, do
nível do Dr. Mathias Machiline, para mostrar gente da
minha área, do meu setor, do nível do Dr. José Whita·
cher Ribeiro, não falaria do Dr. José Ermfrio de Moraes,
porque este não tem associação nenhuma, mas os outros
têm.
V. Ex' acha que homens deste gabarito vão serdomi·
nados por algum cavalo de Tróia de empresas estrangei·
ras, se eles se associarem? Não posso admitir esta hipóte·
se. O Sr. Mathias Machiline é um caso, tem uma- e o
Sr. José Whitacher Ribeiro tem associações. O Sr.
Mathias Machiline domina integralmente a sua empresa,
usa tecnologia importada, mas domina integralmente a
sua empresa. A empresa é operada por ele, ele é ciuem
detém o comando.O poder de decisão é dele e ele não vai
abrir mão desse poder.
Admito as ressalvas, concordo plenamente com V. Ex•
que qualquer.joiot-venture malfeita, o lado opaco ...

O SR. ODILON SALMORIA- A preocupação não
é minha, Dr. Rocha. b da CIA americana, o Dr. Dória
Porto citou dados.

O SR. FIRMINO DE ROCHA FREITAS- Não endosso essa opinião da CIA. Se V. Ex• a endossa, não a
endosso. Tenho a minha própria opinião, e é esta que es·
tou transmitindo.

O SR. ODILON SALMO RIA- Minha preocupação
com relação ao Brasil é muito niaiOr do quC a preocu·
pação da CIA com relação-aos _Estados Unidos.

O SR. FIRMINO DE ROCHA I'REITAS- Minha
preocupação com o Brasil também_ ê mu_ito grande. Não
estou preocupado com os Estados_ Unido.s.... _Essa é preocupação e problema da CIA. A minha preocupação com
o Brasil é a de encontrar um caminho para o nosso País
desenvolver-se, o caminho que proponho, o caminho
que sugiro é o de associações mais rápidas e mais fáceis.
1:. Isto.

e

O SR. ODILON SALMO RIA - Dr. Rocha, mechegou às mãos a-qui um livro, que é matéria sobre ...

O SR. FIRMINO DE ROCHA FREITAS- Vai provar que a PHILCO existe.

O SR. ODILON SALMO RIA- Não. Sobr< "informâtica, uma questão nacional'', que me permito ler só um
trecho, com relação à questão dos joint-ventutes.

tei o nome do Dr. Mário Garnero, não citei a NEC, nos
exemplos que apresentei. Não quero fazer nenhum comentário com relação a este assunto, porque é assunto
-·que envolve um contrabando que nós, "da ABINEE denunciamos, mas que compreendo. Veja bem, Sr. Deputado. Denunciamos à Polícia Federal e à Receita Federal,
não esse da NEC_específicÕ, inas o contrabando de produtos eletrônicos em geral. Insistimos para que isso fosse
levado a sério. Compreendo esse contrabando, porque se
chega a um ponto em que o --contrabando é feito não só
---de peças que estão negativas para importar, mas até de
tecnologias, e tecnologias porque o lN PI não permite registro de tecnologia, o INPI se arroga no direito de decidir se a empresa precisa de tecnologia ou não, ou daquela tecnologia ou não. Isso cria uma situação para o empresáiio nacional que o obriga a trazer essa tecnologia
pagando por fora, como se usa dizer.
Portanto, esse problema das joint-ventures, continuo
com a minha posição, apesar da opinião da CIA, continuo preocupado com o Brasil, muito mais preocupado
com o Brasil do que eles estão, talvez, e continuo achando que a boa solução é a solução ...

O SR. ODILON SALMORIA - Estilo preocupados
com os Estados Unidos, não com o Brasil. O Brasil está
preocupad~ com outra coisa.

O SR. FIRMINO DE ROCHA FREITAS- Eles estão preocupados com os Estados Unidos. Continuo~a
chando que é uma solução séria e correta essa da joint·
venture, da· forma como propus, com os pré-requisitos
que propus.
V. Ex• ainda fala sobre a abrangência do setor digital,
e- diz-qu·e no início_ bombai-deei muito a SEI.
Realmente não bombardeei a SEI, no sentido de que~
rer bombardear essa Secretaria. Tudo que falei aqui com
relação â SEI, e um pouco mais·que não está aqui, eu disse ao Coronel Brízida eu disse ao Coronel Dytz, eu disse
ao General Venturini, nas várias oportunidades em que
administrativamente, e não judicialmente, e sim administrativamente, lhes procurei, para defesa do interesse da
indústria brasileira, não de Informática, tOda a indústria
de instrumentação, que se estava ameaçando fechar em
determinado momento, a própria· indústria eletrônica de
entertalnment, que houve momentos em que esteve em
-grande dificuldades, as indústrias do setor de automação
e uma série de outros setores que nos preocupam.
Quando venho· para tratar de_um assunto nesta Comissão, os repórteres que me estão procurando, é a preo~
cupação de todo$: o_Sr. é a favor ou contra a reserva de
mercado']
Não estou preocupado, especificamente, com a reserva de mercado de mini e microcomPUtadores. Esta é uma
parcela de um grande problema que temo$: o problema
. ".de definir uma linha de Informática para o País, que
deve abranger, e vai abranger necessariamente, a vida
nacional como um todo. Esta, a nossa preocupação, não
saber se o minicomputador está bem ou não está bem
dentro da reserva de mercado._ Interessa a um grupo de
empresas que é beneficiado por isso- concordo - e
que desenvolve hoje -um lobby pesado na imprensa brasileira. Também é um fato. Como o desenvolvem também
~-s multinacionais do seu lado. Também vamos discutir.
Não estou aqui querendo jogar pedra em cima de nin-
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guém, estou querendo colocar os fatos como eles são.
Vejo posição de uma dicotomia: ou é a favor da reserva
de mercado, portanto o senhor é brasileiro, defende o
Brasil etc.; ou, então, o senhor é contra, e os técnicos estrangeiros vão ficar lá, nunca vem para cá, vamo-nos entregar às mãos dos cavalos de Tróia da indústria estrangeira etc. etc.
Não enxergo a dicotomia dessa forma. Temos que defender os nossos interesses, comO brasileiros, temos que
saber âefendê-los, temos que saber associar-nos com o
mundo que está aí, porque todo mundo está se associando com todo mundo.- 0-s jãponeses estão intalando indústrias semjoint-ventures, dentro do território americano. Não é com joint-venture. É sem joint-venture no territórío a:mericafiõ. E os americanos estão instalando lá
dentro do Japão.
Portanto, temos que aprender a conviver com o mundo e não nos fechar dentro de uma cortina, que não pa~
- sa nada nem para lá nem para cá.
Aí criamos um erro; que vai conduzir o Brasil ao atraso._ Esta é uma preocupação que manifesto aqui, perante
esta Casa, como ponto de vista da indústria nacional,
que represento.
t o que poderia dizer como comentário às observações do nobre Deputado Odilon SalmOria.
A minha posição é positiva. Não estou preocupado
com a eventual reserva de mercado para mini ou micro•
computadores, que ê uma preocupação de todos. Estou
preocupado com o problema geral da indústria eletroeletrônica brasileira e o seu desenvolvimento futuro, com
relação a uma explosão que está aí, que está vindo e que
vai ser abrangente para todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Obrigado, Dr. Firmino de Rocha Freitas.
Se o Deputado Odilon Salmoria me permite, farei alguns comentários sobre o assunto.
Em primeiro lugar, já foi esclarecido que os dados referentes à PHILCO não têm nenhum significado. Quando se decidiu a produzir semicondutores no Brasil, a
PHILCO associou-se à RCA, exatamente porque não tinha nem produção nem tecnologia. A esse tempo ...

O SR. ODILON SALMO RIA (fora do microfone)Sr. Presidente, ou a qualquer outra indústria ou a outras
tantas indústrias americanas, só para cotejar o fatura·
menta de algumas indústrias com ... (inaudível). Não as
maiores, evidentemente, porque vamos chegar ao faturamento da (inaudível) a IBM ...

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Vamos a
isso.
Então, associou-se à RCA, para obter tecnologia"e Cx.periência de produção. Âquela altura, parece-me que a
RCA era a segunda empresa em tecnologia, e terceira ou
quarta em produção. t tão dinâmico esse campo de semicondutores, que aRCA é hoje uma_empresa relativamente caudatária. Estará em sétimo ou oitavo lugar.
Tanto assim que a Philco, mesmo antes de dissolver sua
empresa, já tinha sob consideração pactuar tecnologia
com a Fujitsu, devido à desatualização do seu parceiro

-aRCA.
Em segundo lugar, o Dr. Dória Porto, ao citar a CIA.
não me convence de nada. exceto de uma cais~: os órgãos de segurança são muito iguais em todos os países.
Em todos eles há uma tendência de invasão de outras
áreas. A CIA quer invadir a área de informática eletrônica. A SEI a quer invadir no Brasil.
A controvérsia que se estabeleceu nos Estados Unidos
é a seguinte: a CIA receia que, através de joint-ventures
com os japoneses, estes, nesse intercâmbio, saiam lucrando, quer dizer, os japoneses absorveriam mais tecnologia
de seus parceiros americanos do que os americanos dos
japoneses.
A classe empresarial americana respondeu negativamente à postulação de CIA,_ ..Não, Senhor, -disseram
eles - b i:riipoitarite termos jolnt-venture, pelos simples
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razão de que as possibilidade serão de que a troca será equilibrada, ou, talvez, vantajosa para a America, por um
fato estatístico concreto; as grandes firmas japoneSas de
semicondutores estão investindo 24% do seu faturamen-

já tem -indústrias fabricando semicondutores. A própria
CIP, que é do Machilne, vai fazer até difusão para a
fabricação de semicondutores.
Eram só esta_§ observações, Sr. Presidente.

to na pesquisa e desenvolvimento de semicondutores; as
firmas americanas estão investindo entre 10 e 14%. Por-

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Com a

tanto, uma associação poderia beneficiar ã.lnbos os lados.
Tudo que a citação do Dr._Dória Porto demonstra, e
que são perigosas as agências de segurança. Nunca se

palavra o Dr. Firmino de Rocha Freitas. Peço a V. S•
para ser breve, poiqtie temos que pãs-sar so segundo Depoente.

contentam com o seu próprio campo. Querem opinar em
campos alheios. Aqui a SEI invade_ o Ministério das Comunicações, invade a área do Ministério da Indústria e
do ComérciO: Lá a_CIA quer invadir a área índustrial,
mas recebeu uma resposta da classe c::mpresariaL
O SR. ODILON SALMORIA -

Permite-me?

O SR. PRESIDENTE (Rober_t9 Campos)- Só vou
tenninar, Depois darei a palavra a V. Ex~
Lamentavelmente, parece~me que o nobre O_eputado
Odilon Salmoria tem otimismo exagerado quanto ao
nosso grau de desenvolvimentQ tecnológico. S. Ex• men~
cionou a tecnOlogia de computador e as possibilidades
que aparecem em semicondutores.
Quanto à tecnologia de computador, infelizmente, em
grande parte, estamos ainda copiando. O Dr. J.C. Melo
apresentou evidência concreta de que existem I3 cópias
da APPLE, 7 cóPiãs dO Personai Computer da IBM, 7
cópias do Po !eco e 5 cópias do Atari.
Evidentemente, progrediremos. Dentre em pouco tere~
mos desenvolvido uma tecnologia própria de computadores. Por enquanto, o que se chama tecnologia própria,
infelizmente não o é.
Não acho que haja nada de _vergonhoso niss.o. Esta~
mos apenas seguindQa lei dos três estágios, segundo o exemplo japonês: primeiro imitamos, depois adaptamos,
depois criamos.
É perfeitamente normal que essas cópias estejãm acon-

tecendo. f: o processo normal de absorção de tecnologia:
adaptação da tecnologia, para depois se passar à fase de
criação.
Quanto ao mercado de semicondutores, o nobre De·
putado Odilon Salmoria mencionou 200 milhões de
dólares. Em 1983, o algarismo é aproximadamente este:
192 mllhões de dólares. S. E?<• se esqueceu de um fator
importante: desses 192 milhões de dólares, 116 são semicondutores discretos; 30 _milhões e 800 mil dóla.~:e,s, _são
circuito_s integrádos-lilleares. Apenas 45 milhões de dólares são circuitos integradOs digitais, que é a grande técnica do futuro. Desses 45 milhões de dólares~. II milhões
são consumidos, em mercado fechado, pela própria
IBM, e 5 milhões de out(as firmas que produzem para si
mesmas.
Então, o mercado remanescente é de 29 milhões de
dólares, Este é o mercado que estaria disponível para
uma empresa puramente nacional.
Nesse mesmo ano, em 1983, o mercado de s_~mi<;Qndu
tores nos Estados Unidos foi de lO bilhões de dólares.
No Japão, de 4 bilhões e 890 mil dólares.
Sem comentários.
O SR. ODILON SALMO RIA- Gostaria de__(a_z~r alguns comentárioS.
Em primeiro lugar, a questão do faturamento. Realmente o dado que citei não se referia à PHILCO, e slm ã
Sony americana, que é de 50 milhões de dólares. Esta, a
informação que recebi.
Com relação ao que o Dr. Dória Porto disse, S. S• não
foi colher esse dado da CIA. Quem publicou- e citeifoi o The New York Times neste ano.
Realmente, o mercado brasileiro de microeletrônica é
de 200 milhões de dólares. Sobra para a indústria digital
20% deste total, que é, mais ou menos uns 40 milhões de
dólares. Já é mercado que comporta qualquer desenvolvimento na área de semicondutores. Tanto_é que o País

O SR. FIRMINO DE ROCHA FREITAS- Essa
questão de mercado, as estatísticas confudem um pouco.
O nobre Senador Presidente deu alguns esclarecimentos,
é a mesma fonte que tenho 192 milhões de dólares no
mercado, quando se reduz a 40 milhões de dólares, ainda
há que se ver quantos modelos - se é para telecomuni·
cação, se é para informática, se é para aplicações em outros setores e se são todos mod_elos dígítais.
Uma indústria pode fabricar 5 milhões de dólares, 10
milhões de dólares de detenninado modelo a um custo
muito alto, para determinada finalidade, como vi agora
sendo feito no Japão. Uma indústria pequena faz a difusão, completa o processo. Evidentemente aqueles chips
são vendidos aqui, no Brasil.
Não se pode dizer que há um mercado de 40 milhões
de chip, porque ele é muito pulverizado numa variedade
grande de modelos, que nenhuma indústria pode fazer
tudo aquilo. Pode até acontecer que haja uma indústria
que fabrique uma pequena· parcela, mas aqueles modelos
que são padrões, que são fabricados pela ENTEL, pela
MOTOROLA, pela Hitachi, pela NEC, pela Sicmens,
pelas grandes empresas no elenco mundial, esses modelos é que precisam da escala, e esses é que não ternos condições de fazer aqui. Isto que quis referir no meu trabalho.
Só este esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cainpos) - Muito
ObrigadO, Dr. Firmino de Rocha Freitas, pela excelente
exposição.
Ouviremos, agora, o Dr. José Maria TeiXeira da Cunha Sobrinho, Presidente da Asssociação Brasileira das
Empresas de Serviço de Informática, ASSESPRO, a
quem passo a palavra.

O SR. JOSt MARIA TEIXEIRA DA CUNHA
SOBRINHO- Exm9 Sr. Senador Roberto Campos, Exm9S Srs. Congressistas, meus Srs., minhas Senhoras, meu
Colega Presidente da ASSESPRO -- Distrito FederalGoiás Hélio de Oliveira.
Apesar-do adiantado da hora, pretendemos falar sobre
Informática.
É com muita honra e grande interesse que comparecemos à Comissão de Economia do Senado Federal para
prestar o nosso depoimento sobre a Informática e a institucionalização de uma Política N acio_nal.
Cabe-nos consignar que pela ASSESPRO-Nacional,
Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Informática, representamos, hoje, 194 empresas ~pro-duto
ras de programas e sistema (softhouses e systemhouses),
bureaux de serviços, consultoras, de ensino e treinamento e de comercialização de serviços -filiadas através de
oito (8) Regiona:is.
Sem dúvida, trata-se de oportunidade ímpar que nos
abre perspectivas de o assunto passar a ser considerado,
no Congresso Nacional, em todos os seus as.pectos primordiais. Se tal ocorrer, Q_ que esperamos, teremos contribuído para a eliminação, ou pelo menos diminuição,
de sérias distorções que são identificadas no tratamento
atê hoje dado a essa tecnologia, no Brasil. Referimo-nos,
precipuamente, à exagerada ênfase aos problemas de
fabricação de computadores, periféricos e componentes,
em relação a outros aspectos da Informática, tão ou maís
importantes do qUe esses, como vamos procurar demonstrar ao curso da nossa exposição.
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Deste modo, dividimos a explanação em seis partes:
l ~ Parte
. Informática, a Necessidad~ de Compreensão do
que Representa.
. Rápidos Comentários sobre o Entendimento e a Si--tuação no BrasiL
O Setor de Serviços e de Programas de Computa-dor.
Uma Polltica Nacional de Informática.
Princípios Básicos.
Comentários GeraiS~
A Lei que Dispõe sobre Preceitos Essenciais_ e Basilares _da PoHtica de Informática.
As Leis Setoriajs,
A Política e as Medidas para o Setor de Serviços de
Produção de Programas.
• Conclusão
I. Informática, a Necessidade de Compreensão do
que Representa
A Informática deve ser compreendida como uma poderosa "tê"cno/og_ia auxiliar, imprescindlvei, no mundo atua!, ao desenvolvimento de todas as áreas de ativiçl.ades
humanas, intervindo e modificando, de forma considerável, procedimentos, resultados, hábitos, conhecimentos e
tradições.
Como todo instrumento muito poderoso, -o emprego
da Informática deve ter o respaldo em leis, que, refletindo os anseios e aspirações de seus usufruidores- os indivíduos, as instituições, as empresas, os grupos, o Governo, a Nação - os protejam contra aplicações inadequadas e nocivas.
Os nossos líderes- políticos, dirigentes públicos, empresários, profissionais liberais e cientistas - precisam,
o quanto antes, conscientizarem-se sobre Informática e
suas infinitas possibilidades, de modo a passarem a
concebê-la, a tomarem decisões e utilizá-la como indispensável instrumento na solução dos sérios e graves
problemas sociais, econômico-fmanceiros, técnicOs e administrativos que dOlorosamente estamos enfrentando,
nesta crise dramática que o País atravessa.
Afinal, a Informática só tem sentido como uma utilidade para os hOmens, para a sociedade, devendo propidar benefícios e não malefícios, vantagens e não desvantagens.
Ao se afirmar que, em última análise e indiretamente,
o próprio ritmo do progresso nacional é afetado e depende da formã. rapidez com que venhamos a alcançar o
desejável e conveniente nível de aplicação da Informática
no Brasil, não se está praticando qualQuer exagero.
Eara corroborar o que realmente significa.. "Informática", -permitimo-nos citar dois conceitos:
"Informática é a ciência do traiameilto racional da
informação, especialmente por máqUinas automáticas,
devendo s.er considerada como o apoio aos conhecimentos humanos e às comunicaçõ~, nos domtnios técnicos,
económicos e sociais" (Conceito proposto pela Academia Francesa); e

e

"Informática é a disciplína que estuda o fenômeno
da informação, os sistemas de informação e o processam-ento, a transferência e "utilização da informação para o
benefício da Humanidade, utilizando principalment~,
mas não necessariamente, os computadores como instrumento" (Conceito adotado pelo 181, Instituto Intergovernamental de Informática, da: ONU, sediado em Ro·
ma).
Não pretendemos, nem caberia nesta ocasião, discutir
conceitos ou tecer considerações de ordem acadêmica
sobre Informática, palavra de origem francesa ("lnfor·
matique") inventada por Philippe Dreyfus.
Nesta ocasião, o que tencionamos é solicitar. especial
atenção sobre a importância de se compreender o querepresenta a Informática e provocar-reflexões no sentido
de analisarmos como vem sendo a questão tratada ediscutida no Pais. t: o que a seguir faremos, em sucintas. observações.
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II. Rápidos Comentários sobre o Entendimento e a
Situação no Brasil.
Poucos mi-nutos de ponderação e interp"reüi.ção dos
conceitos apresentados são exigidos para percebermos
como estamos tendo uma visão míope dessa questão.
Basta adiantarmos nas observações, para se identificar
a primeira e grave distorção do que se tem tratado_ce dis~
cu tido no _País sob o título de Política de Informâtica
(PI) ou Política Nacional de Informática (PNI).
Referinio-nos ao Tãto de que, por razões que vão desde a
um compreensível desconhecimento, passam por certa
displicência ou ingenuidade, encobrem velados interesses
ideológicos, e chegam à procura de satisfação_ de ambições e interesses pessoais, a opinião pública, em todos
os setores e classes - vem sendo levada, propositadamente, a confundir Informática cõm ·computador, PI
com fabricação de computador, periféricos, CquiPáin-en-~
tos e componentes afins. Recentemente, para agravar o
cenário, Constata-se a tendência de se incluir questões de
microeletrônica, eletrônica digital, dispositivos eJetrônicos e optoeletrônicos, comutação e transferência ou
transmissão de infOrmações, e inúmeras outras como
sendo do âmbito da Informática.
O porquê desse comportamento, repetimos, atribuímos às razões antes citadas. As conseqüências só poderão ser danosas.
Afianço-lhes que nenhum país do Mundo considera
ou pretende tratar como sendo de Informática a imensa
gama de disciplinas e tecnologias que, no Brasil, se tenha
admitir como da Informática.
O enfoqr.ie e as prioridades ao setor da produção, em
especial ao de equipamentos (hardware) e componentes
eletrónicos, no seu amplo espectro, em detrimento das
questões realmente de InformátiCa, que são, primordialmente, as relacionadas ao uso, à correta difusão do seu
emprego, conduzir-nos-ão a um grande atraso no desenvolvimento dos setores técnicos, científicos, administrativos e sociais do País.
Urge que entendamos e aceitemos que a questão fundamental da Informática não está centrada em fazer ou
montar computador, da mesma maneira como na medicina o principal não são os equipamentos mêdicos, por
mais modernos que sejam; na agricultura não são ostratares; nas Forças Armadas não são as armas, embora até
neste caso, possa parecer à primeiiã vista. O homem especializado e bem formado, e os respectivos conhecimentos de modernas técnicas, é que vão determinar uma boa
medicina, uma boa agricultura, uma eficiente força armada, uma Informática útil e benéfica. É óbvio que não
devemos abdicar do direito de fabricar os nossos equipamentos e as nossas máquinas, o que, todavia, deve ser
cogitado dentro de uma perspectiva global, considerados
a realidade e os interesses maiores da Nação.
Eis, portanto, Srs., a nossa primeira colocação e sugestão: Na Informática deixe:mos de confundir os meios
com os fins. Passemos, tambêm, a nos preocupar com as
necessidades e com os problemas da informatii:3Ção da
sociedade brasileira, com pesquisa'e desenvolvimento no
setor, com a formação dos especialistas, com a tecnologia do uso dos computadores e com a indústria de programas de computador (software). Conscientizamo-nos
de que uma Informática nacional, soberana, será representada, sobretudo, pelo conhecimento e pelo domínio
destas questões, que são distintas e requerem ações diferentes dos problemas da indústria de equipamentos
(computadores) e afins.
Permitimo-nos lembrar aos Srs. em especial ao Senador Roberto Campos, como pertínente e oportuno, fazer
um convite a representantes do governo francês de órgãos de Informática, para que transmitam a esta Casa a
experiência da evolução da política de Informática nesse
País, expliquem as preocupações e priOridades atuais. Acreditamos que venham a fornecer valiosos subsídios. A
~rança ê o pafs que mais investe em estudar o uso da Informática e suas conseqUênCíãs, em valor· absoluto.
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Por todo o exposto. desconfio que; lamentavelmente,
ao esquecermos os aspectos fundamentais da Informática, colocamo-nos como espertos inocentes~úteis, fazerido
o jogo dos pafses desenvolvidos e dos grandes grupos
mundiais.
III- O Setor df: Serviços e de Pro"grarrias de Computador.
Cabe-nos neste ponto apresentar-lhes, ainda que em linhas gerais, .o setor que temos a honra de representar,
qual seja, o das empresas privadas nacionais -de serviços
de Informática.
Sob este título situam-se as empresas, de capital majoritariamente de propriedade de brasileiros, que atuam
nas seguintes atividade$: produção, desenvolvimento e
comercialização de programas e de sistemas.(''softhouses"t;! ''systemhouses");. "bureaux" de serviços; auditoria
de sistemas, consultaria, ensino e treinamento de Informática, e comercialização e representação relacionadas
com os serviços antes mencionados.
Este, meus Srs., no nosso modo de ver, o setor de Informá fica. A indústria de com-jmtadores tC:m u.ma entida-de que muíio bem a denomina, AssOciação Bl-asiieira das
-- indústriãs de Computadores e Periféricos. --Então, confundir isto com Informática levará, Càt3:mente, a graves erros. O segmento, no todo, compreende
cerca de oitocentas (800) empresas no País, sendo, aproximadamente; quarenta (40) estatais, trinta estrangeiraS
e mais de setencentas (700) empresas privadas nacionais.
Em 1983, o faturamento do setor, segundo estimativas levantadas pela ASSES PRO, teve_ o seguinte comportamento:
• 40 empresas estatais faturaram US$ 429 mi-

lhões- 61%
•

30 empresas transnacionais faturaram USS 169

milhões -

24%

• 700 empresas priv. nacionais faturaram USS 105

-milhões 15%
Total . . . . . . . . . . USS 703 milhões -

100%

Note-se que:
• Nos montantes não foram computados os faturamentos das empresas cativas de conglomerados financeiros, que elevariam este total àcerca de I bilhão e 200 milhões de dólares, segundo nos informaram.
• Não foram incluídas as empresas de comercialização
e manutenção.
• Tristemente, fomos obrigados a usar o re(efencial
dólar, em face da situação econômica do País.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Pergunto
a V. 8' se o software está incluído?
O SR. JOSÉ MARIA SOBRINHO- Realmente estã
incluído, não sabemos é distinguir, ainda, O queê a parte
de serviço, o que_ê a parte de software, o que ê pa.rte de
consultaria. O setor foi que levantou esses dados.
Pelos números apresentados, constatam-se:
• Um mercado- quer em número de empregos, quer
em faturamento -expressivo e possivelmente desconhecido da grande maioria daqueles que tratam e discutem
Informática, no ·Brasil.
•- Um exagerado nível de estatização, coerente com a
atual situação da economia do País.
• Um número elevado de pequenas empresas privadas, representando apreciável potencial tecnológico e insatisfatóriõ níVel de capitalizaçãó.
Como importante característica há que se ressaltar a
circunstância de as empresas privadas nacionais constituírem, em sua maioria, um sígnificativo conjunto de novas empresas, de neo-empresários, a injetar. "sangue no_vo" na classe empresarial brasileira. Assim, por se tratar
de uma atividade econômica moderna, em seu ciclo inicial de vida, essas firmas são ainda predominantemente
pequenas e mêdias, conquanto dotadas de boa capacidade têcnica.
Ainda como fator de relevância, deve-se destacar que
essas empresas divulgam o apropriado uso do cumputa-
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dor e detêm uma experiência genuinamente brasileira,
forjada pelo trabalho diuturno no ambiente das nossas
peculiaridades, limitações e tradições. Portanto,
colocam-se como uma trincheira a combater a forte, insistente _e -perigosa tentativa dC imposição di procedimentos inadequados- e- estranhos aos nossos costumes,
que vêm sorrateiramente passando despercebida de quase todos, até mesmo de alguns membros da comunidade.
t conveniente -ressaltar que as empresas privadas nacionais, como se pôde avaliar, em 15% do faturamento
total, encontram-se asfixiadas entre as empresas estatais,
que-passaram a exercer atividades acima de seus próprios objetivos, e as empresas fransnacionais que continuam aumentando a sua participação rio mercado, especialmente no que concerne à comercialização de
programas-produtos (software) de origem estrangeira.
A ASSESPRO, através dos seus 8 (oito) anos de existência, teril lutado e pleiteado por uma identificação clara do papel das empresas privadas nacionais no mercado
brasileiro.
Todavia, -não é apenas atravês dos números -que s-edeve avaliar a importância do segmento de serviços e de
- pr-oirãmãs de computadoi- (software). É preciso, também, se reconhecer que essas empresas tornam possível a
democratização do uso de Informática, fazendo chegar a
setores que dificilmente poderiam ter acesso, por dificuldades ecoÕómicas e t~nicas, o uso dessa tecnologia.
IV Sobre uma Política Nacional de Informática
Princípios Básicos
A ASSESPRO entende e defende que uma Política
Nacional de Informática (PNI) deve obedecer aos seguintes princíp'ios básicos:
-coerência com os ditames do Regime Democrático;
-informatização adequada da sociedade brasileira;
- descentralização e democratização das decisões inerentes à Informática;
- defe'sa do sistema da livre iniciativa;
-incentivo e apoio à iniciativa privada nacional do
setor de Informática, especialmente às pequenas e médias empresas;
-estímulo às atividades de pesquisa e desenvolvimen~
to do setor;
-estímulo à formação de recursos humanos especializados;
-limitação e controle das empresas estatais;
-limitação e controle da atuação dos conglomerados
financeiros na ãreã. de prestação de serviços de Informática;
-limitação e controle das empresas multinacionais; e
- ambíência nacional.
Por um lapso, propriamente de datilografia, tínhamos
uma parte que falava da menor interferência Possível do
Estado.
IV .2- Comentários Gerais
Em conseqüência do que procuramos salientar nas a.:
preciaÇões ã:nferiOtes, Pela importância e interferência da
Informática em todas as atividades da vida atual, os aspectos socia:is das prerrogativas e direitos coletivos e individuais e de sua apliCilção, devem constituir -ã base e a
preocupação maior da PNI, condicionando e determinando os aspectos tecnológicos e econômico-financCiroS:
JV.I -

Frisamos que essa não tem sido a preocupação até hoje, como comprovam a maioria das medidas oficiais adotadas e o teor da ampla discussão do problema. Com respeitosa licença, citamos o enfoque principal das participações da maioria dos eminentes expositores que nos antecederam em depoimentos nesta Comissão de Economia e o conteúdo dos projetas de lei anunciados ou apresentados.
Por outro lado, sendó a Informática uma tecnologia
de tratamento da informação. a PNI deve atentar e considerar todos os aspectos "fundamentais, a saber: o social,
o de aplicação (emprego), o tecnológico e o econômico,
dando um tratamento harmôn·ico e homogéneo aos seus

26%
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segmentos básicos: recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento, programas de computador e equipamentos.
O propósito da PNI, portanto e sucintamente, deve ser
o de informatização da sociedade brasileira, segundo os

nossos anseios, necessidades, metas, particularidades.
hábitos e possibilidades. Deve ser_ coerente com a nossa
cultura.
O modelo deve ser monta_do a partir do propósito,
significando-se dizer a partir de Programas de Informatização do Pais, resultado de consenso que cteiina e j~stifi
que o que_ informatizar, _atribua prioridades e_considere
os equipamentes (hardware) e os programas (software)
nacionais.
_
Com a seleção e indicação das âreas: m~is_carente:s, se-_
ria definido o que informatizar. Em função do que informatizar, seriam estabelecidos os planos de formação de
especialistas, elaborados projetas de pesquisa e desenvolvimento, realizados estudos de criação de sistemas e programas (software) e, finalmente, especificado~ equipamentos e componentes (hardware), ou seja, por intermédio de um encadeamento lógico e natural, implantar-seia sólida indústria nacional de Informát_ica_- softl!are e
hardware- equilibrada quanto aos seus segmentos básiCO:\ c viabilizada para atender às exigências prioritárias
do País, cm diversos se.tores de atividades.
Infelizmente, o_üw~rso é o que, praticamente, vem acontecendo. E, sem dúvida, por isso a Nação não tem
auferido os benfícios mais prementes e necessários pelo
adequado emp-rego· da_ Informática. E isso terá um
preço ...
Destaque-se ainda ser obrigatório e iriipresCi:ridível
que a PNI tenha caráter nacional, com prevalência inclUsive sobre planos ou programas de desenvolvimento regional ou setorial, alicerçando-se, quanto aos aspectos
institucionais, tecnológicos, p-rodutivos e comerciais, em
leis emanadas do Poder Legislativo, uma v_ez que portarias e atos normativos por st sós não podem conter matéria atincnte à intervenção no domínio econômico e na
competência dos Estados e Municípios.
A PN I seria instituída através de uma lei de caráter ge~
ral, com preceitos e dispositivos essenciais e basilares da
Política de_ Informática e-de um elenco complementar de
leis seta riais, contemplando os inúmeros e dístii'ltciS interesses e particularidades de cada aspecto ou segmento
básico da Informática.
IV.3- A Lei que Dispõe sobre os Preceitos Essenciaís
e Basilares da PoUtica de Informática.
Entendemos que devesse·conter, explicitamente e entre
outros, capítulos referentes:
• aos propósitos e·objetivos da Nação com o emprego
da Informática;
• às áreas tidas como precipuamente da Informática;
• às diretrizes gerais;
• à estrutura oficial dQ Setor de Informática;
• aos incentivos ao adequado emprego;
• à formação- de especialistas, em todos os nNels;
• ao.o; incentivos à pesquisa e desenvolvimento; e
• aos incentivos ao setor produtivo.
Os propósitos e objetivos da Nação com o emprego da
Informática devem visar- repetimos- precipuamente,
a melhor.ia de vida do cidadão bra$Heiro e o desenvolvimento social, econômico, científicO e técniCo:..
administrativo do País; ou seja, devem considerar, primordialmente, o interesse do usuário final, tendo sempre
como axioma que Informática não é um fim em si mesma.
De acordo com os dois conceitos válidos, apresentados ao início, fundamentalmente, a Informática é a ciência o_u a disciplina do tratamento racional da infõi'-=-maçào. Assim, quer nos parecer, rem o -seu âmbito próprio limitado às questões relacionadas à tecnologia de
uso, pesquisa e desenvolvimento, recursos humanos especializados: serviços e programas de computador; e,
fabricação de computador, periféricos e componentes afins. A tentativa i_nusitada no contexto das nações, de
trazer para o bojo da Informática outras tecnologias,
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disciplinas e questões bem definidas, distintas e particulares, tornará qualquer lei e Política inexeqüívieis e inaplicáveis, pelos inúmeros conf1itos com setores, órgãos e
~specialistas de outras disciplinas e profissões, que naturalmente reagirão, não aceitarão, nem se deixarão submeter a _uma Política que agrida o princípio de interação
e independência, que norteia o emprego conjunto de tecnologias auxiliares na busca de um resultado útil à humanidade, através da criação ou montagem de um sistema, de_uma fábrica, de uma máquina, de um equipamento, ou de um aparelho, com a- finalidade de se obter um
produto ou serviço.
As diretrizes gerais deverão conter proposições claras
sÕbre a preferência da participação e da atuação da livre
iniciativa nas atividades de PreStação de serviços, produção de programas de computador, fabricação de com~
PutadÕres e periféricos e na pesquisa e desenvolvimento.
Deverão abordar a limitação e o controle da atuação das
empresas estatais, dos conglomerados financeiros e das
transnacionais. Deverão tratar de medidas -de apo"iO e incentivo às empresas privadas nacionais, para, em prazos
de_terminados e conforme compromissos bem definidos,
po9erem alcançar condições de igualdade de disputa do
me·rcado com as empresas estrangeiras, em Qbediência
aos int_eresses_ maiores da Nação, aos princfpios da livre
iniciãti~a e do_regime demoCrático. _De:"terão instituir
normas e meios para a formação, qUalitativa e quantita~
tiva, de recursos humanos especializadõs, conforme as
necessid<:J.des da Informática nacional.
Em termos estruturais, as atribuições com a fon:llulação, elaboração, provimento, acompanhamento, controle, fiscalização e atualização da PNI ficariam distribuídas pelo Congresso Nacional, um Instituto ou Fundação de Informática, um Conselho Nacional de Informática, a Secretaria Especial de Informática (SEI), uma
Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento de Informática e o Ministério da Educação e Cultura (MEC).
--o Congresso Nacional- para referendar e legitimar a
PNI, propondo, discutindo e aprovando o que devesse
ser obje:to das leis. O Instituto ou Fundação de Informática -para tratar, precipuamente, do in6!ntivo ao adequado emprego da Informática no País; dos programas
de informatização; das questões e problemas- advindes
do uso da Informática. Seria ligado ao Congresso Nacional, ou a uma de suas Casas, com o papel de assessoramer:t~§_pa formulação _da PNI; mantido por um -Fundo
com- r~rsos específicos; e: constituído por um amplo elenco de 20 (vinte) personalidades representando os diversos setores _da sociedade, conforme indicação do Con~
gresso, e por 5 (cinco) representantes da Executivo, todos com mandatos de dois (2) anos. Na verdade, seria o
Conselho Superior dos Usuãrios.
-~O Conselho Nacional de Informática - para estudar
as questões inerentes à pesquisa e desenvolvimento, aos
serviços de Informática, à produção de programas de
computador e à fabricação de computa-dores, períféricos
e componentes afihs. Seria ligado à Secretaria Geral do
Conselho de Segurança Nacional, cabendo~ lhe o assessoramento a este e ao· Congresso na formulâ.çào da PNI, no
tocante aos· assuntos supra referidos; aprovaria reso;.
luções normativas sobre as questões de sua alçada. Por exemplo, as normas, sempre- transitórias e cOflforme as
necessidades conjunturais da PNI, relativas à formação e
origem do capital das empresas nacionais -~leTi8.tn 'estabe~
lecidas pelo Conselho, por meio de re·soluções específi.:_
cas, ou- propostas ao Congresso para se- tOrriãrf:In leiS.
Da mesma forma seriam tratadas as especificações- das
medidas de incentivo e apoio aos sC:giiientOS ·de serViÇoS,
programas e fabricação de computadores.-- Seria constituído de li (onze) membros, 5 (ciricci) representanteS dóGoverno e 6 (seis) das entidades de classe do- setor, relacionadas com o objeto da atuação do Conselho. Seria
mantido, por dotação própria, ·com 50% de recursos· do
Orçamento da União e 50% de recu·rsos provenientes das
emprci:sas do setor de Informática. A Secretaria Especial
de Informática (SEI)- com atribuições para baixar atas
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exe.cutiv_o_s de acompanhamento, controle e de fiscalização, consoante o estabelecido na PNI e nos atas normativos do Conselho Nacional de Informática. Seria li~
gada à Secretaria Geral do CSN.
A FundaCãõ de Pesquisa e Desenvolvimento --para
tratar da pesquisa e desenvolvimento da lnformáfica,
iiOS-ãspectos-de tecnologia de uso, programas de computador, Computadores, periféricos e afins. Seria uma entidade privada, mantida com recursos provenientes de
doações das empresas do_.Setor de Informática, p·or"-recursos otçamentários, empréstimos favorecidos e outras
fontes. O MEC- como órgão do Poder Executivo, com
atribuições inerentes à princípal questão da' Informátíca
- o problema de recursos humanos, de formação de especialistas. Os Ministérios, os Estados da Federação e os
Municípios de maior porte seriam obrigados a criar e
manter attvos Conselhos de Informática, que teriam atribuições análogas e estreita ligação com o Instituto ou
Fundação de Informática, antes referido.
Os capítulos da lei concernentes aos estímulos ao adequado emprego, à pesquisa e desenvolvimento e ao setor
produtivo; e o de forrnação de especialistas, conteriam
- dispositivos próprios e flexiveís, de sorte a serem comple·
mentados por leis especlficas ou por resoluções normativas, estas com o objetlvo de permitit ou facilitar o cumprimento dos propósitos da PNI.
Em-sintesé;ã ''Lei que dispõe sobre os preceitos essenciais e basilares da Política de Informática" deve fix.ãf, ati-avés- de dispositivos gerais, o necessário embasamento
à institucionalização da Política Nacional de Informática, atendidos precipuamente os interesses superiores da
Nação com a informatização da sociedade, em todos os
seUs setores, e consíderados os liltereSses específicos dos
segmentos básicos da Informática.
IV.4- As Leis Setoriais da Informática
U espectro das questões inerentes à Informática, como
dito, ê amplo e complexo. Tal circunstância aconSelha
que a partir da "Lei de preceitos essenciais .. .'', concordante e complementarmente à mesma, os assuntos que
assim o exiJam sejam objeto de leis, resoluções, atas c
portarias, c_onfonne o caso.
Deste modo, os problemas relativos à informatização
da sociedade; pesquisa e desenvolvimento; formação de
especialistas; uso e privacidade de informação e banco de
dados, incentivos ao setor privado nacional de serviços,
produção de programas de computador e fabricação de
computadores; regime jurídico dos programas de computador; caracterização e regulamentação da atividade e
das empresas de Informática; regulamentação do co_mêrcio de programas de computador; entre outros, estariam
na situação de legislação específica, compondo e constituindo o conjunto desses instrumentos oficiais, a PNL
Com os cuidados e preocupações atinerites à preservação das nossas peculiaridades, tradições e cultura, e ã
preservação do emprego,~ informatização da sociedade
brasileira deve procurar identificar setores, incluindo-se
os do Governo, onde, consoante as disponibilidades de
meios e recursos, seja aconselhado o adequado emprego
da Informática para melhorar o desempenho administrativo, técnico,- empresarial, científico e individual. O Programa de Desburocratização situa-se como um desses incontáveis- exemplos. As áreas ·de prospecção 'de petróleo;
produção" de álcool, controle de telecomunicações são
outras ·citações válidas.
A informatização da sociedade deve contemplar a realização de campanhas, seminários, debates, etc. de âmbitoS "federal, estadual e municipal, mobilizando setores,
ótgã:os-, entidades, associaçõeS e einpresas ..:...._ públicos e
ptiVados, com a finalidade de esclarecer e divulgar a Informãtica, segundo os interesses da Nação, eliminando
as distorções, desmistificando as falsas dificuldades e
complexidades, incentivando o seu emprego apropriado
e eficaz.
Soubemos que há cerca de três anos a Inglaterra fez
algo semelhante. Escolheu trêS mil dirigentes e propor-
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cionou diversos seminários sobre o adequado emprego
da Informática.
Pela indiscutível e grande importância, oS assUntos r_e_ferentes à formação de recursos humanos e pesquisa e
desenvolvimento, sem dúVida, os alicerces de uma Informática nacional soberana e independente, obrigatoriamente devem origínar legislação especial e própria.
Da mesma forma ás questões de uso e privacidade de
informação e banco de dados.
O setor privado nacional de fabricação de computadores, periféricos, componentes e afins, evidentemente,
deve ser dotado, por intermédio de dispositivos legais e
oficiais pi6prios, áe um elenco de medidas de incentivo e
apoio a essa indústria, de sorte a que, em futuro, possa
vir a competir em igualdade de condições com as empre·
sas transnacionais. Entendemos que esses incentivos de·
vem obrigar, como contrapartida, a assunção de compromissos com o desenvolvimento tecnológico e conci·
Jiar os interesses maiores da Nação e dos usuários. No
setor de indústria de fabricação de computadores, parti·
cularmente, gostaria de que a legislação, em suas dispo·
sições finais, esclarecesse o papel das empresas estatais
COBRA e PRÓLOGO. A disputa de um mesmo merca·
do por empresas estatais e privadas, quer·me parecer, é
desigual, desleal e, segundo a ConstituiçãO;-desaconseJhada ( ... ou ilegal).
Assim, sugere-se que as duas empresas se fundam, passando a atuar, juntamente com a indústria privada de
computadores, componentes, de programas e outras,
como uma integradora de sistemas de grande porte, de
que tanto o País necessita, e para a qual a COBRA foi
criada. Por exemplo, em projetas como o de sistema de
armas para navios de guerra, controle das telecomunicações e inúmeros outros. Ou seja, ·estaria exercendo o
papel que cabe ao Governo de criar oportunidades-pára
a iniciativa privada. Não teriã problemas financeiros,
porque os projetas seriam realizados com dotações específicas dos MiniSfér:iOS-ou empresas interessadas. A estrutura seria mais enxuta e menos dispendiosa, pois estaria liberada do setor de .. marketing". A parte de fabricação de produtos comerciais da COBRA seria transferi·
da, por venda, à iniCiativa privada, com as garantias de
preservação dos interesses dos usuários, em função das
linhas de produtos comercializadas. Essa nova empresa
estatal estaria, sem dúvida e de fato, propiciando excepcionais condições para o desenvolvimento e capacitação
tecnológica do Brasil, em segmentos de ponta.
Ou seja, essa integradora vai buscar os recursos de
hardware, de software e de outros segmentos, juntar e
proporcionar um grande projeto de grandes sistemas.
Nós da ASSESPRO estamos preocupados que nessa
lei que se está discutindo seja incluído o nosso setor de
uma maneira bastante mínima. Querenlos uma lei específica para o setor de serviços de software. O que vai
regular uma empresa montadora de computador, uma
empresa de microeletrônica, de componentes numéricoS,
essa lei é muito diferente do que interessa às consultoras,
empresas de serviço, empresas de software. Colocar tudo
debaixo do mesmo chapéu, vai levar a sérios problemas.
No caso específico, também, estamos há cerca de três
meses em contato com a SEI, desenvol,vendo um trabalho que nos parece bastante promissor na área de software. Já que a tendência é que se leve ao Congresso, se discuta e situe uma lei, que essa lei se refira à produção, importação, exportação, produção e comercialização de e~
quipamentos de Informática:
A legislação sobre a indústria de fabricação de computadores deverá incluir incentivos à criação e proliferação
de empresas de manutenção de equipamentos (computa·
dores e perilericos), õ que até hoje não foi lembrado na
discussão oficial, apesar de significar sólida motivação
para o desenvolvimento desse setor. Manutenção é tecnologia!
IV .5- A Política e as Medidas para o Setor de Serviços e de Produçã_o de Programas. Na qualidade de re~
presentantes do setor, consentimo-nos reservar um item
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deste pronunciamento para apreciações e sugestões arespeito do__ mesmo.
A importância das empresas - as produtoras de programas e sistemas (softhouses esystemhouses), os bureaux
de serviços, as consultoras, as de ensino e treinamento e
as de comercialização de serviços e afins - queremos
crer, ficou demonstrada em nossos comentários-e asserti~
vas,
Portanto, justifica-se qUe leis e resoluções tratem de
incentivar e apoiar este setor.
Nesta ocasião~ achamos conveniente relacionar o p-leito dessas empresas, captado pela ASSESPRO em suas
assembléias e reuniões, e c_ontido enl diVersos documentos de nossa Entidade, entre os quais mencionamos a
Carta do 311 ENESI (Encontro Nacional das Empresas de
Serviços de Informática), de 23-7-82, do Rio; e a Declar.tção do 4» ENESI, de 24-6-83, de São Paulo.
Como niedidas de caráter geral, defendemos e propug.
namos:
a) a aprovação de instrumento legais, caracterizando
e regulamentando a atividade e as empresas de Informática;
b) a definição das áreas de atuação das empresas privadas e_ estatais;
c) a participação de representantes da ASSESPRO
no.s çliversos Conselhos de Informática -a níVel federal,
estadual e municipal, como forffia de- Sar-antir a participação da iniciativa privada na forniulaçào das diversas
políticas do setor;
d) a criação de uma Agência de Fomento especiaHzada para atender, precipuamente, o seginento de serviços
e de produção de programas de computador; e
e) a caracterização jurídica" ôO Programa de COmpy__:- _
tador: direitos, propriedade e formas de comercialização.
l".tra a área de serviços, defendemos e propugnamos:
a) a obrigatoriedade da participação da empresa privada nacional nos Programas de Informatização --federaiS, estaduais e ffiurlicipais;
b) a obrigatoriedade da contratação de serviços nos
órgãos das administrações di retas e indiretas, existindo a
alternativa nacional;
c) a destinação, nos respectivos orçamentos dos órgãos das administrações diretas e indiretas, de verbas específicas para a contratação externa de empresas privadas nacionais, em percentuais crescentes de 15% a 30%,
em 4 anos;
d) a proibição da atuação de empresas ligadas aos
conglomerados financeiros no mercado de prestação de
serviços de Informática, visando a eliminar os abusos do
poder económico;
e) a reformulação das empresas estatais de serviços
de _Informática e no que concerne aos órgãos da administração direta e indireta, de forma a;
-eliminar nas leis, estatutos, regulmentos e outros
instrumentos oficiais, as cláusulas de exclusividade na
prestação de serviços aos -demais órgãos da administração aos quais estão vinculadas, suprimindo o mono~
pólio e atendendo _a preceitos constitucionais;
-obrigar a realização de licitação pública para todos
os serviços a serem executados;
-verificar, antes da autorização para importação de
equipamentos, a existência de alternativas nacionais
para os serviços que serão executados pelos referidos C·
quipamentos, economizando divisas e prestigiando a iniciativa privada nacional;
-proibir a prestação de serviços a outros órgãos que
não àquela a que esão vinculados; e
O a proibição de as empresas estrangeiras do setor
expandirem suas capacidades computacionais, para fins
de prestação de serviços.
Para a área de produção de programas de computador, gostaríamoli, antes de enunciar as nossas proposições, de evidenciar que:
• Programa de Computador é um insumo económico
estratégico;
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• os Programas de Computador serão tanto mais de
interesse para o desenvolvimento d_o_ País, quanto mais a·
dequados à nosso realidade e às nossas peculiaridades;
• a evolução do emprego da Informática depende di·
retamente da redução dos custos de obtenção e utilização dos Programas de Computador; e
• a viabilização económica de uma indústria de Programa de Computador decorre fundamentalmente de
medidas de carãter institucionais.
É muito -nlais baraiO incentiVarm-os umã indústria de
progmma de computador, com grandes possibilidades
de exportação, do que outm tipo de indústda.
Isto postO,-defendeinõs e propugnamos para a área de
produÇ-ão de- Programas- de Computador:
a) __ definição dos segmentos de mercado nos quais o
uso de programa-produto nacional deve ser incentivado
e_ apoiado;

bJ instituição de- POiíúcas Ad-uaneira e Fiscal para
programas importados ou de origem estrangeira;
c) a origem nacional dos programas-produtos ser atestada pela ASSESPRO;
d) o congelamento, nos orçamentos dos órgãos das
administrações di retas e indiretas, de verbas destinadas a
recursos internos para o desenvolvimento e manutenção
de programas;
e) a proibição de os programas-produtos de computador de procedência estrangeira serem comercializados
nos órgãos das adrrlinistrações diretas e indiretas, por
empresas de capital minoritariamente nacional. Em contrapartida, as empresas privadas nacionais contratadas
para a ç:omercialização desses programas comprometerse-iam a criar condições para o desenvolvimento de tec·
ill;llogiã própria e- para noVas- implementações, a partir
dessa tecnologia inicial; e
/) a inclusão, nos acordos firmados entre o Governo
_o_s fabricantes nacionais de equipamentos, de cláusulas
qUe definam a participação das empresas independentes
prh:adas nacionais de serVi_ços como principais responsâveis pelo desenvolvimento de programas-produtos.
Meus Srs., é do nosso interesse, e para tanto solicitamos especial atenção, registrar que todas as medidas
para as áreas de serviços de Informática e de produção
de programas de computador são defendidas e entendidas pela ASSESPRO como de caráter eminentemente
transitório, instituídas com prazos predeterminados de
validade e pressupondo compromissos das empresas be·
neficiadas com o investimento para o desenvolvimento
tecnológico. Os prazos devem ser compreendidos como
indispensáveis marcos de avaliação, admitindo-se, por
conseguinte, a cessação, a prorrogação e a alteração das
medidas, que, por sua vez, significam o auxílio para que
as empresas privadas nacionais possam fortalecer-se e
passar a ter igu3.idade de condições de disputa do mercado, como preconiza o regime democrático, como impõe
a livre iniciativa e como desejamos.
V. Conclusão
Finalizamos o nosso depoimento nesta COmisSão de
Economia, com um justo reconhecimento, uma desagradável dúvida, um prazeroso agradecimento e um inquietante indício.
O justo reconhecimento fazemos, com satisfação, à equipe da SEI pelos esforço e dedicação em levar a cabo,
de maneira séria, a missão para a qual se acha firmemente imbuída.
A desagradável dúvida, nascida nos meus cantatas e
das minhas observações junto a políticos e congressistas
do meu País, nos quais, na maioria, não pude identificar
de forma clara, sem subterfúgios e inquestionável como desejava, a posição de cada um quanto ao papel da
empresa privada na construção do futuro do Brasil.
O prazeroso ·agradecimento externamos ao Senador
Roberto Campos e à Comissão de Economia, pela oportunidade que nos concedeu e à ASSESPRO de poder
contribuir com a nossa experiência e o nosso conhecimento para os debates sobre Informática. Aliás, registrese que a iniciativa do Senador permitiu que se exercitas-
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sem a controvérsia e a diScUssão df:mocrâtica, das quais
encontravamo-nos tão carentes. O inquietante ind(cio,
que se relaciona corri a dúvida antes revelada,
consubstancia-se na minha percepção particular de que,
na verdade, no fundo, atrás das posições publicamente

assumidas, disputa-se e se decide a política económica
dos próximos anos: democrática e da livre iniciativa ou
estatizante e do arbítrio.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Muito
obrigado, Dr. José Maria Sobrinho.
Sua exposição contribuiu muito para estabelecer Um
balanceamento mais adequado nos debates desta Comissã.Õ, de vez que nos vínhamos preocupando quase que
obsessivamen_te c_om_Hard:ware ,quando, na realidade, o
grande mercado dinârriico no futuro é o Softwar~.
Gostaria de fazer-lhe algumas indagações.
Considera V. 8" adequado ou não o tra_t_amento que no
projeto que apresentei foi dado ao Software. Mensionase Software no art. 12, pelo qual se estende às empresas
que se dediquem à criação de programas Software as
mesmas vantagens estendidas às empresas que fabricam
produtos de microeletrdniç:a. Vantagem que são substanciais: redução do lucro tributável, isenção no Imposto
sobre Produtos Industrializados e isenção de impostos à
importação de equipamentos e prioridades na concessão
de finãncianielúos_.
Limita-se extensão desses favores às emJ?r~s-ª's_ d_t;:_Software que tenham: l-"80% do seu faturaroJ;;n_ti)_resultante
de programas de comercialização de produtos de criação
nacional".
II- ''Seja testada a~cri_ação nacional pela AssociaÇão
das Empresas de Serviços de Informática (ASSESPRO)."
O SR. JOSf: MARIA TEIXEIRA DA CUNHA
SOBRINHO -_Nobre Senador, não só nesses artigos
que V. Ex" citou, comO em muitos outros, e esse ptocesso
está sendo disCuTido na nossa Entidade, concordamos
com a sua colocação. No entanto, gostaríamos que os
problemas de serviços de Software fossem objeto de uma
lei especffiCa:Com a ementa -uDispõe Sobre a Política l')),lc_iml~ll de
lnformãt1ca;- e dá outras providências". o projeto de v.
Ex' entrou em detalhes que deveriam ser complementados e mais estendidos em leis específicas, como procuramos dizer ao Jongo da nossa exposição.
Um aspecto que nos agradou profundamente no pro~
jeto de V. Ex' foi à Capítulo IV - Da Primazia àã Iniciativa Privãda, não talvez quanto à forma sobretUdo
quanto à tese.
Embora a constituição propugne, e tOdos d_efemi~mos,
o fato é que cada vez mais a iniciativa priVada é preteridâ.
Então, um projeto que realce a primazia, para nós, ê
muito simpátíco.

·

O SR. PRESiDENTE (Roberto Campos) - Minha _
segunda pergunta:
No Capítulo VII do projeto em causa, se estabelece
um sistema de proteção aos programas (Software) e se
faz uma opção pelo regime de registras dos direitõs -ãiilo- _
rais.
Como se sabe, esta matéria é extremamente-controvertida, dividindo-se os países em duas classes: aqueles que
consideram o Software como- propriedade industrial; e aqueles que consideram o Software como direito autoral.
O regime de proteção é diferente, conforme o caso.

Pergunte: qual dos dois regimes - o de propriedade
industrial ou de direitos autorais - é favorecido pela
ASSES PRO?
O SR. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DA CUNHA
SOBRINHO - No CaJ)ftulo VII, que V. Ex' citou, no
seu art. 13, § 19, vimos com muita satisfação que foram
transcritos trabalhos dC- Õrígem da nossa Entidade.
Temos discutido bastante este assunto de proteção do
Software:-Temos um primeiro projeto de minuta de [ei a
ser sugerido.
Tendemos para a propriedade industrial, e não para
direito autoral.
Vamos providenciar um amplo debate, dentro das
nossas possibilidades no País, tendo em vista que, no início de abril, nosso Diretor de Software compareceu, em
Camberra, o Encontro Internacional da Organizaçãõ
Mundial da Propriedade. Par8. nossa- satisfação, as posições defendidas pela ASSESPRO foram bastante consideradas, a ponto de ele ter de fazer uma sessão não prevista, expondo o nosso conceito, as nossas preocup'ações
com o regime jurídico de Software.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Minha
terceira consideração é: a ASSESPRO endgs_sa_, e fortemente, a criação de um Conselho ecl~ticQ _çfe I_nft;ml)ática_, _que incluiria membros do Congresso Naciotlal, -representantes de entidades privadas e de entidades ·públiCaS,-"dnco representantes do ExecutiVo, com mandato fi~
xo. Enfim, um elenco de personalidades; 20 se não me
engano.
__É com_!.lm a todos o_s pr~jetos do Congresso a idéia da
formaç~o de uma Comíssão ou COnselho. No caso de
min~a Proposta, seria um Conselho Interministerial com
p~rticipação privada, incluive da ASSESPRO.
Não parece controvertída_a, idéia de que a Política de
Informática deve cessar de ser formulada em um ambiente fechado, como vem sendo até agora, para ser formulada nUm ambiente inais-arejado, Com a participaÇão
de vários setores da comunidade. O problema todo é
onde pendurar este Conselho.
A sÜ,Séstão de V. Ex~ me alarma um pouco, fra~ca~
mente: é pendurá-lo novamente no Conselho de Segurança Nacional, atribuindo-se funções executivas à SEI.
Tenho, inclusive, dúvidas sobre a constitucionalidade
dessa proposição, porque c CSN é objeto de dispositivos
que vão desde o art. 87 ao art. 89 da Constituição. Claramente ali não se prevê nenhuma função executiva para o
Conselho de Segurança Nacional. Se o Conselho de Següftú1ça Nacional não tem função executiva, não a deve
te·r a Stiã Secretaria, a fortiori. É um órgão assessorial de
outro órgão assessoriaL
Apenas no art. 89, IV, se estabelece a faculdade para o
Conselho de Segurança Nacional dar assentimento prévio para "estabelecimento Ou exploração de indústrias
que interessem à segurança nacional". Isto apenas nas
áreas definidas como...indispensáveis à seguranÇa nãcional". Do parágrafo único se-depreende que o conceito de
ãrea indispensável à segurança nacional é um conceito
geográfico. São os municfpíos de segurança nacional e
outras zonas, como as de fronteira, que possam ser consideradas de interesse, para a segurança nacional. Não se
trata de um conceito funcional ou econômíco~- e, sim,
geográfico.
Não hã, portanto, nenhum espaço na ConstituiÇão
. para esses penduricalhos executivos que estão sendo dados ao Conselho de Segurança Nacional. Talvez fosse
necessário uma e[!!enda constitucional, se quíse~se atri-
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buir ao Conselho de Segurança Nacional e à sua Secreta~
ria as funções 9ue elas se vêm arrogando ao arrepio da
lei, por simPles decisões executivas.
Penn ito-me expressar concordância com o princípio
de Tofiriaçãõ de um Conselho. Duvido que se deva chegar à criação de um Instituto de Informática. Pareceria
muito Uill conceito onvelhiano -o Ministério da Verdade. A meu ver, encerraria certos perigos. Preferia um
simples Conselho, e a penso ao órgão que cuida da Política Industrial, que é o Ministério da Indústria e do Comércio.
O Çonselho de Segurança Nacional tem que se devotar às suas tarefas de planejamento estratégico. Não lhe
cabe formular Política Industrial.
V. S• mesmo indicou os perigos dessa dilatação enorme-do conceito de Segurança Nacional misturado com
Informáticã, -abi-angendo toda a eletrónica digital. Isso
me parece algo extremamente perigoso.
O SR. JOSf: MARIA TEIXEIRA DA CUNHA
SOBRINHO-- Nobre Senador, se me permite, acredito
que a ASSESPRO foi a primeira Entidade, pelo menos
que tem um documento escrito, apresentando a criação
de um Conselho. lsso, em 1982, no III ENESI, e repetimos em 1983, aqui, no Senado.
Com a evolução da discussão do assunto, onde
passavaMse a colocar pessoas de órgãos bastante importantes, _como a OAB, de Comunicação, DIEESE, começamos a identificar que existam dois aspectos distintos: do uso, que é o mais importante; e o d-o setor produtivo ou econômico.
Então, a nossa proposição foi que junto ao Congresso
tivéssemos um elenco de 25 personalidades, Instituto,
Fundação, é um nome mal dado, depois observe: Co.nselho Superior de Usuários também o é, porque, de certa
maneira, nos atinge a SUCESSU, importante Entidade
do setor.
O fato é que queremos sugerir aqui, um amplo Conselho assessorando o Congresso nos programas de informatização, no uso da Infonnática, e procuramos manter
um Conselho, chamado Nacional de Informática, para
tratar mais do problema de pesquisa e produtivo.
Esta foi a nossa preocupação aqui.
Quanto à subordinação da SEI e desse Conselho ao
Conselho de Segurança Nacional, a nossa preocupação é
que existam dois órgãos distintos com as atribuições
aqui Veículadas, e que, num carãter talvez transitório, esses órgâ_os estejam subordinados à Presidência da República. Pode ser uma pretenção egofsta ...puxando",
como se diz na gíria,, "a-sardinha para o nosso lado",
gostaríamos que esses dois órgãos estivessem subordinados à Presidência. Dentro desse raciocínio, o luga~ que
nos pareceu mais adequado foi a Secretaria do Conselho
de Segurança Nacional, tendo em vista que, pela constituição dos órgãos, pela maneira como seriam constituídos e pelas atribuições, os perigos que foram comentados aqui estariam, no nosso modo de ver, de certa maneira, detidos ou eliminado_s.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Muito
obrigado, Dr. José Maria Sobrinho.
Sua exposição, como jâ disse, restaura o equilíbrio que
nos vinha faltando entre o aspecto falsamente entusiasma_do, dramaticamente enfatizado do hardware, o comparativamente negligenciado do software.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião âs 14 horas e 15 minutos.)
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1- ATA DA 122• SESSÃO, EM 17 DE AGOSTO DE 1984
l . l - ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Leitura de projeto

Projeto de Lei do Senado n9 147, de 1984, de aUto-ria do Sr. Nelson Carneiro, que atribui às Secretarias
de Agricultura dos Estados, Territórios e Distrito Fe·
dera! a competência exclusiva para fixar quotas de farelo de trígo, soja e arroz que devam caber a cada
produtor rural.
1.2.2 - Discursos do Expediente

SENADOR OCTÁVIO CARDOSO- Manifestação de pesar pelo acidente ocorrido na plataforma
de Enchova I, da PETROBRÁS. Confei-êD.cia-Clo Ministro Delfim Netto na Escola Superior de GUCiTã~ ~
SENADOR HELIO GUEIROS- Declaração do
Ministro Jarbas Passarinho ao conceder apoio à candidatura do Deputado Paulo Maluf.
1.2.3- Requerimento
- N~> 173/84, de autoria do Sr. Senador Itamar
Franco, solicitando informações ao Tribunal de Contas da União_ para instruir o Aviso n~>407-SP/84, ora
em apreciação pela Comissão de Finanças. Deferido.
1.2.4 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n~' 148/84- Complementar, de autoria do Sr. Senador Aloysio Chaves e
outros Srs. Senadores, que adapta a Lei' Complementar n~' 15, de 13 de agosto de 1913, que regula a com·
posição e o fuilcionamentO do colêgio eleitoral que
elegerá o Presidente da República e' dá outras providências, às disposições da Emenda Consfitucional n~'

22.

1.3-0RDEM DO DIA
- Projeto de Lei do Senado n~> 103/84, que dispõe
sobre a manutenção da correção automática semestral dos salários, de acordo com o I~ PC e revoga dispositivos do Decreto-lei n~> 2.065; de 26 de outubro de
1983. Aprovado em primeiro turno, voltando às comissões competentes em virtude do recebimento de
emenda de Plenário, em segundo turno, após usarem
da palavra os Srs. Nelson Carneiro e Jorge Kalume.
-Projeto de Lei da Câmara n~' 5/81 (n~' 3.035/80,
na Casa de origem), que altera o art. 11' da Lei n~'
6.226, de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a contagem recfpro"Ca di: tempo de Serviço Público Federal
e de atividade privada, para efeito de aposeittadoria,
e dá outras providências. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 10/8-1- (n~'1.529/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a
aposentadoria, com proventos integrais, dos excombatentes segurados da Previdência Social. Votação adiada por falta de quorum.
_,__Projeto de Lei da Câmara n~' 44/81 (n~' 587/79,
na Casa de árigem), que veda aos vefculos de comunicação -de massa (rádio, televisão, cinema, jornais,
revistas, cartazes, anuários ou qUalquer outro tipo de
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de
anúncios e de comerciais que não sejam negoCiados,
produzidos, criados, filmados, gravados, copiadosimagem e som - por profissionais e·empresas brasi-ieiias. _Votação adiada por fãlia de quÕrum.
-Projeto de Lei da Câmara__ n~> 53/77 (n'i' 227/75,
ria Casa de origem), que dispõe sobre condições a oh·
servar na renovação de contratos de atletas profissionais e dá outras providências. Votaçilo adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n~' 65/79 (n~>
4.257-!77, na Casa de origem), que autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária
Federal a seus ocupantes. Votação adiada por falta de
quorum.
-Requerimento n~' 784/83, de autoria do Sr. Senador Henrique Santillo, solicitando a criação de

uma comissão especial mista, composta de I I Senadores e II Deputados, parà, no prazo de 120 dias, com
a colaboração das entidades mais representativas da
sociedade civ:il, discutir e apresentar soluções para a
crise econômíco.financeira do País. Votação adiada
por falta de quorum.
- Requerimento n~' 162/84, de autoria dos Srs. Senadores Nelson Carneiro e Gastão Miiller, solicitando urgência para o Projeto de· Lei do Senado n~'
40/84, que autoriza a emissão especial de selos em
benefícios dos trabalhadores desempregados. Vo~
tação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n~>l63f84, de autoria dos Srs. Senadores Nelson Carneiro, Octávio Cardoso e Humberto Lucena, solicitando urgência para o Projeto de
Lei do Senado nl' 100/84, que acrescenta dispositivo
à Lei n~' 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto
da Terray, Com ViStas à fixação de módulo de fracionamento de propriedade rural específico para o Distrito Federal. Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara nl' 79/79 (n~'
1.511/75, na Casa --de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 59 da Lei n'i' 3.807, de 26 de agosto de
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência
Social, alterada pela Lei n~' 5.890, de 8_ de junho de
1973. Votação adiada por falta de quorum.

1.4- DISCURSO APÚS A ORDEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO, Como Llder
do PTB - Tragêdia ocorrida ontem na Plataforma
de_ En~hova, no Rio de Janeiro.
SENADOR BENEDITO FERREIRA - Documento recebido do Banco Central referente ao perfil
da dívida externa do Brasil, a propósito de criticas da
Oposição nesse sentido.
SENADOR NELSON CARNEIRO .,.- Apelo ao
Governo em favor de maior amparo legal à empregada domêstica.
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Diretor Administrativo

SENADOR GASTÃO MVLLER- Manifestação
do Deputado Estadual mato-grossense Walter Lazzariní, cori.fi'aprojetos de lei do Poder Executivo dispondo sobre o uso de agrot6xicos, a ser encaminhado
ao Congresso Nacional.
SENADOR LOURJVAL BAPTISTA - Centenário de nascimento de Aníbal Freire da Fonseca.

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

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

Tiragem: 2.200 exemplares

2.- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO
ANTERIOR
Do Sr. Itamar Franco, pronunciado na sessão de

N'>'s 57 a 59, de 1984

5- ATAS DE COMISSÕES

16-8-84.
6 - MESA DIRETORA

3- RETIFICAÇÃO
Ata da III • Sessão, realizada em

6~8~84

4-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 122!1 Sessão, em 17 de agosto de 1984
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e Raimundo Parente.

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

Justificação

É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 147, DE
Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Raímundo Parente- Odacir Soares - Aloysio Chaves
- Gabriel Hermes - Hélio Gueiros ;,;_ Almir PintoJosé Lins - Moacyr Duarte -:- Martins Fílho Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Cid
Sampaio - Luiz Cavalcante - Jutahy Magalhães João Calmou __':"""": Moacyr Dafla - Nelson Carneiro Itamar Franco- Bent:dito Ferreira- Gastão MüllerPedro Simon - Octávio Cardoso.

O SR.J'!lESIDENTE (Moacyr Da!la)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 25 Srs, Senadores.
H a vendo número regimental, declaro aberta a sessão.

1984

Atribui às Sectetarias de Agricultura, dos

Estados, Te~rit6rios e tHSt"rito F-ederal, a
competência exclusiva para nxar as quotas de farelo
de trigo, soja e arroz que devam caber a cada
produtor rural.
O Congresso Nacional decret:,t:
Art. 19 Às Secretarias de Agricultura, dm; Estados,
dos Territórios e do Distríto Federal caberá, com
exclusividade, a competência para fixar as quotas de
farelo de trigo, soja e arroz que devam ser atribuídas a
c:ida produtor rural dentro da área de suas respectivas
circunscrições.

Sob a proteção de Deus iniciamos nosSos--trabalhos.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19Secretário.

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicaÇão.
Art. J9

Revogam-se as disposições em contrário.

Os farelos de trigo, de soja e de arroz são, como se
sabe, valiosos insumos da pecuária, da suinocultura, da
.avicultura, na preparação de alimentos para todos os
ariimais, tornando-se, portanto~ produtos indispensáveis
na elaboração de rações ..
Os critérios de sua distrib~'O -pelas· .criadorls e·.que,
contudo, nem sempre são os maiS~j''tlsttlS'; 'haVelldO "casos,
em muitas unidades da Federação, em que ao 'S'r.ande
produtos ~ca propiciado adquirir grandes quantidades a
preços altamente compensatórios, enquanto que ®
pequenos acabam ficando sem o valioso insumo,
Cuida o nosso projeto, pois, de atribuir tal
distribuição ao órgão público que geralmente está mais
próximo dos criadores e conhece-lhes as necessidades,
isto é, a Secretaria estadual (assim como a territorial e a
do Distrito Federai) de Agricultura.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 1984. - Nelson

Carneiro.
(Às Comissões de Constituição e Justiça
Agricultura.)
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DIÁRIO DO CONGRESSQNACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto
lido será publicado e remetido ãs c·omissdes
competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Octávio
Cardoso.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS -

RS.

Pronuncia o seguinte discurso. S"em revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo, inicialmente, registrar o grande pesar da

bancada do PDS, pela ocorrência do acidente na
plataforma de Enchova I, da PETROBRÃS, onde
morreram inúmeros_ operários e outros -se encontririi--feridos, em conseqUência quer do incêndio, quer da
operação de salvamento pelo mar. São fatos muito
dolorosos, justamente no momento em que vivemos a
euforia de atingirmos 500 mil barris diá:fios de produção
de petróleo, diminUindo a nossa dependência dos
fornecedores externos, graças ao esforço do técnico
nacional, do operário nacional, do GOverno que se
devota com afinco a esse mister. -Agora, oCorrem esses
fatos verdadeiramente trágico_s a enlutar a família
brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A SEPLAN - Secretaria de Planejamento da
Presidência da República - acaba de dar divulgação ao
texto integral da conferência pronunciada pelo Ministro
Delfim Netto na Escola Superior de Guerra, no Rio de
Janeiro.
Trata~se de um documento conciso, bem estruturado,
uma verdadeira prestação de contas que faz à opinião
pública brasileira o principal gestor da política
económica do Governo João Figueiredo. Através de sua
leitura, os cidadãos brasileiros podem tomar
conhecimento dos fatos decisívos que informaram as
mudanças estruturais que a economia hrasileira se viu
compelida a realizar nesse quínqüênio em que a ordem
económica mundial esteve mergulhada na pior crise que
se conhece na era moderna.
Não somente relaciona as medidas adotadas para
enfrentar a crise, como oferece uma visão completa d3.s
razões que as determinaram. O dOcumento mOstra,
claramente, que o Brasil, em 1979, encontrava-se diante
de um dramático desafio à sua própria sobrevivência
como Nação livre e soberana. DesaJio representadO pifó
espectro da asfixia de suas contas externas; desafio
representado •pela tarefa g-ig3ntesca de refo!mular,
totalmente, sua matriz energética, sem o que jamais
poderíamos trilhar o caminho da independência
económica; desafio COnsubstanciado na ingente
necessidade de dominar e conter o gigantismo cfa
expansão estatal na economía brasileira; e, finalmente, o
desafio de, em apenas cinco anos, reorientar todo o
sistema produtivo nacional, na direção do
restabelecimento de um novo equilíbrio, interna e
externamente.
De maneira definitiva e insofismável, -mostra o
Ministro Delfim Netto como esses objetivos forã.m
alcançados em apenas cinco anos. Não se trata de um
discurso em que se relacionam as realizações do
Governo. Trata-se de algo mais, algo muito sério -que--·
deveria constituir-Se em --kitura obrigatória de ioSsOs
companheiros da Oposição, que a partir dessa leitura poderiam se poupar a repetição de tantos enganos sobre
a real transformação que viveu o País nestes últimos
cinco anos. Os números que o Ministro Delfim Netto
apresenta nesse impressionante documento desafiam
qualquer contestação: em apenas cinco anos passamos
de gulosos importadores de petróleo, para uma
produção de 500 mil barris/dia, o--que significa que
produzimos mais petróleo internamente do que a
quantidade que ainda somos obrigados a importar; a
produção da energia alternativa, especialmente o âlcool,
sustenta uma frota de um milhão de veículos e garante o
emprego de cinco milhões de _operários metalúrgicos; o

déficit público, principal motor da inflação, que chegou
a ser equivalente a 12% do produto nacional, foi
praticamente eliminado. As exportações e os saldos
--comerciais quebram todos os recordes e nos permitem,
hoje, COffi.parecer de fronte er&Uida perante os c!edores
de nossa dívida externa e com eles manter um diâlogo
soberano.
Mas não sou apenas eu, Senador do PDS,_ 911em o_ diz.
Õs órgãos mais importantes da imprensa brasileira -i-ndependentemente da postura que adotam, seja de
apoio, sejá de discordância em relação ao Governo do
Presidente Figueiredo - foram pródigos em seus
editoriais e comentários sobre a transcendência e o
significado históriCo desta conferência do Ministro do
Planejamento.
Assim é que jornais do porte de o Estado de S. Paul9,
O Globo, Gazeta Mercantil, da Folha de S. Paulo, da
Zero Hora, do Rio Grande do Sul ou do Jornal do Briasit
e O Dia, do Rio de Janeiro, Jornal do Comércio, de
Port~ Alegre, tão diferenciados em term_os de opinião e
quanto ao julgamento, normalmente severos, que fazem
em relação ao Governo do Presidente Figueiredo, foram
unânimes em ressaltar esses re!)ultados a que acabei de
me referir e que sugiro venham a ser devidamente
registrados em nossos anais.
Que fenômeno terá cha;,nado a atenção desses nossos
austeros porta-vozes Ja opinião pública, tão avaros em
elogios qUantO pródigos em críticas à política económica
do Go_yerno?
Que milagre terá ocorrido, já não digo em economia,
porque falar hoje em milagre económico parece a
suprema heresia, que milagre terá-ocorrido na mente dos
editorialistas âe tão importantes órgãos da imprensa,
para que tenham colocado no papel, no espaço nobre de
seus jornais, fatos tão importantes que justificassem
nossa intervenção neste plenário?
-A justificativa, Sr. Presidente, não tem nada a ver com
milagres, a não ser que consideremos como milagre o
resultado de um trabalho persistente e honesto, realizado
durante os cinco anos deste Governo, um Governo tanto
mais digno de elogiar, porquanto injustiçado exatamente
quando rêaliza a mais extraordinária transformação da
economia brasileira, numa quadra ingrata de um
desastre eConómiCo que atingiu, indiStinfaniente, a todas
as economias mundiais.
A justificativa, Sr. Presidente, é muíto síniPICs,
embora n.em sempre evidente: o que todos os
editoriàlistas desses importantes órgãos da imprecisa
reconheceram é que mudou, de forma visceral, a
e(juação da dependência externa em que vivia o povo
brasileiro, nun setor vital para a sua sobrevivência; o
setor da energia.
Deixemos falar, antes, o texto desses editoriais,.que eu
gostaria de ver transcritos nos anais, juntame'nte com o
teXto desta extraordinária coilferência do Ministro
Delfim Netto. Por exemplo, o editorial recente da
Gazeta Mercantil:
"Concordamos com o Ministro em que o grande
êxito; quase- diríamos- o- único, da· p-ÕlÍticã
_económica adotada no governo Figueiredo, foi a
_mudança na matriz ênergética do País. O Brasil que em 1979 importava 80% do petróleo que
Cosumia - hoje importa apenas 40%, o que
representa, efetívãmeõ.te, Uma conquista histórica,
tando do ponto de vista estritamente económico,
quanto da própria segurança nacional."
E termina a citação.
Ou como muito bem expressa o editorial de Zero
Hora, de Porto Alegre:
"A melhor herança que o Governo·do Presidente
Figueiredo deixará para seu sucessor é o curso
seguro -que conseguiu dar para que o País
ultrapassasSe bem a tempestade econômica-
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financeira internacional. O Brasil conseguiu chegar
a seu objetivó sem sacrificar, por exemplo, os
reajustes semestrais de seus trabalhadores, uma
grande conquistas social à qual não tiveram acesso
os trabalhadores, de outros pafses, como os
mexicanos, por exemplo."
Termina a citação O Globo, por sua vez, assinala:
"A administração económica do Governo
Figueiredo tem apresentado à opinião pública,
ultimamente, indicações de alivio da crise, em que
sobressaem os n_úmeros da recuperação industrial, o
desempenho nas exportações, na balança de
cohlêrcio, enquanto se vai conseguindo, pelo
menos, sustar á escalada inflacionári~."

Termina a citação.
E a Folha de S. PaÕio, que com tanta persistência
exerce o papel de transmitir a opinião oposicionista,
registra:- a pr.opósitO da Conferência do Ministro Delfim
Netto:

"O titular do Planejamento realçou os resultados
obtidoS nos últimos cinco anos e enfatizou haverem
sido alcançadas metas para o reajustamento da
economia brasileira às novas condições
internacionais iniciadas em 1973 com a crise do
petróleo, como equacionamento das contas
externas, a redução da dependência energética, --o
com bate ao gigantismo do setor público e o
redirecionmento das atividades produtivas dos
setores industrial e agrícola." Esses êxitos são
inquestionáveis, conclui a Folha de S. Paulo, em seu
editorial titulado "A Autoc_onfiança de Delfim".
E, para terminar, antes de passar aos anais o texto
integral da conferência histórica do Ministro Ddfim
Netto e dos editoriais que a comentaram, cito trecho do
editorial do O Estado de S. Paulo, o combativo e
independente diário:
"A redução da d~pendência nacional no tocante
ao fornecimentO energético deve ser, Sem dúvida,
creditada ao Ativo do Governo. Conseguiu, este,
aulmentar a produção nacional do petróleo, graças
a uma política de ínvestimentos mais racional, que
esta Folha preconizava hã anos; a[êm disso, deu um
empurrão decisivo no Proálcool e conseguiu
executar um bom programa de economia de
energia,. tão eficaz C[ue o País está gastanto 14% de
energia a menos por unidade de Produto, do que há
quatro ~nos. ~J panorama -traçado pelo Ministro
Delfim Netto não é falso, mas é, certamente, muito
incompleto."
Não devemos deixar que f:ssas afirmações, Sr.
Presidente, às quais devemos dar tanto maior peso
pOrque provêm de órgãos de opinião independentes em
relação aos objetivos do Governo, passem sem o
definitivO ff:gistrõ nesta Casã, juntamente com o texto
integral da conferência do Ministro Delfim Netto. Por
esta razão faço entrega à Mesa, juntamente com o texto
da conferência, da reprodução dos textos editoriais a que
me referi.
Muito obrigado a V. Ex~ (Muito beml Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
OCTÃV/0 CARDOSO EM SEU DISCURSO:

AS DORES DA INFLAÇÃO
A inflação brasileira de 220 por centO poderá baixar
aos poucos nos próximos meses, mas ainda que dentro
de certo horizonte visível decline para 150 ou 100 por
cento ao ano nem por isso deixará de c_ontinuar sendo
uma inflação indecente, segundo a qualificação agora
cunhada pelo Ministro Delfim Netto.
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A indecência rnnacionária não CO~nstitui
evidentemente uma realidade isolada e autônorna, solta
no espaço. O Ministro do Planejamênto-Tei "tambéin na
palestra da Escola ·superior de Guerra uma tãdta
acusação de indecência aos choques do petróleo e dos
juros internacionais, bem como a outras causas exOgerias
que interferiram de forma deCisiva ilo prOCesso' interno
de explosão do;;; preços.
A verdade, entretanto, é que somente o esforço dos
próprios brasileiros conseguirá algum dia tirar o País do
poço inflacionário. A simples interpretaçã6- de um
terremoto ou de uma grande enchente não altera o

cenário dos destroços e ctã.s vítim_as da calamidade, em
tampouco consola saber-se que se trata de fenômenos
incontroláveis, sem nenhuma contribuição dolosa ou
culposa daqueles que sofram na carne os seus terríveisefeitos.
A partir de certos limites suportáveis, a inflação passa
a subverter o_s valores fundamentais da sociedade, sejam
os da relação produtiva sejam os·da relação ética. No
Brasil, uma inflação de 220 por- cenro responde
basicamente pelo bappening social e moral a que
assistimos todos os dias: os escândalos financi:fros, aperda de respeito à autoridade póblica, os movimentos
grevistas que se voltam contra serviços essenciais do
Estado e contra o interesse da coletividade, a paralisação
de cursos_ universitários pelos próprios profeisõfes do
sistema oficial, a dramática inse_gy.ranç·a <ias cidades e
dos cidadãos etc.
As politicas e os conceitos são tragados pelo mesmo
sorvedouro, dando lugar então a um interminável
festival de contradições. Veja-se por exemplo o que
ocorre com a pofitica safaria[, já tantas vezes alterada no
atual Governo. No espaço de poucos meses, setores que
pregavam tratamentos salariais--restritivos em riome ·do
combate à inflação surgem hoje clamando por um
relaxamento imediato dos controles_ estabelecidos, em
nome do combate à _recessão. A s_alvação ~o programa
habitacional, envolvendo o d.estinQ da indústria da
construção civil e do mercado imobiliârio-:e--posta Oeste
momento nas mãos de um regime de salários mais
flexível. E antes mesmo que se promova a reformulação
da legislação_ salarial, reajustes além dos critérios
instituídos vão se toroando comUns em vários s~gmentos
da livre iniciativa e da empresa estatal.
As principais tensões inflacionárias - assegura o
Ministro Delfim Netto - estã.o praticamente
absorvidas, cabendo agora prosseguir na direção
restritiva da política monetária, de modo a reduzir a taxa
de aumento do nível de preços. Acontece apenas que ao
claudicar no controle da base monetária, como foi o
caso, o Governo enfrenta os riscos de uma J;"egressão
generalizada do programa parcialmente bem-sucedido.
Há que reconhecer as extraordinárias complexidades
do desafio, quando é preciso a um s6 tempó guerrear a
inflação, administrar _Q problema monumental da divida
externa e criar as condições de r~tivação da economia
brasileira, tudo isso den~ro das nossas o{?rigações e
responsabilidades junto ao FMI.
O ex-Ministro Octâvio Bulhões volta a propor o
tratamento d_e choque como único remédio efi~az para a
inflação indecente. Convenh'!mos, porém, que faltam
por enquanto circunstâncias apropriadas a essa
mudança radical de rota e que somente no próximo
Governo a proposta poderâ encontrar respaldo político
e prazo compatível para o seu exame. O esforço
concentrado das autoridades econômicas na Correçào de
rumos da estratégia em curso afigura-se, a curto prazo, a
opção mais próxima dos melhores parâmetros de
sensatez e do interesse do País.
O Globo, ·16-6-84
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DA INFLAÇÃO VERGONHOSA ÀS REFORMAS

O panorama traçado pelo miniStrO Antônio Delfim
Netto não é falso, mas é, certamente, muito incompleto.
Embora todos compreendam que o reajuste exige
sacrifícios dolorosos, podemos perguntar se, agindo-se
com mais seriedade e firmeza contra os escãdalos
fmanceiros, pelos quais a Nação paga, sem que sejam
punidos os culpados, não teria sido impossível amenizar
os sacrifícios impostos à população.
A redução do déficit público é um fato - embora
muito recente -, mas a verdade é que foi efetuadã mais
por meio de cortes {nem sempre criteriosos) nos
investimentos e d~ majoração dos impostos do que pela
redução das despesas de _custeio desse setor públicO, que
construiu inexpugnáveis fortalezas de privilégios.
Podemos perguntar se o ministro não está encarando
como uma fatalidade essa. "inflação vergonhosa" que a
cada dia se fortalece. Sabemos que é muito difíCil
combater a inflação e, ao niesmo tempo, ampihlr as
reservas _cambiais. Mas a verdade é que c governo se
mostrou, durante muito tempo, negligente quanto ao
controle nionetárío, e nem agora tem· a coragem de faZer
algumas intevenções cirúrgicas para extirpar o câncer.
Na realidade, o governo agiu- acertando de quando
em quando - à margem da Nação. A Falta de
credibilidade impediu~o de executar as reformas
necessárias, qUe devem fundar~se num certo consenso.
Setfa necessário que o governo o reconheces:>e, Mas o
presidenfe-, ao escolher como porta-voz o deputado
Paulo Maluf, deixa claro que não é para amanhã que
podemos esperar as reformas necessárias. Por isso, a
inflação talvez seguirá sendo v-ergonhosa por muito
tempo. Será que a Nação suportará esse resíduo da
incapaCidade política?
O Estado de S. Paulo, 15-6-84

Em seu cantata anual com a Escola Superior de
Guerra,_ o Q1inistro Antônio Delfim Netto costuma
apresentar um quadro amplo da situação econômica do
País e de suas perspectivas. Anteontem, sabendo que ia
· pronUnciar ali sua última palestra como min_istro do
atual governo, o chefe da SEPLAN tratou de mostrar o
que realizou, no campo da economia, o governo do
presidente Figueiredo. O ministrQ __procurou salientar,
acima de tudo, que, tendo arcado com a dura_ e
inconfortável tarefa· de executar a política de
ajustamento da economia nacional, podia agora afirmar
que a fase mais dolorosa havia passado, Não deixou,
porém, de fazer uma advertência: não se pode
interromper a caminhada que estâ condunzindo ao
restabelecimento da normalidade e _9everã imprimir à
economia um crescimento satisfatório.
O ministro aludiu a: quatro problemas que o governo
teve de enfrentar: o saneamento das contas externas, a
dramática subordinaçã:o energética ao Exterior, o
gigantismo do setor -público e a mudança de rumo das
atividades dos setores industrial e agrícola. Cuidou de
demonstrar que todos estes problemas foram abordados
de tal modo que se conseguiu efetuar profunda reforma
da estrulura da economiabras_ileira, ref9r_m_a essa não
suficientemente assinalada até. ag~ra.
O acerto das contas cambiais, n;f opinião do ministro,
só poderia ser feito aument<indO-se o· supeTãVlt da
balança comercial, isto é-, intensificandowse as
exportações e reduzindo-se as importações. O primeiro
objetivo só podia ser colimado-pOr via dã. desvalorizàÇão
do cruzeiro, que provocou pesado impacto inflacionário,
cujos efeitos ainda não foram totalmente assimilados.
Mas, apesar dessa. "inflação vergonhosa", foi possível
intensificar, de modo extraordinário, as vendas ao
Exterior. Talvez, porém - e um recente estudo da
FlESP dava razão ao ministro -, o efeito paralelo da
redução das importações tenha sido despertar um novo
movimento de substituição dos produtos importados.
Esse resultado foi benéfico para a economia nacional.
A redução da dependência nacional no tocante ao
fornecimento energético çleve se!, sem dúvida, creditado
no atlvo do governo. Conseguiu .este aUmentar a
produção nacional de petróleo graças a uma política de
investimentos mais racional, que esta folha preconizava
havia anos; além disso, deu um empurrão decisivo no
Proálcool e conseguiu executar um bom programa de
economia de energia, tão e_ficaz que o País está gastando
14% de energia menos, por unidade de produto, do que
há quatro anos.
O ministro Antônio Delfim Netto nota que o go_Verno
Figueiredo encontrou a economia nacional totalmente
socializada e com enorme déficit do setor público.-As
einpresas estatais, que eram 521, hoje são apenas 374,
isto é, seu número se reduziu de mais de 28%. Quanto ao
_déficit público, o ministro reconh._ece que, não obstante o
-que se fez para reduzi-lo, ainda resta muito a fazer. A
propósito, lamentou a herança recebida, na qual se
inclui, por exemplo, a Açominas. O atual governo
procurou também promover a eqUidade tributária, a
participação do fmposto de Renda na arrecadação
federal. Essa participação cresceu de 29% para 55% entre
1973 a 1984, e o Imposto de Renda incide hoje na
proporção de 79% sobre o capital e apenas na de 21%
sobre o trabalho.
Finalmente, o ministro -disc_orreu sobre as profundas
reformas introduzidas na produção agrícola e industrial.
A primeira apresentou crescimento significativo e a
segunda mostra que a exportação tornou mais ameno o
processo· de ajustamento. Apesar -de reconhecer que...Q
ajuste deixou o resíduo da inflação", o ministro revelase,_ mais uma vez, confiante ria recuperação económica
do País.

A AUTOCONFIANÇA DE DELFIM
Como de hábito, o Ministro Delfim Netto proferiu
competente palestra sobre a economia brasileira.
Discursando a estagiários na Escola Superior de Guerra,
no Rio de Janeiro, o titular da Secretaria do
Planejamento realçou os [esultados obtidos nos últimos
5 anos e ehfãtizou haverem sido alcançadas quatro
íffiportantes metas para o reajustamento da economia
brasHeíra às novas condições internacionais inicfadas em
1973, com a crise do petróleo.
.
e.xítos teriam sido obtidos no equacionamento das
contas externas, na redução da dependência energética,
no combate ao gigantismo do setor público e no
redirecionamento das atividades produtivas dos setores
industrial e a_grícola. Assim de acordo com o Ministro,
"tão !og~ tenhamos condições de recuperação, como
estamos voltando a ter, tornaremos a crescer".
. Esses êxitos :são inquestionáveis. Permanece, no
entanto, a .certeza de que os custos sociais dos proct;s:sos
de reajuste utilizados foram demaSiadamente altos. Mais
ainda, não existe inevitável relação de causa- e efeito
entre a_ estratégia recessiva adotada e os fatores positivos
obtido.s. Alguns exitos.os r_esultados em nada
dependeram da brutal recessão imposta ao País, como
por exemplo a redução da dependência energética e o
significativo aumento das exportações brasileiras.
A crítica poderia ainda ser estendida à maneira
desigual como os custos do reajuste foram distribuídos
entre os vários segmentos econômicos da sociedade
brasileira. Não se trata, portanto, de contestar
resultados, mas sim de questionar as formas de obtê-los.
Dizia ainda o Ministro Delfim Netto que os êxitos
conseguidos deixaram como herança um,, .. indecente"
resíduo inflacionârio de 220% ao ano. Afirmou sua
iritenção de reduziwlo para o patamar de 150%, sendo
p.ecessârio para isso. "prosseguir na direção de restringir
a I>olítica monetária de forma a poder baixar a taxa de
aumentO_ do nível de preços". Parece, portanto, disposto
a persistii nos mesmos rumos que antes, na tentativa de
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superar o que considera o último obstáculo ante a plena
retomada do crescimento econômico.
Mais uma vez, é questionável a validade da política
econômita a ser perseguida. Não obstante a evidência de
que, no passado, o arrocho monetário não tenha sido
eficiente na redução do ímpeto inflacionárío, não restam
dúvidas de que, se esta terapia for utilizada com
suficiente persistência, a inflação _terminará por ceder.
Porém a custos inaceitáveis.
Como sempre, em análises retrospectiVas O Mfriistio -Delfim Netto transmite sua _autoconfiança, mas deixa
sempre muita apreensão quanto ao futuro. Apreensão
refletida em suas próprias palavras;, "0 próximo governo
continuará a luta".
Folha de S. Paulo, 15-6-84

O AJUSTAMENTO; POR FAZER, DA
POliTICA ECONÓMICA
A palestra que o Mínistro do Planejamento, Ddiirn
Netto, pronunciou, na última quarta-feira, na Escola
Superior de Guerra (ESG) destaca-se como um de seus
pronunciamentos mais francos. Embora lOnge de fazer
uma autocrítica, o Ministro, que senlpre se caracterizou
pelo menosprezo a pontos de vista contrárioS aos seus,
admitiu, explícita e implicitamente, falhas na política
econômica do atual governo.
Em mais uma de suas frases memoráveis, descreveu
bem as frustrações do governo ao colocar como uma de
suas metas. "sair de um patamar realmente indecente de
220% de inflação para um nível não menos indecente de
150% ao ano". Ele reconheceu, também, que os esforços
de contenção dos gastos públicos produziram resultados
aquém dos esperados, e isso - dizemos nós - não
apenas por causa do nível de investimentos públicOs que
o governo se viu forçado a manter para não paralisar
grandes projetas iniciados em administrações anteriores.
Estão aí, à vista de todos, os grandes escândalos
financeiros, que drenaram bilhões da Tesouro Nacional
e que comprometem a imagem de austeridade na
administração das finanças públicas que as autoridades
gostariam de transmitir.
Concordamos com o Ministro em que o grande êxito,
quase diríamos o único, da política econômica adotada
no Governo Figueiiedo foi- a mudança na m8.triz
energética do Pais. O Brasil, que em 1979 importava 80%
do petróleo que consumia, hoje importa apenas 40%- o
que representa efetivamente, uma conquista histórica,
tanto sob o ponto de vista estritamente económico,
quanto da própria segurança nacional.
Delfim Netto mencionou também a contribuição do
Proálcool, permitindo a substituição de petróleo
importado e possibilitando a manutenção de um nível
razoável de produção pela indústria automobilístiCa.
Mas deve-se recordar que o Ministro do Planejamento
- que tem igualmente, entre suas características~ iiriiã.
ojeriza indisfarçável a qUalquer projeto não iniciadO sob
a sua batuta - . sempre criticou itcerbamente o
Proãlcool, acusando-_o __de ineficiente e inflacionário.
De qualquer forma, como membro do governo, o
Ministro pode contabilizar essa viíória ComO hmbêffi
sua. Só não podemos aceitar a sua afirmação- de que a
agricultura brasileira, despojada de subsídios daninhos
pelo atual governo, foi estimulã.da a- responder·-as
necessidades internas de abastecimento. Sim, em 1979
havia filas para o fe"ijão;- o arro~ e o leite. se elas
acabaram hoje, não foi" porque o País aumentou
substancialmente a produção. Os níveis de consumo de
alimentos pela população brasileira decresceram muito
nos últimos anos; coniõ todos sabem, e mesmo as classes
de renda mêdia têm sido submetidas a uma dieta forçada
pelos altos preços dos gêneros. As condições de
abastecimento são altamente instáveis, não existindo
estoques reguladores, que, em boa parte, foram

exportados. O próprio Ministro admitiu que neste ano,
não fossem as safras do Nordeste, as filii.s poderiam
voltar.
Também nos parece_ insensatez chamar de
"megalomaníacos" os governadores que querem cobrar
ICM sobre produtos exportados. Nenhum país exporta
iinpostO, e verdade; mas nenhum Estado federativo
adotã-um Sistema de distribuição das receitas üiblltáriãs
tão iníqUO quanto o Brasil. Por que a União não
~reenibolsa os Estados pelo ICM que cobrariam sobre
produtos exportados, como os governadores não se têm
cansado de reivindicar? Por falar nisso, onde estâ a
reforma tributária que o atuat governo se comprometeu
a promover para o fortalecimento da Federação?
Na realidade, a atual adminiStração federal foi a mais
centralizadora sob o aspecto econômico que o País
conheceu. Não achamos,- em absoluto, que o Brasil
tenha mudadQ, "cxatamente onde devia mudar". Se hã
hoje uma convicção generalizada em todos os estratos da
população, esta é de que, mais do que nunca, a política
econômica, em si, precisa mudar.
Gazeta Mercantil, 15-6-84

ECONOMIA SE RECUPERA E
AJUDA NOVO PRESIDENTE
Ana Amêlia Lemos
A recuperação da economia brasileira, reconhecida
com mais clareza nos círculos políticOs -e financeiros
internacionais do que propriamente pdo ,, "público
interno", assegura condições mais favoráveis-- de
admiriistração para o Presidente da República que vai
assumir no dia 15 de março de 1985, portanto daqui a
exatamente nove meses. Na verdade, essa será a melhor
herança que o presidente João Figueiredo deixará para
seu sucessor e foi obtida graças ao talento e à obstinação
dO ministro Delfim Netto que, no meio de turbulência,
conseguiu dar curso seguro para que o País conseguisse
ultrapassar bem a tempestade da crise ec-onómicofinanceira iriternacional. Os números dessa recuperaÇão
foram recebidos com entusiasmo pela Escola Superior de
Guerra, que em primeira mão tomou conhecimento do
féSultado obtido na administração da crise econômica
nacional.
O primeiro país latino-americano, ou do TCrceiro
- Mundo, como preferem os ideólogOs dessa linha
diPlomática, a obter resultados favoráveís de
reCuperação económica foi o México. Mas "-como as
receítaS iiãO-pOdem ser aplicadas para todos os doentes
na mesma dosagem, foi necessário encontrar, para um
país em processo de abertura política Como o Brasil, uma
poção especial. Assim, a custo de uma política salarial
mais favorável do que a que foi imposta aos
trabalhadores mexicanos, o Brasil conseguiu chegar ao
seu objetivo sem sacrificãr, pô-r-exemplõ~- -os reajustes
semestraís~ · ·c{ue- foram uma g"rimde conquista- social
obtida pelo Governo junto ao Fundo Montário
Internacional, que tinha outra idéia a respeito dessa
situação. MeSrri.o qu·e tenha demorado alguns meses para
voltar à s~a renegociação da dívida, o Brasil, que é o
maior-devedor, chega à mesa das-ne&ociaÇões de cabeça
erguida e demonstr3.ndo a competência da forffiu!.ição
da política econômica e do entendimento político, em
termos mais amplos.
- - · --· Medidas em vigor
·um fatô iluStra bem o ieconhecimento das causas que
levaram o Brasil a recuperar-se da crise económica, no
tempo programado. Na visita feitã. pelo presidente João
FigueirCdo à ·-Espanha, e comO sempre ocorre em
situações análogas, o ministro Delfim Netto faz reuniões
com Seu colega do país visitado. No caso da Espanha, ao
terminar uma das reuniões, um repórter perguntou ao
embaixador José Botafogo Gonçalves o que o min"istro
desse país havia dado de informação.
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O assessor internadonal da SEPLAN relatou, então,
que as medidas de recuperação econômica em vigor
eram:. "Estímulo às exportações, controle dos déficits
públicos, controle da base monetária c aumento da
produção interna de energia". O repórter reagiu; "Mas
eu não quero a opinião do Delfim Netto. Eu quero saber
o que a Espanha csü fazendo para se recuperar da
ci-ise" ... "Essa não é a palavra do Delfim", reagiu
Botafogo,. "é a palavra do ministro do Planejamento do
Governo de Felipe Gonzales".
Zero Hora, l7-6-86

A INDECENCIA DA INFLAÇÃO
O ministro Delfim Netto, falando perante a Escola
Superior de Guerra, admitiu que até o final do ano os
níveís inflacionários baixarão dos atuais 235,5% para
150%·~ Para estigmatizar essa perspectiva, o titular da
SEPLAN acentuou: .. "queremos apenas reduzir uma
inflação indecente de 220% para uns menos indecentes
I 50% ao aÕo. Depois o próximo governo continuará a
luta".
Para um catedrático em economia, com experiência
em graus máximos da vida pública para dirigir,
disciplinar e conter a escalada da inflação, a expressão
vem como uma luva para dizer de sua discordância, de
sua condenação, de seu repúdio à perversa e insidiosa
curva ascencional dos custos de vida.
Indecente porque conspurca, avilta, corrói, humilha,
envergonha, encab1:1la, adoece, hostiliza e em~rutece. Os
salários, o :Poder aquisitiVo das classes menos
favorecidãs, a qualidade da vida, os investimentos, o
endividamento, o orgulho nacional - enfim todos os
grandes valores de um povo nive_Iam-se por baixo, numa
promiscua concessão à pobreza.
-Nada resiste às vagas sucessivas de sua danação,
disseminando-se por todos os estratos sociais numa lenta
e persistente ocupação de todo o espaço humano, quer
nas ações individuais, quer nas fÓrmações coletivas.
Perturba e sufoca o caráter ambivalente das relações de
emprego, infernizando e apodrecendo o processo
solidário entre o capital e o trabalho, numa dissolução
que nunca pode ser devidamente aval~ada. Indecente
porque empobrece o indivíduo e a sociedade. Indecente
porque faz cair o Produto_ Interno Bruto pondo em
desvalia o esforço coletivo de garantir o presente e
construir o futuro.
Indecente. Escancarada e obcenamente indecente.
Grau 10 ao ministro Delfim Netto que tãO bem a
ad]etivOU.
Correio Braziliense, 15-6-84

A RETOMADA
Gilberto Amara/
·Os bOns fluidos estavam bem entrosados na manhão
de quarta-feira e Deus permita que seus frutos
amadureçam logo. Na Escola Superior de Guerra, o
Ministro Delfim, numa manhã carioca enfarruscada, via
luz no fim do tunel da economia brasileira e sentenciava
se~;. "impossível continuar vivendo com a inflação, pois
ela é indecente". Negou o pedido de moratória, afirmou
estar o Brasil crescendo, enfim, deu uma nova injeção de
ânimo, num pronunciamento que parecia de um
míriistro qUe-·entfáva. A mesma- hora, na Câinara dos
Deputados, a operosa Comissão de FiilançaS debatia
coin parlamentares e empresários -um tema que se
ajustava perfeitamente à -linguagem deltiana, a retomada
do desenvolvimento. Convocados pelo Codimec, cfes
estudaram, com oS péS no chão, os novos parâmetros
que irão marcar, através do mercado de capitais, a
almejada retomada do desenvolvimento. O Deputado
Geniba1do Correia, Presidente da CF, jâ mandou para a
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gráfica as notas taquigrá ficas de todos os
pronunciamentos e debates.
Correio Braziliense, 16-6-84.
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APRESENTAÇÃO
Em conferêncla na Escola Superior de Guerra, no Rio
de Janeiro, dia 13 de junho, o Ministro-Cheire da
Secretaria de Planejamento da Presidência da República,
Antonio Delfim Netto, relatou os esforços realizados no
Governo do Presidente Figueiredo para superar a fase
mais crítica da recessão mundial e para libertar a Nação
da dramática dependência externa de energia.
Disse o Ministro:
, '"A estrutura da produção nacional se alterou de
maneira significatiVa- nos últimos cinco anos. Pa~a
enfrentar a crise, o Brasil mudou ex.atarnente onde devia
mudar: mudou a matriz energêtica; conteve a expansão
do setor público; e redirecionou os rumos da produção
a,grfcola e da produção industrial.
O aspecto maiS dramátic9 _da_ crise residia na
dependência do fornecimento externo de energia.
úlie·nü. por cento de toda a energia que consumimos,
especialmente petróleo, provinham do exterior. Foi esta
dependência que Qcasionou o desequilíbrio das contas
externas, bloqueando o desenvolvimento brasileilio.
Para retornar às condições de crescimento ecoruômico
era preciso, primeiro, resOlver o problema do
desequilíbrio externo. E, em seguida, promover as
mudanças estruturais no setor público, na produção
industrial e n~ agricultura.
Estas mudanças estruturais constituíram o cetrne do
esforço desenvolvido pela economia brasileira nestes
cinC_o_ anos. O objetivo· foi perSeguido com enorme
pertinácia e cobrou um preço caro de toda a Sociedade
brasile"ira. Cinco anos depois, no entanto, pode-se
afirmar que:
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aumento das exportações. O Produto recomeça a
crescer.
3. A expansão do setor público foi controlada,
contribuindo para um melhot equilibrio inlerno e
externo."
A seguir, a íntegra da conferência do Ministro Delfim
Netto na Escola Superior de Guerra:
O objetivo permanente de toda a política económica é
o desenvolvimento econômico acelerado, com o
aumento da justiça social.
Este é o objetlvo, é a substância mesma de toda a
política. E é por isso·que não se fala freqUentemente nele.
O Governo ê- criticildo porque os seus opositores
imaginam que, não falando freqUentemente nele, o
Governo esqueceu que seja o seu objetivo.
É-a minha esperança poder mostrar que, ao contrário,
.este ê o objetivo centrai que nos orienta e que dirige a
política económica neste País.
Seria ocioSo voltar -a conversar sobre as origens das
dificuldades que ocorreram nesses últimos anos.
Urna coisa é certa, porêm: a condição necessãria,
ainda que não seja suficiente, para que possamos ter um
desenvolvimento acelerado com aumento de justiça
social, é obtermos o equilíbrio das contas externas e o
equilíbrio das contas internas.
Esse duplo equilibrio tinha sido conseguido no iníciO
da dêcada de 70. Caminhávamos, então, com muita
rapidez e ampliávamos de maneira significativa a nossa
economia, atê o momento em que levamos uma
trombada, que começou com à primeira crise do
petróleo, seguida do aumento da taxa de juros e da
segunda crise do petróleo, com um novo aumento da
taxa de juros. Essa trombada desarticulou, de maneira
fundamental, o equilíbrio externo e, com efe, o equilíbrio
interno. Tinhamos sido eliminadas as condições
necessária_s para o cumprimento do objetivo
fundamental que nos orienta. Era preciso, portanto
restabeleCer esses equilibrios; antes, para que
pudéssemos voltar a crescer. Era preciso dedicar um
'tempo Suficiente ao restabelecimento do equilíbrio
externo e, depois, nos dedicarmos ao restabelecimento
do equilíbrio interno.
QUATRO DESAFIOS SIMULTÂNEOS
Para vencer os desafios da crise, ficou patenfe que o
Brasil tinha de enfrentar, simultaneamente, quatro
problemas:
-Em primeiro lugar, era preciso restabelecer, com a
maior rapidez possível, o equilíbrio externo. Era preciso
reorganizar as contas externas.
- Em segundo lugar, era preciso alterar de maneira
dramái.{ca a matriz energêtica deste País. A crise
mostrou que nós dependíamos de tal forma da
importaçãO de ene'rgia que não poderíamos ser,
realmerite, uma Nação com desenvolvimento tranqUilo
sem uma modificação fundamental na matriz energética.
-Terceiro, era necessário recolocar nos trilhos o
setor público que, na tentativa de corrigir Odesequilfbrio
externo, tinha sido ampliado de maneira espantosa e
chegou a produzir déficits imensos.
-Finalmente, era preciso reorientar o Sistema
produtivo nacional na direção do restabelecimento do
equilíbrio externo.
Estes quatro desafios, todos eles, tinham de ser
resolvidos simultaneamente, sem esquecer que os
caminhos da solução passavam pelo aumento das
tensões no âmbito interno, tensões essas que se
manifestam como inflação.

1. O Brasil mudõll- a- sua matriz energética. Já
produzimos mais petróleo do que importamos. Reduziuse à metade a dependência na importação de energia.

O DESAFIO EXTERNO

2. -A Nação deu um passo importante na direção de
ajúStamento de suas ~antas externas. A indústria e a
agricultura redirecionaram sua produção nO sentído do

Como, de que forma, pudemos enfrentar o problema
do setor externo?
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EXPOiHAÇÕES
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As curvas das exportações no grãfico l revelam uma
mudança de tendência importante a partir de 1979 atê
1981 e, depois, a partir de 1983. Essas duas mudanças de

tendência coincidem com as duas desvalorizações
cambiais que 'tivemos de fazer para devolver à economia
brasileira o seu poder de competição no exterior. A
desvalorização cambial_ aumenta o nosso poder de
competição mas, simultaneamente, pressiona os preços
internos, pressiona os preços dos produtos que nós
estamos exportando, porque transfere para o mercado
interno os preços externos à taxa de câmbio corrigida.
Coloca, ainda, na pauta de exportação, novos produtos
que antes não eram exportados e, conseqUentemente,
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produz uma tensão sobre os preços internos e,
finaJmente, aumenta o preço dos produtos internos. Ela
trabalha como uma tesoura, nas duas direções. A máxi
aumenta o preçO relativo dos produtos exportados e
comprime as importações, faZendo com que apareça um
superávit na balança comerciat Mas,- ã.o rilesmo tempo,
ela· cria tensões inflacionárias importantes.
Poder-se-ia indagar se não seria possível superar a
pressão inflacionária.
A resposta é que não é po-ssível fazer uma reforma
cambial sem produzir inflação. t preciso sorte para se
fazer uma reforma ·cambial e ter uma inflação menor do
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que a desvalorização cambial, de tal forma que os preços
se alterem na direçào correta, isto ê, se alterem dando
maior lucratividade à exportação e aumentando o custo
das importações.
No gráfico I, os Senhores observam este fato. A taxa
de câmbio é· fator importante. A prftheira-maxidesvalorização foi feita em 1979. Vê-se, claramente,
a mudança do ritmo _das exportações a partir da maxi de
1979. E o efeito se repete depois, a partir de 1983,
quando nós jã tínhamos perdido o impulso anterior.
Mas esta inversão da tendência se deve ao segundo
fato importante que desejo comentar, com a ajuda do
gráfico 2, a seguir:

EXPORTAÇÕES

[}]

TOTAL GERAL. PRODUTOS SÃSICOS. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS- ÚLT1MOS 12 MESES

As :exportações dependem, de um lado, da taxa de
câmbio e, de outro, do que está acontecendo no mercado
externo.
Analisemos as modificações ocorridas nas exportações
dos produtos básicos e nos pi'õdutos industrializados.
Observando o gráfico 2, vemos que os industrializados
estavam relativamente constantes em 1979/80, tomandose a média de 12 meses. A média elimina as variações
aleatórias mensais.

No segundo período, (1981-82) hã um decréscimo da
taxa de crescimento das exportações, produzido pela
diminuição do efe"ito_ da desvalorização de 1979 e por um

ALGUNS INDICADORES DE
PAiSES SELECIONADOS

No quadro 3, fixemos principalmente o 4ado de 1982,
relativamente ao crescimento da indústria. Vê-se que,
praticamente em todos os pafses, houve uma diminuição
da produção industrial.

h isto que explica, realmente, por que nossas
exportações de produtos industriais sofreram um
declínio extraordinârio em 1982.

Há um ritmo estável nos industrializados, enquanto as

exportações dos produtos básicos sobem rapidamente a
partir de 1979.
O efeito da primeira desvalorização foi basicamente
.sobre os produtos agrícolas.

fato importartte, que ê o encurtamento do mercado
externo, como veremos a seguir, no quadro 3:
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A recuperação de nossas exportações em 1983 foi
acelerada por uma desvalorização cambial. Nós
aproveitamos o instante em que a economia mundial
começava a se recuperar e aumentamos a capacidade de
competição dos nossos produtos, de tal forma a obter o
resultado que buscávamos, construindo um superâvit
importante na balança comerciaJ.
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O que é importante, portanto, é lembr-ar: isto:

Só a taxa de câmbio não faz o serviço.

As exportações brasileiras dependem de duas variãveis
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Isto é importante para que a gente possa entender,
mais adiante, onde é que estã a saída para as dificuldades
que estamos vivendo.

de a taxa de câmbio s_er mantida çm_ níveis _realistas,

para dar à economia o nível de competição de que ela
necessita - e da expansão do Mundo, isto é, da
expansão no mercado dos nossos compradores.

A exportação depende, portanto, do câmbio e

---depende de uma relativa prosperidade do mercado
mundial, que é o nosso cliente.
É fundamental observar, no gráfico 4, o que aconteceu
com o .outro lado da moeda, com as importações,
exatamente a outra variável que nós desejávamos
corrigir, via desvalorização cambial.

;;; IMPORTAÇÕES
TOTAL GERAL, PETRÓLEO i; OUTROS-:.... úLTIMOS 12 MESES
1916

'
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Em 1979, houve uma expansão __ muito grande nas
importações, influenciada principalmente pelo aumento
do preço do petróleo. Adicionalmente, vinha ocorrendo
um crescimento muito rápido nas importações de
produtos industrializados, a partir de meados de 1978.
Este crescimento arrefeceu em 1979 e logo em seguida
veio a mudança da tendência de crescim~to, graças ao
efeito do aumento do custo das importações, produzido
pela desvalorização cambial de dezembro de 1979.
Depois, lentamente, com a própria recessão interna,
produziu-se uma diminuição das taxas de crescimento
das importações; a partir do segundo semestre de 1982,
' as importações começam a crescer de novo e só voltaram
a declinar quando se fez a segunda desvalorização
cambial.
As importações, portanto, dependem de maneira
muito impOrtante da taxa de câmbio e do estad_o geral da
nossa própria economía:
~importante atentar para essas duas variáveis, porque·
algumas pessoas tendem a pensar que os resultados são
obtidos sem nenhuma relação de causa e efeito. Os
resultados conseguidos no comércio exterior foram
conseqüência da alteração deliberada da taxa cambial. A
alteração da t_ax:L cambial produziu novas tensões
inflacionárias, mas levou ao resultado que estávamos
proc'Jrando, que era o reequilíbrio externo.
E.!.se resultado foi auxiliado pela retenção dos pedidos
de importações. Com a dificuldade de importar, aliada
ao alto custo do produto importado, o industrial é
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levado a procurar internamente alguém que produza
uma determinada peça; ele acaba encontrando um
substituto nacional. Graças a esse mecanismo e a um
entendimento com as Federações de Indústrias, foi
possível produzir nesse período que estamos vivendo,
entre 1980 e 1984, uma substituiÇão de importação de
pequenas peças e partes complementares que se estima
entre 1 bilhão e 1 bilhão e meio de dólares anuais. Peças
que eram importadas e que puderam ser produzidas no
País, utilizando praticamehte a capacidade existente
internamente. Foi graças a esse esforço conjunto que
conseguimos um resultado razóavel nQnpsso _balanço de
pagamentos.
A alteração da taxa cambial exerceu, também, um
papel importante na diminuição do consumo do
petróleo, principalmente quando ainda não tínhamo_.s
um substituto interno adequado. De seli lado, as
exportações dC todos os produtos rapidamente
cresceram até encontrar e ultrapassar a curva das
importações.
Graças a esse fato nós conseguimos um superávit
importante na balança comercial eril 1983 e esperamos,
em 1984, uma redução muito significativa -rio. "déficit em
contas-corrent~"· E o que importa, realmente, é o
déficit em contas-correntes, porque é ele que mede o
quanto de bens e serviços do Ex..terior está-se
incorporando à economia nacional, a cada ano.

BALANÇO EM
CONTAS-CORRENTES
(Milhões USSJ

1982

1983

1984

BALANÇA COMERCIAL
1. Exportação
2. Importação
Saldos
3. Juros (Líquido)
4. Outros Serviços

20.175
19.395

21.899
15.429

24.600
15.500

-11.353
- 4.182

-9.555
-3.290

-10.600
- 3.800

D~FICIT C. CORRENTES
DÉFICIT/PIB

-14.755
5%

-6.171
2,5%'

- 5.300
1,6%

-ml

6.470

9.iOo

O quadro 5 mostra o comportamento dos saldos
comerciais (em ascenção) e o decrêscimo dos déficits em
contas-correntes.
Em 1982, tivemos um superávit na balança comercial
de 780 milhões de dólares, mas um déficit na ·conta de
juros e outros serviços da ordem de 15 bilhões de
dólares, o que nos deu um déficit em coUtas-correntes de
14 bilhões e 700 milhões de dólares. Isso representava 5%
do Produto Nacional, isto é, o que estávamos trazendo
do Exterior como bens e serviços para complementar a
economia nacional era da ordem de 5% do Produto.
Em 1983, o déficit foi reduzido à metade e, em 1984,
isso será reduzido a mais ou menos 1,6% do Produto
Nacional. .t um número compatfvel com aquilo que
achávamos razoável na década de 70. Antes da crise do
petróleo.

O BRASIL E A AM"RICA LATINA
f: importante notar que o esforço de ajustamento da
economia brasileira, para corrigir o desequilíbrio nas
contas externas e internas, não constituiu um caso
isolado no Mundo. Todos os países dependentes da
importação de energia atravessaram - e ainda estão
atravessando - crises de ajustamento interno em suas
economias, com os conseqüentes reflexos de natureza
Política e social.
O desemprego, as restrições em seus programas de
crescimento econdmico, as dificuldades para manter um
fluxo normal de comércio, atingiram industrialmenteembora desigualmente - ricos, pobres e remediados.
Mesmo alguns países superavitãrios no seu balanço
energético tiveram que adotar políticas restritivas e
realizar esforços semelhantes aos do Brasil para
recuperar o equilíbrio perdido.
Aqui, na Amêrica Latina, poderíamos fazer ·um
exercício tomando o exemplo de quatro países: BraSil,
México, Argentina e Venezuela.
Desses quatro pafses, o único que tem uma
dependência interna na importação de energia ê o Brasil.
Quand_o se iniciou o Governo do Presidente Figueiredo,
em 1979, o Brasil importava quase 80% da energia
consumida. Era uma condição peculiar. O México ê. um
grande exportador de energia. A Venezuela é um grande
exportador de energia, com muito mais tradição que o
México. E a Argentina é auto-suficiente; a Argentina
não importa petróleo; ela realmente exporta um
pouquinho de petróleo para o Mundo.
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EXPORTAÇÕES
TAXAS ANUAIS C:.E CRESCIMENTO
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O gráfico 6 permite observar que os mecanismos de
ajuste são muito parecidos nos quatro países.
Por quê?

Sirriplesmente porque se pode conversar sobre política
econômica, podem-se escrever inúnieros livros e artigos.
Mas existe uma realidade, que é maior do que tudo
aquilo de que se fala.
Existe uma realidade de mercado que tem de ser
atendida, se nós quisermos chegar aos resultad_os
pretendidos.
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Os resultados nesses quatro países foram muito
parecidos.
No caso_ brasileiro, o crescimento das exportações foi
certamente muito mais importante, se levarmos _em
conta o f~to de.que não exportamos petróleo.
O ·reequilíbrio nos casos mexicano e venezuelano foi
auxiliado pelas exportações de petróleo.
De 1975 a 1980, no Brasil, o aumento das exportações
foi de 17% na média anual. E, em 1981, fo"i 16%; em 1982,
caiu para 13%._ A queda das exportações em 1982 é
comum a todos os países; isto é, ela foi produzida não

propriamente pela política interna de cada uma, mas foi,
sim, o produto de uma retraçào generalizada nos
mercados Compradores. Uffi ano depois jâ ocorre a
recuperação - e nessa o Brasil chegou um pouquinho
antes. Os outros estão chegando, já. O caso do México é
interessante porque, apesar de não ter equilibrado a
balança comercial, logrou inverter o balanço em contas
correntes.
Freqüe!ltemente se diz que o equilíbrio do comércio
exterior brasileiro foi conseguido graças apenas à
redução das importações.

IMPORTAÇÕES
TAXAS ANUAIS DECRESCIMENTO
BRASIL

ARGENTINA

VENEZUELA

"

O gráfico 7 mostra que todos os mecanismos de ajuste
foram rigorosamente iguais. E que no caso brasileiro, em
particular, a queda das importações foi menor do que a
dos nossos companheiros mais próximos companheiros de sacrifícios, de sofrimento - e menor
do que se verificoU: com ã maioria dos países deste e de
outros Continentes,
O México reduziu as importações em 40% no ano de
1982 e reduziu outros 38% em 1983. Graças a isso,
conseguiu um equilíbrio mais rápido.

No Brasil, isso era impossível, exatamente por causa
da nossa dependência da importação de energia.
Se nós tentásSemOs um ajuSte dessa magnitude,
teríamos de parar o País. A economia não teria
condições de continuar funciOnando.
E-ra preciso, portanto, encontrar o equilíbrio de outra
forma. No Brasil, nós tínhamos, em 1982,-um 4éficit em
contas correntes de 15 bilhões de dólares, que foi
reduzido pãra 6 bilhões e 200 milhões, em 1983.
.., · ·
A Argentina também se ajustou, mas rçduziu menos·o::-·
seu déficit; o México se ajustou de man<?ira dram~tica-

passou do déficit de 1980, 1981 e 1983 para um saldo
positivo em contas correntes, em 1984, tornando-se
exportador líquido de capital.
O México, realmente, estâ num processo rápido de
ajuste, em condições bastante razoáveis na minha
opiilião. Basicamente, porque fez uma compressão
e~tremamente violenta nas importações.
.

O caso venezuelano é o mesmo, graças ao· superáVit do
~tróleo ...

·."·
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PiVIDA EXTERNA BRUTA
E11olu<;âo em USS

O que se demonstra é o seguinte: todos os países
seguiram o mesmo tipo de ajuste; todos se endividaram
da mesma forma; os que tinham exportação-de petróleo
e os que não tinham exportação de petróleo. O gráfico 8
mostra a dívida brasileira registrada, para podermos
comparar com a dos outros. ~ preciso acrescentar, no
caso brasileiro, cerca de 10 bilhões de dólar~ de dívidas
de curto prazo, _Quer dizer, a dfvida total é da ordem de
91 bilhões de .dólares.
A comparação das quatro situações mostra que nós
nos endividamos em proporções mais ou menos
parecidas com a dos outros países, porque o caminho do
ajuste que todos escolheram foi aquele que estava
disponível.
Na crise, nem sempre se pode escolher um caminho
ideal para o ajuste.
Podem existir vârios caminhos, mas somente um ou
dois deles são realmente factíveis. Os outroE> ~stão
proibidos. O _ca.t:n_i_n_ho do <ijuste mais direto - e eu acho
que o Governo brasileiro na época agiu corretamentefoi o de utilizar a disponibilidade de capital no sistema
financeiro para manter a sua economia funcionándo
enquanto essa disponibilidade existia. O crescimento da
dívida dos quatro países ocorreu de forma. parecida. A
diferença maior aparece quando se observa o

_ petróleo. Este é o ponto~chave, o desafio fundamental
que era preciso vencer.

endividamento relativamente ao volume das
importações de cada um e à população de cada país. O
Brasil, visivelmente, é um País que importa muito mais
do que todos os outros. Mesmo que se subtraia a
importação de petróleo, que representou em 1983 uns 8
bilhões de dólares, o Brasil ainda registra uma
importação consideravelmente maior do que a dos
outros. E certamente somos um País em que o Produto e
a população são consideravelmente maiores do que as
dos demais parceiros da América Latina. Em termos
relativos, a dívida externa brasileira ainda é menos
importante do que a dos ·outros países._ Obviamente
sendo um País maior, tem um nível de dívida absoluto
tambêm maior. É importante clarificar bem este ponto,
porque ainda se ouvem críticas do tipo:, ..o Brasil não
devia ter-se endividado".
- Mas, a cada dia, um número maior de brasileiros
compreende que a alternativa ao endívidamento era a
paralisação de toda a economia brasileira. O... não se ter
encHvidado" significava a paralisação total da
Agricultura, da Indústria, dos Transportes, a recessão
mais profunda, o desemprego apocalíptico.
Porque, de todos os países em desenvolvimento, o
Brasil era o que mais dependia, em termos abs_olutos, da
importação de energia. Nós éramos a economia mais
dependente, a mais carente do fluxo de importações de

O DESAFIO DA ENERGIA
Simultaneamente ao tUustamento do setor externo,
que foi necessário enfrentar com rapidez, era preciso
alterar a matriz energética do País.
Este foi o nosso segundo grande desafio.
Aqui, ê incontestável qu.e o Governo Figueíredo
conseguiu o mais extraordinário êxito. Um êxito quieto,
não falado, não comentado.
Mas foi aqui que o Brasil mudou.
Foi vencendo este desafio que o Brasil se alterou e
ganhou novas forças para recomeçar a crescer.
Foi aqui que o Brasil encontrou, de verdade, a sua
independência econômica.
.Esta caminhada no rumo da independência só tem
sido possível graças a uma enorme concentração de
investimentos no setor da produção e da exploração do
petróleo e no desnvolvimento de um programa
alternativo da maior importância, que foi áPrograma do
Álcool.

PETRÓLEO E ENERGÉTICOS ALTERNATIVOS
EVOLUÇÃO DO CONSUMO

Pnr61~o

'

1980

·1981

19&2

- 1983

1984•
E.t;moii•a"

bilho5~s

Produtido
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O gráfico 9 mostra a evolução do consumo de
energéticos. A coluna azul-claro corresponde ao volume
de petróleo importado.
Em 1979, o Brasil importava 80% da energia
necessária para fazer o País funcionar.
Em 1984, estamos -ímPoffãildo 40% de energia.
Esta é a mudança fundamental.
E isto que vai fazer deste Pais um pais diferente. Não é
o fato de ter dívidas. Isto, todos têm. Nós também temos
e vamos pagã-las.
O que ê importante é que nós estamos desenvolvendo
fontes próprias de energia e estamos nos tornando cadavez menos dependentes do exterior.
.
A pequena faixa verde-escuro, no gráfico -9,
corresponde à produção de álcool. Ao longo dos anos,
esta produção vai crescendo lentamente e vai ficando
importante. A oferta de álcool não é tão significativa em
termos de quantidades absolutas, mas terá uma
importância enorme confOrme- ri:JostfarimloS mais
adiante.
O mais extraordinário, no gráfico, são as barras azuisescuros, que mostram a expansão da produção nacional
de petróleo.
·
Nós vamos terminar 1984 produzindo mais de 500 mil
barris de petróleo por dia. Estamos produzindo hoje, (13
de junho), em média, 471 mil barris. Corresponde à
média anual. Até o final do mês teremos alcançado a
marca histórica dos 500 mil barris/dia. E até dezembro
estaremos produzindo a média superior a 500 mil
barris/dia, tendo iniciado, em 1979, com 160 mil barris.
Esta é a grande diferença no ajustamento da niã.triz
energética.

O álcool teve um papel importante. A produção de
álcool pennitiu que a recessão fosse muito menor do que
teria sido, com toda a certeza, se não tivéssemos podido
_contar~m toda essa produção de álcool.
Nós desenvolvemos um automóvel a álcool. O Brasil
íncorj:torou e desenvolveu toda uma tecnologia de
motores a álcool. Hoje, 80% dos carros que saem das
linhas de montagem de nossas fábricas são consumidores
de álcool. Além disso, estamos misturando 20% do_
álcool no combustível. Isto nOs tem ajudado de maneira
muito si~nifi<'ativa.
O álcool tem, ainda, dois aspectos:
Ele nos ajudou a manter a indústria automobilfstica
funcionando. Ajudou, portanto, para que o desemprego
não se ampliasse, sustentou os níveis do 'Produto, mas
foi, também, .um fator importante nas _tensões
inflacionárias que se criaram.
E preciso fixar estes fatos: cada vez que se resolve um
problema numa direção, sempre sobra um resíduo que
vai acabar se acumulando na inflação.
Estes são fatos que às vezes as pessoas não gostam de
aCeitar, na Sua· exata- dimensão. Não se trata de ser
contra ou a favor do programa do álcool. Ele é
absolutamente necessário, embora inflacionário.
Esta mudança na matriz energética eu acho que é o
fato mais significativo ocorrido neste Pa~s.
O gráfico 10 mostra que a mudança não consistiu
apenas numa substituição entre formas de energia. Ela
·conduziu as atividades produtivas também na direção de
uma substancial economia no consumo de energia.

ESFORÇO DE ÇONSERVAÇÃ6
E SUBSTITUIÇAO DE ENERGIA
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O gráfico 10 retrata a relação entre o consumo
aparente de petróleo e o Produto Interno Bruto (PIB).
Entre 1979 e 1984, o consumo baixou d9 níveliOO para o
nível 78. Economizou-se, em termos gerais, 22% de
energia por unidade de Produto, no consumo aparente
de petróleo.
Como isto foi feito?
Isto foi feito através de um bárbaro reajuste nos
preços do petróleo consumido internamente._ Cada um
de nós brigava quando tinha que encher o tanque do
carro. Quem tinha que produzir cimento ficava uma
fera, porque o preço do óleo combustível tinha s_ubido.
Quem tinha que produzir alumínio ficava desesperado,
se dependia de uma usina térmica a óleo.
Foi preciso ampliar de forma significativa o custo dos
combustiveis para que a Nação se sentisse obrigada a
poupar energia. Isto era absolutamente fundamental.
Não adianta teorizar ou reclamar quanto a estes fatos.
Algumas pessoas imaginavam -que se devia fazer
restrições quantitativas, que se podia estabelecer uma
forma qualquer de bônus ou até fazer racionamentõ--para
se atingir o mesmo objetivO de economizar energia.
-
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Nada disso funciona em lugar nenhum do Mundo,
nem o pais do racionamento, que é a União Soviética.
Não ia funCíonartú5" Brasil.
A única foima de poupar energia era e é a alteração
dos seus preços relativos, sabendo, embora, que se está
colocando mais lenha na fogueira da inflação.
Comparando, no gráfico 10, a evolução do consumo
aparente de petróleo com a evolução do consumo de
energia, entre 1979 e 1984, verifica-se, claramente, o
alcance dos programas de substituição.
A redução no consumo de energia é menor do que a
queda no consumo de petróleo, porque, obviamente,
houve a substituição. Obteve-se, coriúldo, uma redução
global no consumo de energéticos, de 14%.
Sem aprofundar muito o assunto, esta economia
significa o seguinte: nós consumimos, hoje, 14% a menos
de energia para produzir uma unidade de Produto, em
relação ao que fazíamos em 1979. E em função da
alteração dos preços ralativos da energia, obteve-se uma
queda de 22% no consumo do petróleo.
Esta é a grande mudança, a mudança permanente, a
mudança que vai, realmente, mudar a face do País.
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O AJUSTAMENTO DO SETOR PÚBLICO
Ao mesmo tempo em que se ajustavam o comércio
exterior e a matriz energética, era preciso fazer o
enquadramento do setor público.
O setor público tinha que ser reconduzido ao tamanho
adequado.
Isto está sendo conseguido de forma lenta e ainda
muito precaríamente.
Só espero -que o Brasil continue neste esforço, no
futuro.
Para se compreender a obrigatoriedade desse
Henxugamento" do setor ptíblico é preciso lembrar o que
aconteceu, quando nós fomos surpreendidos com a
primeira-Crise do petróleo.
A partir de 1975, ingressamos num grande programa
de substituição de exportações, apoiado em
investimentos gigantescos, com um plano siderúrgico
realmente ambicioso, com uma soma de projetas no
setor químico ainda mais ambiciosa, embora com muito
mais rentabilidade.
A escolha _desses projetes é coisa que se pode discutir.
Alguns projetas siderúrgicos são· realmente uma
calamidade; e, hoje, entendemos que o programa
atómic_o estâ muito acima de nossa capacidade de
poupança interna.
Esse enorme programa de substituição de importações
exigia um aumento da poupança nacionaL Ora, no
instante mesmo em que a poupança nacional estava
sendo reduzida -- porque o aumento do preço do
petróleo significa um imposto cobrado pelos produtores
de petróleo sobre a economia nacional - sé o Governo
dispõe a realizar um amplo progr,ama de
desenv9'lv~mento, ele acaba tendo que tomar o recursos
do setor privado ~ tem de criar os. "déficits" no Balanço
de Pagamentos. Não existe milagre. Ou eu tomo do setor
privado ou faço um buraco no balanço em contascorrentes. Ou as duas coisas. Na realidade, o Governo
comprimiu o setor privado de forma dramática. Ele
tomou recursos do setor privado para conseguir realizar
os projetes de substituição de importações. Isto significa
que tinha de elevar a taxa de juros reais, de forma a
impedir que o cidadão que quisesse fazer uma nova
indústria pudesse fazê-lo. O Governo passou a competir
com o setor privado, na disputa pelo mesmo aço e o
mesmo cimento usados na construção de usinas, como a
Açominas.
Por quê?
Porque o volume de recursos é relativamente
constante. Se o Çoverno aumenta a sua apropriaçãç- e
ele pode aumentar, porque emite moeda falsa todo dia
-, ele chega na frente e compra o produto, e quem não
emitiu moedi falsa não pode comprá-lo; o Governo, na
medida em que ampliou o seu programa, obrigou o setor
privado a se restringir. Fazer isto significa elevar a taxa
de juro real. Quando nós nos queixamos da taxa de
juros, quando nós ficamos perplexos diante do nível da
taxa de juro real; quando os empresários, sem
compreenderem direito o que estava· acontecendo,
reclamaVam do governo mais encomendas, não
percebiam que estavam pedindo para aumentar a taxa de
juros. Mas, os Governos só podem aumentar sqas
encomendas de duas__ formas: ou aumentando a sua
tributação - coisa de que ninguém gosta - ou
aumentando a sua dívida. E para aumentar a sua dívida
aumenta a -taXa de jUro real.
O Governo, portanto, teve uma expansão singular e
imensa com programas- eu diria que todos eles úteis, mas certamente de um nível de prioridade discutível.
Com isso, o setor público atingiu um nível de déficit
imenso. O drama desse programa é que, uma vez
começado um projeto, tem que terminar. Mesmo que
seja um projeto de baixa taxa de retorno interno, à
medida que-pOmos recursos nele temos que o continuar,
não pelo que ele seria, se tivesse de ser começado mas
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pelo que ele é, depois de estar começado. A Açominas é
um projeto dramático, em matéria de rentabilidade
interna. Mas hoje é um bom investimento, porque falta
pouca coisa para terminar. Isto é, o ruim, pela ação do
Governo, vai ficando bom. E o Governo fica preso na
sua própria arapuca, na armadilha que ele mesmo
montou. Hoje, nós temos de terminar os projetas,
porque falta pouca coisa em cada projeto. Se nós
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compararmos o que falta para terminar um mau projeto
com o rendimento do mau projeto, dã um resultado
maravilhoso, porque só estão faltando 5% de
investimento, enquanto que o result<ido deriva da
utilização total do projeto. Então, _..ê muito fãcil pedir
para o Governo: "Corte aquf, corte ali", serõ perceber
que o Governo não pode cortar aqui, cortar ali,
arbitrariamente.
-

Por quê?

Porque existem investimentos que estão muito
próXimos de ficar prontos. Um está 80% pronto; outro,
75%; outro, 90% prontos. E para julgar o projeto tem-se
que comparar os 10% adicionais de investimento com a
taxa de retorno global.

[TI]

ESFORÇO DE; AJUSTAMENTO
DO SETOR PUBLICO

!Em perct!ntagem do PIB)

Progra·
1982
FINANCIAMENTO TOT A.l
Operacional
Correção Monetária

15.8

18,6

6,6
9,2

15.9

FreqUentemente critica-se as estatais, atribuindo-selhes a responsabilidade maior. Na minha opinião,
porém, hã uma certa injustiça nesta crítica. As estatais
receberam uma missãç: _o que elas J?.ãO receberam foram

Prell·
min21r
1983

Proje·
todo
1984

17,7
2.€
15,1

12,4
- 0.3
11,7

4,1

2.6

-· 0.2

-0,8

4,3

3,4

0.8

3,8
-0,1

4,5

3,g

O~r;JCional

2.a

Correçáo Monet.ãria

3,4

3,5
-0.9
4,4

ESTADOS E MUNIC!PIOS
Operacional
Cou..,çJo Monetária

4,0
'.3
2,7

5,2
0,7
4,5

5,3

EMPRESAS ESTATAIS
Operacional
Correção_Monetária

6,8
;) :

8,8
2,5

6,6
1,3

3,3

10.0
3,0
7,0

6,3

5.3

-0.4
-0.1

-0,1

-0.5

-0.6

O~r<Jdonal

-0.1

-0.5

-0,7

Comrç.io Monetária

·- 0.2

OUTRAS INSTITUICOES

No quadro estâ mostrado como se compunha o déficit. A Administração Central respondia por 2% do déficit t:m relação ao Produto, os Estados e Municípios com
1,3% e as empresas estatais com 3,5%. Observe-se-o-grande peso representado pelo déficit das estatais. Elas respondiam por mais da metade do déficít.

2.7

5,4

ApMINISTRACAo cENTRAL

O desafio, portanto, consistia em ajustar o setot
público de uma maneira um pouco mais cuidadosa. ~ o
que está mostrado no Quadro U. Na_ primeira coluna
está o déficit operacional. Esse ê o déficit real, quer dizer,
o Governo, qUando fechou sua conta no fim de 1982,
tinha um déficit equivalente a 6,6% do Produto
Nacional. O s_e_tM.....':~verno" apropriou-se desse déficit,
quando obrigou o setor privado a ceder ess~_ espaço,
através da t_a;;.:.a de juros e através da inflação.

mado
1983

0,1

os meios de realizar os projetas. Então, é preciso julgar
isso com um pouco mais de frieza.
As empresas estatais receberam um programa que
estava muito acima da capacidade interna de poupança
deste País e foram designadas para _executar o programa,
de uma forma ou de outra, do que-decorreram pressões
inflacionârias visíveis, com elevação na taxa de juros, e
assim por cliante.
O ajuste que se tinha de realizar no setor público era
uma tarefa imensa. Já em 1983, o déficit operacional
estava reduzido a menos da metad~: foi de2,7%. Essa era
a -programação: De fato, a estimativa preliminar para
1983 estã indicando 2,6%, o que ê mais ou menos o que
tínhamos perseguido. E estamos projetãüdo para 1984
praticamente o equilíbrio do setor Governo. A previsão
de 0,3% C<?rresponde a alguma coisa menor do que um
erro de estimatiVa, de forma que a meta é chegar ao final
de 1984 com o déficit zerado.
Esse é o objetivo de 1_984. Acredito que o Presidente
Figueíredo entregarâ õ Governo com o setor público em
equilíbrio.
OÉSESTATIZAÇÃO

1. Emp,,.sas PúblicJs. Existentes no
Inicio do Governo Figueiredo

521

2. Empresas PU!Jiicas Críadas no
GOverno Fi~eireCJo-

3. Empresas Atingidas pela
Oesestatização

Por

lncorpor<~.;ão

151
19

Por Extioç_:x._ _ _ _ _ _1_;,4_ _ __

Por Fusão
Por Privatização

18

Em Extinção

68

Em Privatizaçilo

• .... 27

4. Empresas PUblicas

Existentes Hoíe (1 ... 21-3

374

5. Alienac-.io <S~ Participações
r,~,.,o,itarias

50

Gostaria de chamar a atenção, aínda, para o fato de
que o peso maior do ajuste foi sobre a Administração
<:entrai. Nós viemos de um dêficit equiv-alente a 12% do
Produto, para um superâvít de 0,8% na AdminiStração
c-entral. A Administração Centrai teve que ser
,comprimida para que fosse possível terminar os Projetas
a cargo das estatais, cujo ajuste veio de 3,5% para 1,3%,
em 1984. De fato, o setor mais comprimido foi o da
Administração Central. Este é o efeito que todos sentem
hoje, não só nos .saiãrios como nas despesas da
Administração, em todos os seus campos, civil e militar.
Com isso nós fomos caminhando na direção do
ajustamento de todo o setor. Não há dúvidas, hoje, de
que era preciso diminuir o tamanho do setor público.
Fizemos um esforço genuíno de desestatização. Fiz.emos
um esforço genuíno para reduzir a dimensão do setor
público.
O quadro 12 demonstra os resultados desse esforço de
cinco anos.
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Quando o Presídente Figueiredo iniciou o Goverrwhavia 52 ( empresas-esüüãis, dos mais variados tipos.
Criamos quatro empresas que, acreditamos, são
absolutamente necessárias. Isso quem vai descobrir é o
próximo Governo. Na minha opinião, essas quatro são
absolutamente necessárias, realmente.
Eliminamos de várias formas, do setor público, 151
empresas. Dezcnove empresas foram absorvidas ou
incorporadas por outras empresas. Extinguimos 14
empresas; fundimos cinco delas; privatizamos 18. E
estão em processo- de extinção 68 empresas.
Esse processo de extinção ê um processo tumultuado.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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Cada vez_ que se vai extinguir uma empresa desta ê
como se O -Brasil fosse terminar.
Cada empresa, ao morrer, resiste com todas as armas.
No momento estão em processo de privatização mais
27 empresas. Ao todo temos hoje 374 empresas. O
BNDES e o Banco do Brasil venderam a participação
acionária que tinham em 50 empresas. O resultado é
pequeno. O resultado é muito pouco significativo diante
do que deveríamos ter feito. Mas é o que foi possível
atingir, diante das dificuldades desse processo que, na
minha opinião, tem de ser continuado e tem de ser
aperfeiçoado.
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A ESTRUTURA TRIBUTÁRIA
O que ocorreu de mais importante no acerto do setor
público foi a mudança radical na forma de
financiamento das atividades do setor. Foi a mudança na
forma de capturar recursos do setor privado.
o-quadro 13 mostra como aconteceu esta mudança no
processo de financiamento do setor póblico. O imposto
de renda é um imposto direto. Ele tem menos efeitos
cola terias sobre as categorias de menor renda; isto é, um
imposto que tem um pouco mais de justiça do que os
outros impostos.

EQUIDADE TRIBUTÁRIA
Participacão ascendente do lmp_osto de R2nda na Arre·
cadaçâ'o Federal
1973 - 29'n

1984- 55%
11. Preponderância da tributação sobre o Capital no lmpo<>·

to de Renda, em t 984
- IMPOSTO DE RENDA SOBRE CAPITAL: _79%
-IMPOSTO DE RENDA SOBRE TRABALHO: 21%

III. Estrutura altamente progressiva do Imposto de Renda da
Pessoa Física, em 1984
'
- 20% DOS CONTRIBUINTES (\_ GERI\M 80% DO
MI\ IS RICOS
1.1/ IMPOSTO DEVIDO~·

IV. Par tidpação ("rescente do Imposto de Renda ~obre ganho~
financeiros na arrecadação do Imposto de Rencia
1'083
0,(12"
1984- 12,81%

O Imposto de Renda representava, em 1973, cerca de
29% da arrecadação federal. Hoje, corresponde a 55%;
ou seja, mais de metade da arrecadação federal é obtida
mediante a tributação direta de pessoas ou de empresas._
Não se exerce mais diretamente ·sobre o preço da
mercadoria, como no caso do I PI.
Houve um efeito mais importante na mudarlça dos critérios da arrecadação do Imposto de Renda, de tal
forma que hoje, 80% do que é arrecadado provém do
imposto sobre o capital, isto é, sobre o lucro das
empresas, sobre o ganho de capital, sobre todas as
formas de rendimento do capital, aluguéis, e aSSim POr
diante. Só ~s 20% restantes correspondem aos
rendimentos do trabalho. Na esfera tributária, a
alteração foi fão significativa quanto ao que Ocorreu
com o petróleo.
Inverteu-se a equação.
Realmente, hoje, o grosso da tributação do Imposto
de Renda vem do capital.

Alterou-se, ainda, de maneira mais importante, o
espectro dos contribu[ntes por classes de renda. Hoje,
20% dos contribuintes mais ricos participam com 80% de
__ todQ_O imposto recolhido.
Finalmente, temos, na linha inferior (IV) do quadro 13
a estimativa do Imposto de Renda sobre os ganhos
financeiros.
Os bancos se beneficiaram de todo ess-e processo de
elevação da taxa de juros com lucros imensos.
Em 1983 eles tinham uma participação PratiCamente
muito pequena- os lucros financeiros sobre o Jmposto
de Renda- mas já em 1984 sua participação representa
13% do Imposto de Renda.
Caminhou-se, portanto, para o equilíbrio, reduzindose as despesas e introduzindo-se um pouco mais de
justiça na forma de tributação. Há, hoje, muito mais
justiça na -forma pela qual a sociedade captura os
recursos que financiam as atividades do setor público.
Esta é urria -mUdança também extremamente importante.
~ urna mudança de estrutura. Esta nunca mais volta. S6

anda daqui para a frente. Ê um processo de
aperfeiçoamento muito importante, que foi conseguido
nesse período de Governo do Presidente Figueiredo e
que resulta em maior justiça na forma de recolhimento
dos impostos
REORIENTAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO

Restava fazer um acerto sobre o processo produtivo.
Era preciso enfrentar o desafio _de alterar o processo
produtívo nacional, voltá-lo na direção de solucionar os
nossos probelamas críticos, que eram o problema do
comér(iio exteriõr, a ordenação das contas externas e a
matriz energética. Era preciso, então, redirecionar a
agricultura e as atividades industriais. A produção
agrícola em 1979 era insuficiente. Havia, praticamente,
fila para tudo: fila para feijão, arr'oz, milho, fila para o
leite e a carne. Nós estávartJ,os numa situaçãoextremamente delicada. A agropecuária brasileira tinha
crescido muito pouco.
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I'n d'•c e 1975,.. 100

Ano

Lavouras
{valor}

Grãos
(quantidade}

1975

100

tOO

1976

97

115

1977

109

118

1978

102

~

I

93

109

103

1980

119

131

1981

129

128

1982

122

129

1983

124

118

1984

136

135

Fo.,te: !BGE CEPAGRO

externos. Hoje, ainda há algum sistema de quota na soja
qUe é simplesmente para org<inizar a saída, porque, se
nãó, alguns exportadores afoitas derrubariam os preços
lá fora. Existe um sistema de quotas n_o algodão, tainbém
para organizar a saída.
Mas se ligou a agricultura ao mundo ex:terno. E esta
era a intenção original do Governo.
Os resultados estão aí, com um progresso bastante
acentuado na produção agrícola no período 1979 a 1984.
TiVeriios- apenas uma frustação na safra de grãos em
1983, quando se combinaram duas coiSas: o" tempO, que
correu mais ou menos mau, e o problema das. enchentes
no Sul do Pais, que realmente destruíram 5 milhões de
toneladas de grãos, o que não é brincadeira.
Tivemos que enfrentar, também, as conseqüências de
cinco anos de seca no Nordeste. Desde 1979 o Nordeste
praticamente não produziu nenhuma safra. A primeira
safra que o Nordeste vai produzir, no Governo
F'igueíredo, é esta que se está iniciando agora, em !984.
Ê o primeiro ano de Inverno, desde 1979. Aliás, se não
ocorresse esse Inverno agora teríamos um novo período
muito difícil. Não seria p"ossívef ii:lanter um sisterriã. de
abastecimento tranqiiilo, com o Nordeste não
produzindo.

O quadro 14 mostra que entre 1975 e 1979 o
crescimento da agricultura foi muito pequeno. Esse
crescimento não resultou apenas da política económica;
ele refletiu contingências de política e se viu afetado,
também, pelas condições do clima. Mas a tendência, ela
decorreu da política utilizada. E nós estâvamos, em
1979, com a agriCultura praticamente tamponada.
No início do Governo do Presidente Figueiredo ele
prometeu, e cumpriu, libertar a agricultura de todo_s os
controles de preços.

A agricultura, hoje, não tem mais nenhum controle.de
preço, com exceção de uma pequena vígilâncía sobre o
óleo de soja. O resto todo está lívre.
Em compensação, foram eliminados todos os
subsídios à agricultura.
A agricultura, que recebia um imenso subsídio para
produção de alimentos, coisa que não funcionava, teve
que passar sem subsídio.
Foi eliminado paulatinamente.
_
Ao mesmo tempo, ligamos a agricultura ao comércio
exterior. A taxa camb_ial foi modificada e permitiu-se
uma ligação mais rápida da agricultura com os nlercadm

No _ano passado, a produção do Nordeste foi
praticamente nula, Não se chegou a recuperar, sequer, a
semenü::-Colocada no chão, de alguns produtos básicos.
Nesses cin~o anos, contudo, a agricultura pôde se
expandir na direção correta, na maior parte do País. Em
1983, somente, é que se produziu uma tensão
inflacionária importante, derivada da agricultura, que
está sendo corrigida agora com uma safra um pouquinho
melhor.

A CONTRAÇÃO DA INDÚSTRIA
Por outro lado, tínhamos que fazer o ajuste çlo setor
industrial.
No caso da indUstria, o ajuste se realizou muito mais
em cOnseqüência da opção encontrada para a política
económica do que de uma ação deliberada.
Na medida em que o Governo continuava o seu amplo
programa de expansão, ele impedia o setor privado de
utilizar os mesmos recursos.
A taxa de juros voltou a elevar-se, aqui e Já fora. O
setor externo teve- dificuldades imensas, em 1982.

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL
INDÚSTRIA OE TRANSFORMAÇÃO
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O setor industrial fOi o que realmente mais sofrcbii nO
process,o de ajuste. Só não sofreu muito mais por causa

espero' Que sêjà: ·segura, embora ICntã.. Recuperação na
direçào correta, porque puxada pelo setor externo, ou

do PROÃLCOOL. Se ilãO tivéssCmos- o PROÃi..cQQi
n,ós não poderíamos ter mantido o nível de produção de
automóveis e isto representaria uma modificação

seja, uma recuperação que eleva a prodUção industrial e

dramática na curva mostrada no gráfico 15 porque a

indústria de automóveis é ã que tem maior poder de
multiplicação cm nossa economia.

.Passamos por aquele;. "fundo do poço" em 1982 e
voltamos ao fundo em 1983. Agora é -que começamos a
ter os primeiros sinais de uma recuperação, que eu

ajuda a resolver o problema fundamental do equilíbrio
externo.
Era esta mudança na estrutura que tinha de ser
realizada e que não atingiria o objetivo a não ser com
sacrifíciOs imeD.sos, sacrificios dramáticos para -o nível de
emprego. Tivemos que viver eKperiências que nunca
antes tínhamos imaginado .
VOlto a insistir: este início de recuperação é
conseqaência, de um lado, de uma certa estabilização na
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taXa de juro real, em níveis altos, ê certo, por causa da
participação do Governo, mas é o reiníCio de um
- crescimento que a mim me parece seguro, embora lento.
Espero que este crescimento continue, realmente, porque
ele está no caminho correto; no caminho de estimular a
recuperação da produção industrial, ajudando a solução
do problema externo.
O efeito de todos esses ajustes sobre o Produto Interno
Bruto não foi desprezível.
No gráfico 16 observa-se o que aconteceu no Brasil e
em outros três patses.

PIB
TAXAS ANUAIS OE CRESCIMENTO
BRASIL

.:..AGENTINA

M~XICO

VENEZUELA

'·'

Entre 1975 e 1980 o PIB brasileiro cresceu, em média,
6,7%. Enfrentou uma redução de 1,9%, dois anos depois.
Registrou um pequeno acréscimo em 1982. E, de novo,
uma redução de 3,3%, em 1983.
Espero que;-em 1984, de novo, nós voltemos para a
faixa positiva; modestamente, mas de qualquer forma,
saindo dO negativo·.
Observe-se que o processo de ajuste foi exatamente o
mesmo em todos os outros pa1ses. Ninguém ficou imUOe a esse processo de ajuste. Mesmo os que tinham
independência energética. Este gráfico permite rriostrar
contudo que o sofrimento relativo do Brasil foi menor
do que a maioria dos nossos parceiros, se medido em
termos do PlB. Mas, seja como for, era impossíVel
produzir esse ajuste sem uma fedução dO níVel de
atividades.
Por quê?
Porque o ajuste do comércio externo exigia no curto
prazo, uma compressão do PIB. Não conheço forma de
fazer diferente. Agora, tão logo se confirmem as
condições de crescimento, como estamos tendo hoje,
estaremos de novo caminhando na direção certa.
A IMPORTÂNCIA DAS EXPORTAÇ0ES
PARA O CRESCEMENTO DO MERCADO
INTERNO

O que me parece imPOrtante chamar a atenção é para
o fato de que, pela primeira vez~- depois de muitos anos
nós temos a conjugação dos dois setores - agricultura e
indústria- trabalhand_o na direção correta para a-ri:Jpliar
a produção e para ajudar a solução do problema
externo.
Ainda há, hoje, pessoas que esbravejam contra o_
.. modelo", dizendo:

"Esse ê o modelo exportador! Prejudica o mercado
interno!"
Essas afirmações revelam um estado de sublime
burrice. Desculpem a forma meio grosseira que usei, mas
não sei como me referir a isso, com elegância.
Vejamos por que:
A renda -da exportação ê gerada internamente.
QuandG alguêm produz um par de saPatOs~ -ere está
distribuindo a renda no Rio Grande do Sul ou em São
Paulo e os beneficiários são o_ trabalhador que _produziu
os sap~tos, o empresário que dirige a fábrica, o homem
que criou gado ou o que produziu o couro.
O mercado interno se expande pelo própio efeito da
expansão das exportações.
~ lamentável que mesmo homens públicos que têm a
responsabilidade de Governo, fiquem imaginando que a
exportação causa algum prejuízo aos seus Estados.
Chega-se a propor uma coisa absurda, como introduzir o
ICM sobre as exportações, o que, aliás, é um ataque de
megalomania do tamanho do mundo, porque já desde
1820 se chegou à conclusão de que quem tributa é o país
consumidor.
Não ê razoável pretender-se tributar o consumidor
estrangeiro, o que ê uma coisa-que passa um pouco do
limite.
A geração de renda da exportação se realiza
internamente. Nós vamos exportar 1 bilhão de dólares
de calçados este ano. A produção de calçados está
concentrada no Vale do Rio dos Sinos (RS), u~ pouco
em Franca (SP) e outro pedaço importante no sul de
Minas, alêm de regiões de menor produção em vários
Estados.
Se nós deixássemos _de exportar ~ste billlão _de dóla!es
de calçados, será que geraríamos a renda correspondente

a isso nessas regiões? As pessoas que fabricam os
calçados_ estadam comprando tecidos, alimentos,
máquinas, automóveis, que geram ICM?
Um dólar exportado deve gerar internamente mais de
dois dólares de renda, no seu processo de multiplicação
e, portanto, compensa largamente o ICM que não se
pode cobrar nas exportações. Portanto, vamos deixar de
lado este tipo de argumentação indigente e vamos
continuar exportando e aumentando a renda interna dos
brasileiros.
É impOrtariie -reter isto: pela primeira vez, depois de
cinco anos, nós temos o reinício de um processo de
crescimento na direção cOrreta, que não colide com o
equilíbrio externo.

UM POUCO MAIS DE INFLAÇÃO, COMO
CONSEQÜENCIA

Nós estiVemos discutindo todos esses problemas e
vimos que cada um desses ajustes deixa um resíduo de
inflação. O ajuste externo deixa um resíduo de inflação,
a transformação no setor energético deixa um resíduo de
inflação, o ajuste do setor público deixa um resíduo de
inflação. Todas as nossas soluções acabam se refletindo
sobre a inflação. Mesmo o ajuste da produção industrial
e da produção agrícola, que se fez à custa da elevação da
taxa de juros real, produz um processo inflacionário.
É preciso, agora, que nós nos dediquemos realmente a
esta tarefa final de combater a inflação; de reduzir a taxa
de crescimento dos preços.

O gráfico 17 mostra os_ ín_dices de preçO industrial e de
preço agrícola, -nã-Inêdia de- 12 meses .
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IND!CE DE PREÇO POR ATACADO- OFERTA GLOBAL
VARIAÇÃO EM i2 MESES

Em 1981 já tínhamOs absorvido as pressões
inflacionárias da primeira desvalorização CaiUbiât ~d-e1979. Os preços estavam começando a ceder no período
je 1981/1982.
Em 1983, a necessidade de uma nova desvalorização
cambial, acrescida de uma frustração importante na
safra, resultou numa componente adicional de inflªção
muito forte. A alta está refletida, no gráfico, em cima dos
produtos agrícolas. Os preços dos produtos agrícolas
cresceram mais de 350% ao longo cjos _12 meses,
enquanto o preço dos produtos industriais cresceu em
torno de 190%; sendo que o preçO do produto agrícola
influi na formação do preço do produto industrial.
O resultado foi a combinação de dois fatos
importantes: de um lado, todas aquelas tensões que nós
estivemos acumulando após a máxi e, de outro, a
frustração da safra em 1983.
Hoje, todas aquelas tensões inflacionárias - o
aumento da taxa çambial, o controle das imPortações, o
aumento da taxa de juros - estão pratica~ente

absorvidas. Temos, agora, de prosseguir na direção de
restringir, realmente, a política ·monetária, de forma a
poder baixar a taxa de aumento do nível de preços.
Vejam: ninguém está imaginando que se vai baixar
preços. Nós estamos querendo tirar a inflação de um
nível realmente indecente, de 220% ao ano, para um nível
não menos indecente de ISO% ao ano. Não estamos nos
propondo nenhuma coisa dramática: desejamos uma
redução perfeitamente razoável nos níveis da inflação.
Acredito que vamos conseguir.
Quando tivermos feito isto, teremos concluído,
realmente, todos os ohjetivos do programa econômico
do Presidente Figueiredq: a solução do problema
externo; a modificação da matriz energética; o controle
do setor púbiíco; a modificação da estrutura produtiva
do País. Resta, agora, a redução da taxa de inflação.
O gráfico ajuda a entender: tem-se pratícamente uma
estabilidade das taxas, no topo, o~ que significa que as
tensões se esgotaram. Acho que a inflação vai declinar.
Pode declinar.

INFLAÇÃO
PREÇOS AO CONSI.,lMIOOR

DRASIL

ARC:ENTINA ~ol

M!i:XtCO

VEr>:EZUE ~A

Agosto de 1984

Não há, portanto, nada de muito diferente no caso
brasileiro. De vez em quando persistimos em imaginar
que o caso brasileiro é um caso especial.
Há pessoas com uma certa imaginação, que
desenvolvem uma teoria econômica especial para o
Brasil, e toda uma série de raciocínio destinada a
esclarecer o que aconteceu na economia brasileira.
Na economia brasileira não aconteceu nada de muito
diferente do que aconteceu nas outras economias.
E disso tudo eu tim uma conclusão, a que já me referi,
em palestra anterior na Escola Superior de Guerra: não
existe nenhuma Lei económica. Existe, sim, uma leizinha
que funciona - quem comete os mesmos erros colhe os
mesmos resultados.
Nós fizemos rigorosamente o que os outros fizer;tm e
tivemos os mesmos resultados que os outros obtiveram,
um pouco melhor num campo, um pouco pior em outro.
Mis, nós temos uma diferença- esta, sim: ê qu"c(nós
começamos o perlodo deste Governo com uma
dependência externa de 80% na importação de energia e
estamos terminando o Governo com menos de 40% de
importação de energia.
Com um acréscimo importante:
Os- nOSsos preços relativos, o sistema produtivo, tudo
está funcionando na direção de reduzir esta dependência
a níveís insignificantes, num futuro muito próximo.
Atualmente, esta é uma pergunta que, aliás, nos
assalta a todos: mas nós temos futuro?
Certamente temos.
Esta pergunta o Brasil se faz desde 1500. E estamos
aqui.
Quando se iniciaram as grandes modificações
estruturais, em 1964, nós erãmos certamente a 48' óu 49~
economia mundial.
Somos, hoje, a s~ economia mundial.
E vamos continuar prosperando.
O quadro 19 representa um exercício que, como tantos
outros, tem um valor relativo. Seu valor maior reside no
fato de qu~ foi publicado pelo Banco Mundial.
VejamoS os parâmetros dessa projeção ..
Ninguém, hoje, se aveturaria a fa:ter uma projeção de
dez anos, mas o Banco Mundial tem obdgação de fazê·
la. Eles fazem uma hipótes~ sobre o preço do petróleo ~
e a hipótese prevista é de 7% de crescimento. anual, mais
ou menos como a inflação mundial; fazem uma hipótese
sob.re a taxa de juros - (LIBOR) de 10% e 9% ao ano;
fazem uma hipótese sobre o crescimento das economias
industrias; e uma hipótese, bastante razoável, sobre o
crescimento da produção industrial do Brasil. A taxa
deste ano nos surpreendeu; o crescimento industrial não
vai ser -2. Acredito que vai ser um número positivo. Mas
não importa.
Estas são as hipóteses do modelo que o Banco
Mundial fez para construir uma projeção do balanço de
contas-correntes nos próximos dez anos.
As projeções do Banco Mundial sugerem a seguinte
indagação; corno é que se mede a dependência do país e
como é que se mede a importância da dívida?
Mede-se pela relação entre o serviço da dívida e as
exportaç_õ_es. Esta_ relação, hoje, estã num número alto,
em torno de 70%. A estimativa do Banco é de que a
dependência vai caindo de forma gradual e permanente,
n-o decorrer dos próximos dez anos. A dívida sobre o PIB
também decresce graduahhente e com um pÓuco mais" dê
intensidade.

O gráfico 18 permite uma comparação com os outros
países. Nesta comparação, perdemos. O nOssO resultado
é bem menos brilhante. Mas, de t;~Ualquer forma, mostra
o seguinte: em todos os países se colheu o mesmo tipo de
efeito; menos graves do que no B~asil, talvez. Tivemos
que suportar a coincidência daquela frustração de safras
de grãos com a desvalorização cambial. Mas se vê que
todos os países, menos a Venezuela, tiveram ~umentos

de preços importantes. A Venezuela é um caso
interessante. ~ uma economia praticamente aberta, o
qu-e lhe permite ter uma taxa de inflação igual à do
mercado externo. Ela tem uma taxa de inflação
praticamente equivalente à taxa de inflação do Mundo.
Por quê?
Porque é uma economia inteiramente ligada ao
comércio exterior.

São estas projeções que informam· os credores
estrangeiros.
É isto que informa quem pensa o Brasil cinco ou seis
anos a frente.
Estas hipóteses estão colocadas para que não volte a
acontecer uma crise no setor externo.
Hâ 50- hiPóteses desse tipo.
Mas, todas elas apontam o resultado de que o Brasil
realmente é solvâvel.
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Foi esta convicção que permitiu que nós
negociâssemos a nossa dívida em 1982; a mesn1a
convicção que presidiu as negociações da dívida em 1983
e 1984. E que vai permitir que nós regociemos daqui para
a frente.
O importante é compreender isto:
O Brasil mudou.
A estrutura produtiva nacional se alterou de maneira
significativa nos ó.ltimos cinco anos.
Nós temos grande dificuldade de ver isto, porqUe
todos esses fatos estão encobertos por uma nuvem, que é
este processo inflacionário que nós estamos vivendo.
Mas o Brasil mudou, mudou exatamente onde devia
mudar,
Mudou na matriz energética;
Mudou na estrutura do setor público;
Mudou na estrutura produtiva.
E é por isto que eu tenho a mais absoluta confiança de
que vamos continuar a realizar o nosso
desenvolvimento.
Resolvemos o equilíbrio externo e vamos resolver o
equiHbrio interno.
DEBATES
Após a conferência, o Ministro Delfin Netto
colocou-se à disposição dos estagiários da Escola
Superior de Guerra, para responder a perguntas. O
texto a seguir contém a íntegra das perguntas e
respostas formuladas no período regulamentar.

Primeiro Debatedor- Sr. Ministro, Considc!ra V. Ex'
possível compatibilizar, em médio praZo, as seiuinter
evoluções?
a) O serviço crescente da dívida externa induzindo
necessidades crescentes de saldos positivos na balança
comercial, exercendo, por sua vez, pressões sobre os
meios de pagamentos?
b) Política cambial necessariamente visando a
premiar exportações e, como tal, onerando importações,
elevando os custos de produção internamente dos bens e
serviços dependentes de insumos importados?
c) Desaceleração -ül.flacionáiía?
d) Ampliação da propensão a poupar?
e) Retomada do crescimento?
Muito obrigado.
Ministro DELFIM NETIO - Vamos analisar por
etapas. Primeiro, quanto ao serViÇo da dívida externaqualquer que seja a hipótese que vocC faça, - ele deve
ser compatível com uma expansão adequada das nossas
exportações. Se as noSsas exportações continuarem
crescendo lO%, 12%, um pouquinho mais, 15% ao ano,
não haverá problema adicíonal para o serviço da dívida.
Mas, a balança comercial não deve ser olhada como se
fosse o resultado finaL Temos que olhar, de preferência,
o resultado do baJanço em contas-correntes. Como o
balanço em contas-correntes vai ser negativo, o efeito

final será de menor pressão sobre os meios de
pagariientO.- Há pressão sobre os -meios de- pagamento
enquanto estiverem cresCendo as reservas. Por exemplo,
neste ano, temOs alguma pressão sobre Os meios de
pagamento.
Por quê?
Porque nós saímos de uma reserva negativa de menos
_3 bilhões de dólares (istoê, partimos de um atrasado comercial de 3 bilhões de dó[ares sem nenhuma reservª) e
temos, hoje, em caixa, 4 bilhões de dólares. Esses dólares
foram transformados em cruzeiros e é fácil imaginar o
que aumentou em meios de pagamento. Vamos terminar
o ano, creio, com alguma coisa parecida com 5 bilhões
de dólares. Este ano estamos injetarido recursos po-r causa do aumento das reservas. Mas as reservas não vão
crescer a essa velocidade sempre. Elas deverão crescer
um pouco menos, crescerão a uma velocidade menor.
Como é que se compensa isso? Tem-se que compensar
isso através da política de mercado aberto. E é o que temos procurado fazer. Injetamos recursos no mercado
comprando dólares e retiramos vendendo títulos. Podese imaginar o seguinte: isso tambêin é um processo que
tem limites, não pode continuar indefinidamente. De fato, não vai continuar, porque ninguém imagina que as
reservas vão continuar crescendo à velocidade que cresceram este ano.
De forma que é preciso essa _compatibilização no que
diz respeito à sua questão a. ·
A política cambial necessariamente- e o senhor tem
toda a razão - vai premiar a expOrtação e punir a importação. Mas temos de distinguir, aqui, o- seguinte:
nível de preços é uma coisa, inflação é outra. Inflação é
aumento__ do nível de preços. Quando se corrige a taxa
cambial real, o efeito é ampliar o nível de preços. AU·
mentamos o nível de preços das exportações e o nível de
preços das importações. Suponha que não existisse nenhuma inflação. Isso causaria um aumento de preços
menor do que a desvalorização cambial, mas os preços
não subiriam mais; eles subiriam uma vez só.
Então, o efeito da desvalorização cambial é quando se
faz a desvalorização cambial real. Isso nós já fizemos em
1979 e voltamos a fazer em 1983. Daí para a frente,
corrige-se o câmbio, digamos, pela correção morietáiia.
Não se está produzindo uma inflação autónoma, estamos simplesmente carregando a inflação para a frente. A
elevação da taxa cambial é produto da inflação, ela não é
a causa original da inflação. Ela só produz um efeito autónomo sobre os preços quando se faz uma desvalorização cambial real.
Sobre- a sua terceira questão, eti não tenho d-úvida de
que é possível termos uma desaceleração inflacionária.
Eu acho que o exemplo de 1981/82 mostra que- uma vez
absorvidas as grandes tensões pode-se ter uma redução.
A desaceleração inflacionária é menor do que poderia
ser com uma política como a que temos hoje, pratica-
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mente com a elimínação do déiicit público e os meios de
pagainento controlados em torno de 86%. Mas não desacelera mais depressa por causa dos inecanismos de correção monetária que foram introduzidos ao longo do
tempo no Brasil.
Já a ampliação da propensão a poupar é uma questão
que está ligada muito mais à atividade dos indivíduos e
das empresas. Um pedaço das altas taxas de juros que temos hoje é praticado exatamente para induzir a essa
poupança. O que é lamentável, como eu disse, ê que esses
recursos sejam utílizados em projetas cujas prioridades
são um tanto duvidosas.
Quanto à retomada do crescimento, acho que estamos
diante dela. Estamos retomando o crescimento ainda
num ritmo lento, mas, espero, com maior segurança.
Este crescimento vem respaldado naquelas mudanças a
que me referi: a ênfase na agricultura e o redirecionamento_n_a Tndústria, impulsionado pelo setorexportador.
Segundo Debatedor- Sr. Ministro, é sobejamente co:.
nhecido que o déficit público norte-americano está sendo
financiado pelos países em desenvolvimento por causa
da elevação da taxa de juros no mercado internacional.
Por outro lado, se o déficit norte-americano for reduzido
de forma violenta, os países que dependem de exportação sofrerão muito. Como desatar tal nó?
Ministro DELFIM NETTO-: Acho o seguint(,!: existe
um nó, mas eu não sei se é bem este a que o senhor -sereferiu. Vamos perisar um pouco sobre a primeira idéia.
Diz.er qu-e estamOs financiando o déficit amCricano é um
poUco de exagero.
Financia o déficit americano quem compra bónus do
Tesouro americano. Há países subdesenvolvidos que
compram bônus do Tesouro americano. A elevação da
taxa de juros certamente ê produzida pela dimensão do
déficit. Mas creio que é um exagero dizer que os subdesenvolvidos estão financiando o déficit americano.
O que nós podemos reclamar é contra o déficit ameriCifno mas, ainda assim, com jeito. Recentemente, estive
lá. Os americanos dizem o seguinte:
"Está bem, você está querendo reduzir o...meu" déficit. Eu reduzo. Agora, quem paga o porta-aviões que está no oceano Indico?
Ou quem paga a esquadra no Mediterrâneo, mais os
porta-aviões no Pacífico, a VIII Força que eu tenho que
manter em tal lugar?
Você está pedindo para mim o seguinte:. "Reduza a
sua segurança nacional porque estou sendo incomodado".
- Eles jamais vão atender a uma coisa dessas.
o·que estamos querendo impor aos Estados Unidos é
uma coisa que não queremos que os Estados Unidos
fjiçam conosco, ·ou sCja, eles nos digam o que devemos
fazer.
Então, o problema do dêncit americano precisa ser
olhado com muito cuidado. Nós temos que sugerir que
eles se acomodem. Quer dizer, os Estados Unidos são
como um elefante num quarto 2 x 2. Quando ele dá uma
mexida, os amigos sobem no lustre e os inimigos saem
pela janela. Então, o que se tem que pedir é que eles se
·acomodem, quer dizer,. "não se mexam, fiquem quietinhos". Agora, não dá para chegar para eles e dizer::.'' Reduzam o déficit". Eles dizem; .. Está bem. Reduzimos o
déficit; e o que fazemos com este problema de segurança
do mundo?.
Então, parece·me que é preciso ter em conta isso, se
queremos realmente atingir os nossos objetivos. Eu acho
que eles vão reduzir o déficit, porque eles também não
gostam da taxa de jUros alta. Há uma coisa que muitas
pessoas não entendem: este ano, os Estados Unidos vão
pagar 60 bilhões de dólares somente em juros aos portadores de bõnus do Tesouro americano. Vamos supor
que, nos Estados ~nidos, os juros caíssem de 12% para
8% ao a~O.lsso ~ignificaria uma economia para o Tesouro americano de 60 bilhões de dólares, de pagamentos de
juros. Os americanos têm tanto interesse como nós em
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reduzir os juros. Precisamos compre~nder que não somos capazes sequer de controlar o preço de uma lata de
sardinha, que é a coisa aparentemente mais simples de
c-ontrolar. Do__ mesmo jeito, ninguém controla a taxa de
juros. Ela é produto da convergência de uma série de
forças no mercado. No fundo, ela: é produto da oferta e
da demanda de fundos. Como os Estados Unidos têm
um déficit cómercial gigantesco - 1~ bilhões de dólares
por mês- ou sc;ja, 144 bilhões de dólares num ano, eles

são obrigados a tentar um movimento de capitais no sentido contrário. Para fazer isso, como há uma escassez de
fundos, as taxas de juros sobem nos Estados Unidos, e o
capital migra para os Estados Unidos. De um único país
desenvolvido migraram recentemente 25 bilhões de dólares para aplicação no mercado financeirO ·norteamericano.
Esse mecanismo tem uma contrapartida. Suponha que
eu diga a ele$;. "Eu não quero que vocês atraiam m8.is capital".
EleS di~em:, "Vou reduzir o déficit comercial".
Bom, se eles reduzirem o déficit, eu caio de joelhos.
Quer dizer, eles vão cortar as minhas importações, o que
vai impedir que eu resolva os meus problemas; e não vai
resolver o problema deles.
Nós temos aqui uma contradição que não pode ser resolvida simplesmente pedindo aos Estados Unidos que
reduzam o seu déficit. Isso também não vai ser resolvido
simplesmente imaginando que os países subdesenvolvidos estão financiando o déficit americanO. Por uma razão muito s_imples, eu diria: ê que todos os países subdesenvolvidos. juntos, não têm 200 bilhões de dólares de
recursos para finanCiar o déficit americano. b uma queStão de dimensão.
Este ano eles vão crescer 6% o seu produto, de quase 4
trilhões de dólares. Vão d_ar uma respirada e isto significa crescer 240 _bilhões de !fólares. O _nosso produto é 300
bilhões. A re_spirada deles, só de encher o pulmão, equivale a dois terços da economia brasileira. b preciso não
perder de vista a relatividade do tamanho de cada um de
nossos países diante da economia dos Estados Unidos.
Temos que realmente fazer uma politica monetãria adequada, mas não adianta simplesmente desejar ou acreditar que eles possam reduzir o déficit. No fundo, nós precisamos do déficit deles. Nós precisamos do porta-aviões
deles no Mediterrâneo, no 1ndico, para garantir o nosso
suprimento de petróleo.
Não adianta pedir para ele~;. "Vocês saiam desse negócio e deixem_ outros tormarem conta".
Só se nós não precisássemos mais de petr6leo do
Oriente Médio.
Podíamos dizer: ...Aumentem os impostos".
Mas, não é fácil, principalmente agora, com a proximidade das eleições de novembro.
Então, a última coisa que se pode esperar este ano ê
que se decidam. a aumentar os seus impostos.
Terceiro Debatedor - Eu já tinha e tive aqui a certeza
de que o senhor sabe das grandes dificuldades que esta~
mos passando, junto com o País. E não são poucas, Sr.
Ministro. EU acredito, porque acredito no seu patriotismo, que neste momento a moratória nos levaria a uma
situação pior, pois, se assim não fosse, o senhor já teria
propugnado por ela. Mas deve haver um patamar a partir do qual não haveria outra solução, não valeria a pena
continuar lutando. Eu pergunto: Este ponto está muito
longe?
Ministro DELFIM NETTO- Espero que esteja cada
vez mais longe. Deixe-me dizer-lhe por que: a moratória
é uma daquelas coisas muito fáceis de falar e difíceis de
exec_utar.
Suponha que o Brasil fosse rigorosamen~e independente da importação de energia. Então, eu acho que nós
tínhamos uma chance de dizer ao cfedor;...Vocês me esperem, um dia qualquer vou decidir e volto P_a~a cony~r~
sar com vocês".
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Mas, a partir daí, nós iríamos viver como?
Não podia deixar nem o avião da VARIO sair daqui,
porque, quando ele pousasse em Paris, o banco credor
pegava o avião da VARIO. Não deixava nem o navio do
Lloyd sair, porque, quando ele entrasse em Dacar, catavam ele lã e não voltava mais.
Agora, vamos supor um pais que importa, ainda hoje',
40% da sua energi~: pode o pais tomar uma atitude como
esta?
Isto é uma coisa impensãvel. Nínguém faz il;so, a não
ser diante da situaçãO mais dramática, da impossibilidacl.e de conversar _co~ o credor.
Diante disso, o que ê qUe nós temos feito? Nós vamos
lã~ conversamos, renovamos o crédito, esticamos pagámentes e assim vamos- coilfíni.Jaf viverido". Então, qual
era a vantagem_· d~ chegar lá e dizer:... "Eu não pago
mais"?
Esta é uma- atitude que não conduz a coisa alguma.
Porque a força só se pode usar quando realmente se
tem condições de impor a vontade ao inimigo. Se não tiver essa.Condiçãõ, ê bom não usar a força, que ele acaba
usando a dele em cima de. nós.
O que foi que fizemos nesses dois anos, em que as pessoas ficaram exigindo a moratória?
Não declaramos moratória nenhuma, pagamos a
quem nos emprestou dinheiro, limpamos todos os atrasados comerciais. Chegamos a ter entre 3. e 4 bilhões de
dólares de atrasados cooor;;rciais e ninguém dei~ou de fornecer ao Brasil.
Por quê?
Porque o Brasil nunca disse que não ia pagar.
Eu acho que é isto que convêm à Nação brasileira.
Ninguém deve imagiilar que vamos poder saldar toda
a dívida; nem os banqueiros esperam isso.
Ninguém pensa nisso.
O qUe vamos fazer ê uma coisa muito simples: nós vamos trabalhar, diminuir a nossa dependência externa, fazer a dívida crescer menos do que as nossas exportações
para, daqui ·a quatro ou cinco anos, estarmos numa situação mais folgada e tudo funcionando direito.
Não se pode imaginar que o Brasil iria pegar 100 bi~
lhões de dólares e devolver todo esse dinheiro aos banqueiros.
Nenhum banqueiro é ingênuo para pensar que essa hipótese Seja verdadeira. O máximo que ele quer é receber
os juros, e mesmo assim quando tivermos disponibilidade. Esta é a mecânica pela qual as coisas- funcionam.
Nós temos de fazer as exportações crescerem mais do
que a taxa de juros. Ponto firiill.
Se fizermos isso, a nOssa situação não piora: melhora.
~ claro, se continuarmos a ter déficits em contas cOr~
rentes de 14 bilhões de dólares, ninguêm vai poder finan~
ciar. Mas, se tivermos um déficit de 4 bilhões no final do
ano, -todo o mundo vai continuar financiando.
Quarto Debatedor - Sr. Ministro, gostaria de conhe~
ceia opinião de V. Ex' acerca da controvertida questão
da desindexação da economia brasilei-ra. Muito obriga~
do.
Ministro DELFIM NETTO- Esta é uma pergunta
igualmente importante. Acho que vale a pena gastar alguns minutos para a gente entender, porque se estâ colocando uma questão fundamental. Este ano tivemos duas
modas: a primeira era desdolarizar. Aquilo logo morreu.
Verificou-se que se queria continuar usando a velha técnica do lucro privado e do prejuízo socializado. O Governo não aceitou.
Depois, veio a grande onda da desindçxação, que continha em si uma coisa extremamente importante, porque
é visível que o sistema de indexação dificulta a solução
do problema inflacionário.
Vamos supor que se conseguisse multiplicar tudo por
um número: 0.5. Poder~se-ia corrigir o salário, o câmbio,
a ciáerneta de poupança, a correção monetãria, os
'CDB, tudo em 0.5 do 1ndice de Preços. Suponhamos que
isto tivesse· sucesso. Acredito que baixaria a inflação
realmente.

Agosto de 1984

Agora, é preciso prestar atenção sobre o seguinte: apenas um único ativÕ, Sobre o qual não temos nenhum controle, ia ficar livre, pagando correção monetária plena.
b o ,dólar no mercado negro.
Então, o que ia acontecer?
No primeiro mês, todo o mundo continuava deposit~ndo seu dJnheiro na poupança. Mas, quando chegasse
o dia 15 do mês seguinte, o cidadão ia ver que o câmbio
negro começou a subir, e ele com o dinheirinho na poupança. Ele ia ficar achando que é melhor negócio retirar
o dinheiro da poupança e comprar um dolarzinho no negro ... E, rapidamente, cada um de nós diminuiria a sua
poupança em cadernetas, em CDB etc., para comprar
dólares no câmbio negro.
Da mesma forma, o exportador, vendo o seu dólar o fi~
cial corrigido pela metade e o dólar no negro subindo in~
teiro, ia começar a pensar que o melhor negócio seia sub~
faturar um pouquinho na exportação,, ..Vou tirar uns
dois dólares por tonelada e vender a diferença no negro.
Minha consciência estã tranqüila".
Ele subfaturaria.
Já o importador aglria de forma parecida, mas no sentido inverso.- Colocaria mais alguns dólares na fatura de
importação, e superfaturaria a mercádoria que estava
importando tambêm para vender os dólares excedentes
no câmbio negro, aproveitando as boas taxas.
Bem, qual seria o resultado dessa prática generalizada
no mercado cambial?
Seria uma redução extremamen~e rãpida dos saldos na
balança comercial. Enquanto isso, o câmbio negro estaria próspero, com uma taxa a 70 ou IOO% acima da taxa
oficial de câmbio.
Rapidamente, o que o Governo teria de fazer?
Não-tem como conviver com o c;ncurtamento do saldo
na balança comercial; ele tinha de fazer uma desvalorí~
zação do câmbio oficial. Ele ia realmente puxar o Oficial
mais ou menos para o nível do negro, para eliminar a diferença entre os dois. E começava tudo de novo.
Então, em todo esse problema ninguém explicou o seguinte: há uma variável solta. Isto não ê um sistema de
equações, não é um sistema fechado. Há uma variável
solta. Todo mundo recomenda desindexação, mas ninguém foi capaz de dizer o que fazer com_ o dólar que está
solto. ~.fácil sugerir a desindexação. O duro~- "desindexar" mesmo e arrostar, depois, as conseqUências ...
b'preciso desindexar, mas, infelizmente, não há como
desindexar.
Nós temos de ganhar esta guerra sem mexer no sistema de desindexação. Quando a inflação chegar a um
nível razoãvel, aí, sim, acho qué tem de acabar com isso
do dia para a noite. Nós temos de nos livrar desse fantasma. Isso é um negócio que vem do passado e passa para
o futuro e vai-nos empurranQo a todos. Foi uin instrumento maravilhoso. na época apropriada. Nenhum país
enfrentou inflação de 200% sem correção monetária.
Não tinha como viver. Nenhum pais podia ter feito o
que se fez de 1964 a 1973 - reduzir a inflação de 80 para
15%- sem um instrumento como este. Mas ele é um ins. tiumento perverso. Ele depende do sinal da derivada.
Quando a derivada está crescendo, quando os preços estão crescendo, ele tem um efeito tremendo, tem um efeito
m_uito rãpido, empurra tudo à frente. Quando os preços
estão baixando, ele tem o efeito de retardar. Agora, é claro que o senhor não pode ter uma coisa que só funcione
abaixo. Enquanto agia na direção correta, tudo funcionou- mar!lvilhosamente.
Quinto Debatedor- Sr. Ministro, ficou sobejamente
demonstrado que o Governo se viu obrigado a aceitar, a
conviver com as diversas tensões inflacionãrias, decorrentes das medidas de ajuste e correção que ele se propunha a fazer. O consenso da população é de que talvez
uma das únicas medidas mais fortes de correção e combate à inflação teria sido a restrição aos reajustes sala"riais, O Governo admite que é um forte fator realimentadOr da inflação, até mesmo a reposição salarial a níveis
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do INPC, ainda que expurgados. Uma das fortes tensões
inflacionárias seria a taxa de juros muito acima da inflação. V. Ex• nos deixa supor que talvez se mantenha
esse nível elevado, em que pese isso poder, na medida em
que se eleva a taxa de juros, reduzir o rlível de investimentos. Considerando a estratégia de desenvolvimento
em relação à polítiCa8a1arfal e em relação à taxa de juros, como vai o Governo proceder daqui para diante?
MINISTRO DELFIM NETTO- Hã duas questões,
aqui, da maíor importânda:-o·sa.Iário real não é o salário no pico. O salário real, obviamente, é o salário na
origem, menos aquilo que a inflação comeu durante o
período em que vigiu. Pode-se admitir, aí, uma fuli.Ção
contínua, mas está na média. Não sei bem se a média
aritmética, mas alguma coisa no meio entre aquele máximo, na hora do reajuste, e aquele mínimo, que é Cxatamente um dia anterior ou um mês anterior ao reajuste.
Com o 2.065, o Governo não -pretende reduzir o salário
real. O Governo tem uma política que mantém o s<ilário
reaL
O 2.065 não reduziu o salário" real. Ele mantém o salário real relativamente constante. O que ·acontece é que,
entre o reajuste e a correção nova, tem-se um desgaste
permanente. Digamos, no nosso caso,1:Jue somos funcionários públicos: nós tivemos o nosso reajuste em jarieiro,
vamos ter o próximo em jUlho: de janeiro até julp.o os
preços crescem cerca de 50 ou 60%. Co"meçarrióscom·um
salário real, terminamos-com-outrO Salário real, e a mêdia do salário real foi desgastada uns 30%. Quando se
corrige de novo, vai para o picO e o proceSso Se repete.Afinal de contas, o que é a infl.3.ção1
No final de tudo, todas as tensões levadas em conta,
tem-se uma inflação .de custos, produzida pela aceleração da taxa de juros pela elevação da taxa de câmbio,
mas ela tem um efeito de uma vez só. Uma vez corrigiáos
os juros, cessa tudo. Os juros não produzem efeito parecido com o do salário. Ao contrário, os ju"ios têm efeitO
uma vez só. Elevam o nível dos preços, não elevam a
taxa de crescimento dos preços.
Já com os salários, o efeito é diverso. O salário, cada
vez que é reajustado, exerce o papel de elevar a taxa de
crescimento. dos preços.
No fundo- é dare que esta situação não é só produzida pelo salário, é produzida pelo déficit público, etc.a inflação representa uma incompatibilidade eritre a demanda global e a oferta global. Ora, uma parcela significativa da demanda global- mais de 80%- é produzida
por salários.
Então, é TB.zOávet·-suPor que Os salários exerçam uma
pressão inflacionária.
E como posso eliminar essa tendência?
Mantendo o salário real constante.
O efeito dos juros e o.·efeito dos salários sobre a inflação são totalmente diferentes.
Por quê?
Porque os juros têm efeito uma vez só. Uma vez elevados os juros, sobe o nfvel de pri!ços. Mas não hã razão
para subir a taxa. A partir daí, fica constante. NO 5-a.:: lário, não. Suponhamos que existe realmente um desequilíbrio entre a oferta e a procura. Aumentamos o salário, ele pressiona os preços. A inflação _ocorre exalamente na medida necessária para reduzir o salário real
ao nível compatível com o que a economia pode pagar.
Se corrigirmos de novo o salário, simplesmente reintroduzimos o erro: a inflação vai repetir-se ·para absorver o
aumento e assim por diante.
Sexto Debatedor- Sr. Ministro, o esforço do Governo, nos últimos cinco anos, voltado Para o ajuste da economia, foi muito grande. A ação dos instrumentos da
política económica prOduziu resultados bastante evidentes no setor externo. Porêm, a inflação não cedeu em nenhum momento, crescendo continuamente em termos
acumulados.
A que se deve tal distorção, além daqueles reslduos
das outras políticas que o senhor mendOriOu na sua pa-

_.lestra? Teríamos alguns efeitos ligados à ineficiência ·dos
instrumentos fiscais-monetários?
A inflação ficou em segundo plano em seu combate ou
temos tid9 alguns problemas de identificação nas causas
da inflação?
Muito obrigado.
Ministro DELFIM NETTO- A taxa de crescimento
da inflação realmente caiu em 1981 e 1982 e depois voltou a subir.
O problema é que toda correção estrutural exige a utilização de medidas que provocam inflação.
Vamos pensar na correção dos preços do petróleo, por
exemplo. Em 1974, quando "se corrigiu o pniçO-dõ petróleo, o aumento (oi de quase 400% no ano. Ora," isso
cria uma tensão enorme sobre a economia. Os preços subiram velozmente, para absorver aquela elevação do custo de energia. Se nós não tivéssemos de fazer novas correções, aquilo estava terminado. Terminava; como espe"i'O que agoÍ"a estejamos simplesmente repondo o que se
perde a cada mês. O que causa a inflação não ê mais o
aumento do preço do petróleo. Quer dizer, quando o
Governo tiver que corrigir o preço da gasolína, no futuro, a cada três ou quatro semanas, ela vai ser corrigida
pela inflação que passou. Ela, em si, vai transferir a inflação para a frente, mas vai ser corrigida por uma inflação que já acontec.eu. Vai ser Corrigida por uma inflação que se está manifestando na taxa cambial, cuja
_ correção afeta os custos das importações de petróleo. O
aumento dos custos provoca uma diminuição na contapetróleÇl, Quando a conta chega a zero, temos que aumentar a gasolina e os outros combustíveis, porque não
podemos deixar a conta ficar negativa. Ocorre inflação
quando o Go_verno corrige o pft!çO da energia acima das
taxas de inflaÇão vigente, para elevar o custo real e provocar. econOmia de combustível. A mesma coisa acontece, digamos, no aço. Para termirÍar o programa siderúrgico temos sido obrigados a colocar mais 5% de acrésciInõ ·real no preço- do aço.
- O auine.rito ·deixa Um resíduo iriflacionârio no nlomento em que se eleva o preço absoluto, não quando Simplesmerite se corrige pelo passado. Mas ele tende a perpetuar a infla~ão, porque, quando se_corrig~ a gasolina,
$:obem os cusf.os- agrícolas e os aumentos de preços tendem a se perpetuar.
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Faz-se isso da.forma menos visível possível para o seter privado.
Não há, portanto, necessidade de nenhuma teoria
nova para explicar as causas da inflação brasileira; a causa elementar foi a expansão absurda do setor público.
Foi uma expansão que- como eu disse no início- não
adianta reclamar contra ela. Nós temos é de absorvê-la,
de metabolizar isso que.estã af; viver mais Um pouquinho
o tempo e terminar esses p·rojetos todos. Quando terminarem esses projetas, nós vamos ter uma folga imensa.
Daqui a dez, doze meses, teremos praticamente pronto o
programa siderúrgico na COSIPA e na USIMINAS. ~
uma expansão imensa na produção de aço. Quando tivermos ltaipu cOncluída, as vantagens serão imensas.
Hoje, Itaipu é ainda uma grande despesa e um grande
endividamento.
Mas, Itaipu pode parar?
Não há como parar Itaipu. Mas, para continuar a fazer Itaipu, tem-se que manter a taxa de juros interna alta,
para que o setor privado não use o aço que estou usando
lá, para que ele não use o cobre que estou usando lã,
para que ele não use o cimento que estou usando Iâ.
A taxa de juros alta é o mecanismo pelo qual o Governo empurra garganta abaixo do setor privado a compressão de sua atividade.
Então, não existe nenhum mistério na inflação brasileira. A inflação brasileira é produto de um programa de
investimentos absolutamente incompatível cOm a poup~nça nacional._E o produto da necessidade de tern:tinar
esse progrãma, Uma vez começado; é produto da consciência do Governo de que tem de terminar esses programas.
De que forma se terminam os programas?
De todas as formas:
Seja por uma elevação brutal da tributação, seja por
uma elevação da taxa de juros; e, quando ainda não estâ
·satisfeito, mediante novas emissões.
Então, não precisa nenhuma teoria especial, não precisa pensar _ryuma explicação original para qualificar a inflação brasileira~ A inflação brasileira é uma inflação de
rodapé de qualque·r livro elementar de Economia. f:: uma
inflação produzida por um descompasso entre o mOntante que s.e deseja faze_r- o Governo- e o·montante
da poupança nacional. Nunca houve dúvida sobre este
diagnóstico.

Creio que não há problema maior quanto à identificação das causas da inflação. As causas da inflação bra-sileira são absolutamente ortodoxas. A inflação brasilei-ra é produto, primeiro, de uma expansão desmesur"ada
do setor público: Nós fizemos um programa que estava
mü.ito acima da nossa capacidade e poupança. A soma
dos programas que formulamos está acima da nossa capacidade de poupança. Só podia acontecer duas c.oisas:
ou inflação ou .déficit em contas-correntes. Aconteceram
as duas coisas.

Sétimo. Debatedor- Apesar de todos os esclarecimentos fá ouvidoS, formulo a seguinte pergunta: se a política
atualm.ente_adotada, de correção monetária e reajustes
semestrais para atualização dos valores monetários, não
se constitui num~. "fUga" ao ataqu.e direto à inflação,
que nos parece seria a medida realmente eficaz para o saneamento econômico-financeiro do País?
Perguntamos, também, até quando é prevista a convivência com esta política.

Por quê?
Poi-que nós investimos muito mals do que a S"ociedide
estava disposta a poupar. A Socied8de não estava: disposta a poupar o programa atômico- ponto final. Não
adianta ficar bravo, triste. A Sociedade não estava disposta a poupar 30 ou 40 bilhões de dÓlares para Ver gerada uma quantidade maior de energia hidrelétríca e nem
paTa duplicar o setor siderúrgico. Não estava dis_Ecistà a
fazer a Ferrovia do Aço para carregar minério a 60 km
por hora. Não estava disposta a fazer um programa de
q1arinha mercante, que se revelou o triplo da nossa ne-cessidade.
Esses programas, todos, consumiram muito mais recursos do que a Sociedade Brasileira podia poupar.
A economia ê como se fosse um sistema fechado. A única abertura é o déficit em contas-correntes. Então, se
não queremos que haja esse défiCit em· cOntas-coá·eiites e
o GovernO quiser fazer. o seu programa, ele tem que tomar os recursos do setor privado.
Como se faZ isso?

Ministro DELFIM NETTO- O SenhOr "úmi razão.
Quando se faz a correçãc:r monetária semestral, reduz-se
o desejo das pessoas de combater a inflação. PouCas pessoas estão dispostas, realmente, a enfrentar um combate
verdadeiro à inflação.
O combate à iriflação implica num sofrimento enorme.
Nós temos sofrido menos do que seria necessário para
um Combate frontal à inflação, como o Senhor está imaginando.
O qu·e o Governo está fazendo?
O Governo está controlando o déficit público, está
contro.Iando os meios de pagamento, fez os ajustes de
preçOS reais qu6".tinha que fazer. Esgotamos as teitsões
inflacionárias. AChO que a inflação vai começ8r a cair. Se
ela de fato começar a cair, teremos conseguido uma solução uin poUquinho menos sofrida do que aquele corte
frio no processo inflacionário.
Quando à inflação está muito dificil e se apela para as
correções semestrais, de fato estamos dando um pouco
de anestésico para a economia. O sacrifício fica um pou-
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co mais suave e as pessoas tendem a se acomodar, Mas

não tenhamos a menor dúvid~: se este sistema que ~tâ aí
não produzir o resultado adequado- e a inflação é mui~
to psicológica, também, ela tem as suas tendências a persistir, ela tem suas dificuldades, ainda que não haja causa
psicológica que sobreviva a uma boa política monetária
e fiscal- alguém vai fazer o que o senhor implicitamente está sugerii"ido aqui. Podemos ter certeza, porque ninguêm vive permanentemente com uma inflação de 220%.
A inflação de 220% tem dois inconveniep.te~: o primejro,
é que ela desarticula o funcionamento do sistema _financeiro e o sistema de preços. O segundo inconveniente é
que ela é instável: um choque externo pode levai- a-Um
aumento dramático a taxa de inflação_, da mesma maneira que um choque externo pode levar a uma queda dramática. Mas essa não é uma inflação, digamos, estável.
Não é como aquela inOação de 15 ou 17% que nós tínhamos e que podíamos viver com ela. Vivemos vinte anos
com ela, sem maiores problemas.
Acredito que estamos terminando com as causas objetivas da inflação. O Governo; este ano1 ~~rnüna o"âéficit
público, que ê a causa fundamenta[._E os meios de pagamento estão sob contrpl~. A minha esperança é que realmente a intlação vai ceder. Estamos vivendo unia safrã.
agrícola melhor do que a mé_dia. A taxa de júróS estã estabíllzada. Alta, mas estabilizada. Há uma política salarial que não_ transmite os efeitos da inflação passada.
De forma que, acho que existem todas as razões objetivas para que haja uma redução importante da taxa de
inflação.
É a mínhu esperança.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.

O SR. HllL!O GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do ora~or.)- ~r. Presidente, Srs. Sen_adores: Mutatis M~-i~~diS,OS jornais de
todo o Brasil publicaram hoje a -seguinte notíCia:
BRASILIA- "não colocan!i a Previdência Social a reboque de uma candidatura para fazer o gue
todos nós condenamos'_', dec(arou ontem t;_Tl). tom
taxativo o ministro Jarbas Passarinho, ao lado do
próprio Paulo Maluf, que muito sortidente foi
pedir~lhe apoio à sua candidatura à presidência da
República. O ministro disse que lhe daria o seu
apoio físico, ·não Q jurídico-, acrescentando porém
que ele nem precisaria se mobilizar nO seu EStado, o
Pará,. "pois os amigos que tenho lá jã estão todos
com Malu'r•.
Durante a entrevista coletíva, Passarinhõ assegurou que Maluf tem condições de v-encer no Cotégfo
Eleitoral. Mas muito antes d'?_deputado cht::gar ao
Ministério protegido por váríoS agentes de segurança, Passarinho mandou distribuir uma nota assinada e datada à imprensa, divulgari:do antecipada~
mente o que conversariam mais ta_rde, dura'9t~ uma ..
· · ·
audiência que durou çerca de meia hora.
... Durante nossa conversa"- que ainda ia acontecer - disse-lhe que:
_
I. Como é notório, votei no ministro Mário
Andreazza, entre outras razões porque o julgava
mais adequado a uma tentativa de união dó PDS;
2. Vencido o meu candidato, acato democrati~
camente a decisão da maioria;
3. Não tenho papel a representar no Colégio
Eleitoral, ao qual não pertenço, como-se sil.be, cabendo à ma_ioria que elegeu o deputado Paulo Maluf, agora esforçar-se para conseguir a unifiCação do
partido; e,
_
4. O Ministério -da Previdência e Assistência
Social está aberto, até para evitar equívocos de campanha eleitoral, para prestar informações a-partidos
e 13. cand-ida,tos.
·

Sr. presidente, por incrível que possa parecer, estou
ocupando aqui a tribuna pàia defender o Deputado Paulo Maluf da suspeita levantada pelo Ministro Jarbas Passarinho. Não tem outro sentido essa adyertência prévia
do Ministro Jarbas Passarinho~. "Não colocarei Previdência Social a ceboque de uma caQdidatura para fazer o
que todos nós condenamos... Quer dizer, se o Deputado
Paulo Maluf não explicar bem a questão, eu vou ficirpe-nSãhdo que _o Deputado Paulo Maluf chegou lá para
conversar baixinho com o Ministro Jarbas Passarinho
para que S. EX• coloque a Previdância Social a serviço da
candidatura _Paulo Maluf.
O Sr. Moacyr Duarte- Permite V, Ex• uma aparte?
O SR. HltLIO GUEIROS - Porque outro não pode
ser o sentido desse pontapé logo que o Ministro Jarbas
Passarinho vaí dar.
Quem assistiu a essa entrevista mais ou menos ao vivo
pela televisão, verificou ÇJUe o Dep~:~tado Pa.u!o Maluf ficou com. '"-cara de tacho", sem saber esconder-a càfã, Úd
a grosseria e a tentativa de humilhação do Ministro Jarbas Passarinho para com S. Ex•
Antes que eu prossiga, tem o aparte o nobre SenadQr
Moacyr Duarte.
O Sr. Moacyr Duarte- Nobre Senador Hélio Gueiros, quero, preliminarmente, congratular-me com V. Ex•
pela sua preocupação em relação ao candidato Pauto
Maluf. Em segundo lugar, gostaria de aditar que o que o
Ministro Jarbas Passarinho disse foi repetido, hoje, pefo
porta-voz da Presidância da República, de que não coloCaria a máquina ofiCial a serviço ou a reboque de uma
candidatura. Devemos exaltar esse comportamento, devemos elogiar um comportamento dessa natureza, devemos bater palmas para um comportam-entO que estâ sendo, inclusive, manifestado pela: imprensa. Se o Ministro
Jarbas Passarinho fez essas declarações, ele as fez em defe_sa ·daqueles princípios que nOitei.am a -sua administração e nortearam sempre a sua ·vida pública retilínea e
ímpoluta. A preocupáção de V. Ex•, não sei qual a razão
que a sedimenta, que a alicerça, porque V; Ex• poderia,
permissa venia, utilizar a tribuna do Senado Federal para
denunciar um comportamento a contrario sensu do que o
Ministro Jarbas Passarinho estâ declarando ou que declarou. Mas eu me surpreendo. Julguei que V. Ex• fosse
exaltar o Ministro Jarbas Passarinho pelo fato de ele ter
feito uma declaração, declaração esta que era esperada
por toda nação brasileira.
O SR. HtLIO GUElROS -Nobre Senador Moacyr
Duartel sem querer ser absolutamente deselegante ou irreverenfe, eu vou ~pelar para um ditado, de que;. "o
apressado __ come cru". Se V. Ex• tivesse tido a paciência
de· me ouvir mais um pouquinho, V. Ex• talvez não tivesse dado o aparte nos moldes em que concedeu, porque é
evidente que eu apenas comecei a conversar sobre o assunto e não tirei, ainda, nenhuma conclusão.ComeGei a
lançar as premissas, a monstrar essa declaração, rePetida
em. todos os jornais do Brasil, do.Mini~trQ Jarbas Passarinho, que, a meu ver, está insinuando que o Deputado
Paulo Maluf foí lá pedir uma coisa escaQrosa;uma coisa
irregular...
O Sr. Moacyr Duarte -

Permite V. Ex' uma aparte?
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sado come cru, mas, talvez, eu tenha utilizado um outro
refrão: quem é ~::oxo parte cedo ...
O SR. HtLIO CUEIROS - Confesso que esse segundo refrão não conhecia, fiquei aprendendo agora. De
agora em diante, vou colocã~Jo na minha coleção de ditos sábios esse agora dado por V. Ex•
Sr. Presidente, Srs. Senadores, alêm de defender o Deputado Paulo Maluf dessa suspeita levantada pelo Mi~
nistro Jarbas Passarinho, vou mais adiante para declarar
que- fui contemporâneo do Ministro Jarbas Passarinho,
na última campanha eleitoral, no Estado do Pará e posso
garantir a V. Ex.'s que o Ministro Jatbas Passarinho não
foi assim tão puro e tão casto, como S. Ex•, invocando
Shakespeare, ali daquela tribuna, pretendeu parecer aos
seus ex-pares. Pelo contrário, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Ministro Jarbas Passarinho que, àquela altura,
era Presidente do Congr~sso Nacional porque era Presidente do Senado Federal, usou e abusou das mo_rdomias
e, fiais ainda, da ação e coação das repartições públicas
no Estado do Pará, para ajudar a sua fracassada candidatura. S. Ex• começava, Sr. Presidente, por usar o jatinho da FAB. Presidente do Congresso Nacional não tem
J)Or que ~r ao Pará a serviço do Congresso Nacional. Pode, _everít_ualmente, ser alvo de um convite especial e
valer-se do transporte do jatinho da FAB. Mas, quando
se sabe· que no Governo do Estado do Pará estava um
seu desafeto que era o Coronel Alacid Nunes, era evidente que da parte do Governo d() Estado do Pará nunca lhe
chegou um convite oficial para que ele chegasse lá no jatinho da FAB. Mas S. Ex~ fez toda sua campanha eleitor_al, in~o e vindo do Pará, num jatinho da FAB.
V: Ex•s fjoôem achar -que, em Sào Paulo, chegar num
j~t~nho da FAB não tem grande importância. Se chegar,
tafvez, no Rio de Janeiro ninguém nem vai saber. Mas,
em Estados menores, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
quando um cidadão chega lâ numa viatura aérea oficial e
essa: viatUra, "esse veículo fica parado no a,eroporto, esperando que ele faça e complemente as conversas políticas,
é evidente que esse uso é indevido, ê imoral, é indecente e
teve a única finalidade de impressionar o eleitorado do
meu Estado.
Posso dizer a V. Ex's que, além disto, o Ministro Jarbas PassarinhO, -na Slia- campanha eleitoral, transformou
a SUDAN, órgão subordinado ao Mini_stro Mário An~
dreazza- com quem S. Ex', afinal, não foi muito correto - num governo estadual paralelo. Tomou as verbas
do MiiiiStério da Educação referentes ao salârioeducação que, por lei, devem ser entregues à Secretaria
de Educação e entregou à SUDAM. A SUDAM foi
quem feZ a distribuição, a repartição dessas verbas federais que~ por lei, pertencem ao Estado. E, como bom repartidOr- porque existe aquele ditado que diz.;. "Quem
pi!rte e reparte e fica com a melhor parte _ou é tolo ou11ão
entende d'arte", o Sr. Ministro Jarbas Passarinho fez
uma distribuição bem à sua conveniência, pois, de fato,
S. Ex• é sabido e é art_ista.

O Sr. Octávio Cardoso

~

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. HtLIO CUEIROS-- Pois não, ouço o aparte
-de V. Ex'

O

Sr~

Octávio Cardoso- Nobre Senador, não sei sejã

está cozído o discuuo de V. Ex' em que o meu colega

O-SR. HtLIO GUElROS- ... e que ele, tão prevenido estava com o Deputado Paulo Maluf, que, antes de
Paulo Maluf colocar os pés dentro de seu gabinete, ele já
tinha dado uma nota à imprensa dizendo que ·fOi a conversa que ainda não tinha acontecido.
Então V. Ex~ águarde um pouco- posso dar o aparte, se V. Ex• reclama a necessidade- desse aparte - para
verificar onde _quero chegar.
. Q ·sr•. Moacyr Duar~e--: Penitencio-me perante V, Ex•
_e ffie desculpo. Aceito, iflC!usive, o refrãO d~ que oa.pr_es-

Moacyr Duarte entrou ainda quando estava cru ...
O SR. H.ltLIO GUEIROS- Estã mais ou menos cozido ...

O Sr. Octávio Cardoso- Mas eu gostaria de dizer que
o Sr. Ministro Jarbas Passarinho jã prestou um serviço à
candidatura do Dr. Paulo Maluf. V. Ex' começou dizen~
do que, por incrível que pareça, ia defender o Sr. Deputado Paulo Maluf. Isto já é um serviço que o Sr. Ministro
Jarbas Passarinho presta a essa candidatura- essa defe~
sa de_ V. Ex' Realmente, que gostaria de dizer que é uma

fronteira bastante difícil aquela que distingue a atividade
possfvel de uma autoridade na polftica, daquela ativida~
de que é vedada. Veja bem V. Ex• o que ocorre hoje:
quando o candidato_Tancredo Neves se desloca por este
País, eu não sei se utiliza passagens do _s-eu Estado, ou
condução, automóvel ou aviões do seu Estado. Eu não
sei se quando o Governado_r Franco Montara se desloca,
se S. Ex• o faz às custas do erário de São Paulo. Não sei
como fazem os outros governadores. Gostaria, apenas,
de chamar a atenção de V. Ex• que o Jornal do Brasil, de

hoje, dá notícia de que um advogado de São Paulo está
entrando com uma ação popular para que o Governador
de São Paulo e o Prefeito de São Paulo, ambos correligionários de V. Ex•, reembolsem os cOfres públicos das
despesas que realízaram nos comícios, receriteffienie,- nà.:
quele Estado e Capital. Quero dizer a V. Ex•que não-es-_
tau fazendo uma acusação a esses governadores, estou
gizando, estou frisando, a dificUldade de limitar as fronteiras daquilo que é perm!fido a alguém fazer como autoridade, eventualmente fazendo política, e não pO-der fazer com autoridade no momento em que também realiza
política. Só essa a colocação que eu queria fazer no discurso, de V. Ex•
O SR. H!!LIO GUEIROS- Nobre Senador OctáviO
Cardoso, eu admito a dúvida de V. Ex•, mas essa dúvida
não exiSte- com o MiOistro-JarbaS PãSSãrinhO. S. Ex' aqui
está dizendo que está errado colocar qualquer repartição
pfiblica a serviço de uma candidatura. S. Ex• vai logo dizendo que está errado, que é condenado, que é indecente,
que é imoral, que é ilegal, que é iníquo, que é tudo ... No
entanto, S. Ex• que agora tira esse prurido de nillito zelo
pela coisa pública, nãci se compOrtou-com esse mesmo
zelo quando disputou mais uma reeleição perante o eleitorado do Estado do Pará.
O Sr. Octávio Cardoso:...... V. Ex• é a sentença do Estado do Pará.

O SR. HELIO GUEIROS --, Não entendi bem a intenção do aparte de V. Ex•
O Sr. Octávio Cardoso-ta favor de V. Ex•
O SR. H:li:LIO GUEIROS preendi direito.
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Pois 'é, mas não com-

O Sr. Octávio CardoSo - Estou dizendo que a eleição
de V. Ex• repreSe~ ta uma sentença.
O SR. H:li:LIO GUEIROS - Não tenha dúvida. V.
Ex•, de fato, respeita a opinião do eleitorado do meu Estado. Eu friso isto com muita satísfação, porqtie iôcrivelmente, também, há muita gente que· não quer respeitar a
decisão do povo do Pará. Ainda há gente que continua a
chorar e a lamentar a decisão do eleitorado do Pará, não
respeita o eleitorado do Pará. Mas tem que respeitar, é
da democracia, não há nada demais em o povo paraense
ter escolhido esse e não aquele. Assim como eu já disse
aqui que não me meto na política de qualquer oiit!OES-tado para dizer que o povo·a·e tal lugar errou, também
acho que, com relação ao p-ovo do Pará, ninguêm tem o
direito nem competência para dizer que o povo errou.
O Sr. Octávio Cardoso- V. Ex' não me está censurando ...

O SR. HtLIO GUEIROS- Vou chegar aí. V. Ex•s
sempre abreviam a minha intervenção.~ por isto que estou agora, se entendi bem o aparte de V. Ex•,louvando
V. Ex~ ...
O Sr. Octávio Cardoso --Nós-:Serripre sabeffios onde é
que V. Ex' quer chegar.
O SR. HtLlO GUEIROS- .. .louvando V. Ex•, por
manifestar o seu respeito e- ãcatamento à decisão do

Povo do Pãrá, embora, pessoalmente, alguém possa ter
essa ou aquela discordância.
Concedo à aparte ao nobre Senador Moacyr Duarte.
O Sr. Moacyr D~arte- Nobre Senador Hélio Gtieiros, nOs poucos dias que estou passando neste_ plenário,
acostumeiMme a admirar a inteligência de V. Ex~ Não
vou dizer que o povo do Parâ cometeu uma injustiça
trazendo-o ao· Senado Federal, mas não tenho pejo em
declarar que o povo do Pará cometeu uma grande injustiça em não trazer a este plenário Jafbas Passariit&-o~ -os
conceitos que V. Ex• estâ externando sobre o homem
público que toda a Nação_ ~espeita, crei_o nã~ são agasalhados pelos seus eminentes pares, nem de sua própria
Bancada. Eu acho, Senador Hélio Gueiros; que nós- não
devemos encetar uma_ viagem aO país da paranóia, eu
acho que nós devemos agir com um pouco mais de racionalidade, e um pouco menos de passionalidade, sobretu·
do aquela passionalidade que tipifica eis _homens que se
apaixonam nas lutas paroquiais. V. Ex• foi guindado ao
Senado Federal e deve se orgulhar de estar representando o seu Estado na mais alta Câmara do País. Mas V.
Ex• não fará proselitismo político, e V. Ex' talvez se
comprometa a si mesmo, tentante salpicar cQtn a sua
veemência a honra e a dignidade de um homem que soube se fazer respeitar neste Senado Federal e soube honrar
e dignificar todos os cargos públicos que jã exerceu ao
longo de sua vida. Eu quero acreditiir, eminente e ilUstre
Senador Hélio Gueiros, que Os-pruridos da luta provinciana ainda marcam V. Ex•, na sua brilhante atuação
parlamentar. Eu não tenho idade para dar conselhos a
quem Quer que seja,--porque se conselho -fOsse bom- nãO
era -dado gratuitamente e, sim, pago. Mas V. Ex• é um
homem experiente e de uma idade bastante madura; não
av"ança~a. mas _madura, _para saber refrear, conter as
suas emoções e o seu temperamento.
O SR. H.f:LIO GUEIROS- Nobre Senador Moacyr
Duarte, eu admito conselhos, e os conselhos são sempre
bem-vindos. Mas, com todo o respeito, quero dizer a V.
Ex• que não aceito a sua tutela ou -curatela sobre o meu
comportamento e o comportamento do povo do meu Estado.
_Nós não precisamos de curador e nem de tutor; nós no
Pará sabemos_o que queremos e dizemos o que queremos. Eventualmente, podemos desgostar alguém. Eu já
disse uma vez que não vim para agradar algué-m, eu vim
para defender o meu Estado. E eu acho que uma das
obrigãçôes que eu tenho como representante do meu Estado é desmacarar certas fraudes que existem no Brasil e
que se deixam passar impunemente, sem ninguém tem
coragein de desmascarar.
É duro dizer isso, nobre Senador Moacyr Duarte, mas
a grande verdade é que eu_estou mostrando que o Deputado Paulo Maluf pode ter lá os pecados que tiver, mas
não tem por que receber essa humilhação pública e acintosa do Sr. Jarbas Passarinho, exatamente porque o Sr.
Jarbas_ Passarinho fez tudo o que não devia fazer, quando fez a campanha eleitoral no meu Estado.
Interessante, Sr. Senador Moacyr Duarte, é que, logo
que houve o resultado da convenção, o Ministro Passarinho não deixou nem esquentar o corpo inerte do Ministro MáriO An-dreazza e foi logo fazendo sua adesão ao
Deputado Paulo Maluf. Houve até um jornal do meu Estado que diSse que o defunto ainda estava no velório
chorando, na sala, e a viúva já estava mandando brasa
na alcova. Ele não esperou nem o prazo decente, o tal
período de nojo a que· se obrigam todos nessas situações,
foi logo gritando. Por que agora ele está voltando atrás?

_o S~~ Benedito Ferreira- Permite V .Ex• um aparte?
Q SR. Ht!:LIO GUEIROS- E por que-ã!iOrã eii: estâ
voltando atrás? Porque, nesse mesmo dia em que ele jurou novo amai-ao Sr. Paulo Maluf, saiu no jornal que o
Presidente Figueiredo mandou dizer, através do Minis-
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tro Leitã~ -de -A-breu, que o Sr. Paulo Maluf era õ seu
convidado predileto- de todas as excursões. Isto saiu no
primeiro dia. Então o Ministro Jarbas Passarinho disse:
acertei na mosci:l, o Presidente está com o Deputado
Paulo Maluf.
Mas, no dia seguinte veio a notícia de que o Presidente
da República, ê bom colocar os pingos nos is, não convidou o Sr. Paulo Maluf para todas as viagens, somente
para as viagens políticas. Não explicou qual seria a viagem administratiVa e a viagem política. O Ministro Passarinho botou logo um pé atrás: me precipitei, ele deve
ter dito. No dia" seguirite outra notícia. Aíjâ ê o Sr-. Carlos ÁHla- quem fala: o Presidente esclarece que se o Sr.
Maluf quiser acompanhá-to nas excursões pelo Brasil terft _de_ ir no seu aviãozinho próprio, porque ncr Boeing
presidencial ele não vai.
Então, verifica V. Ex' que, sensível a essas transformações do Presídente João Figueiredo, o Ministro Jarbas Passarinho, que precipitadamente havia dado logo o
seu apoio incOndicional ao Deputado Paulo Maluf, verificou que hlivia necessidade de um recuo. Passou então a
comandar forças recuadas do PDS- nessa resistência.
O Sr. Moacir Duarte- V. Ex• me permite um aparte?

O SR. Hli:LIO GUEIROS- Esta é a verdade dos fatos.
O Sr. Moacyr ~uarte- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. HtLIO GUEIROS - E eu acho que uma das
minhas funções aqui ê desmascarar farsas que se pretendem infligir ao povo brasileiro. Não é possível se ãdmitir
que passem por santos, por sacrossantos, por homens
puros, imacUlados e castos quem não se comporta de
uma ·maneira tão pura, tão imaculada. O que há é que
ninguém liga as coisas, ninguêm gosta de articular os fatos e fazer uma análise derilorada e profunda do caso.
Simplesmente lê uma notícia nos jornais e o homem diz
uma coisa e depois diz outra, e amanhã diz ou~ra. E todo
mundo o aplaude, porque ninguém tem a coragem de dizer que o rei está nu, como de fato está.
.1:: preciso notar qUe cjuando o Ministro Jarbas Passari·
nho verificou que o Sr. Andreazza não ia ganhar ele colocou outra notícia em todos os jornais, que dizia ..estar
tomando uma atitude de magistrado, não ia absolutamente pedir apoio para o Andreazza, ia se comportar
como magistrado". E muita gente tola aceitou uma b_esteira dessa. Ora, se o homem é lider e o Sr. Andreazza
quer o apoio de um líder, ê claro que o Sr. Andreazza esperava que ele trouxesse votos de dentro do PDS do Pará; mas ele, com a cara mais lambida do mundo, disse
que não ia arranjar coisa alguma para o Sr. Andreazza, e
os jornais publicaram isso como se fosse uma grande coi-

sa.
Ê o caso de dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com
todo o respeito, como aquele personagem do Jõ Soares
no programa "Viva o Gárdá", 6ssa atitude; no popular,
é traição. Não é nada de elegância, não ê nada de elegância:t Um. -hOm-eri:t público qÚe se compfomete com uma
candidatura tem que lutar por ela até o fim; tein que ir
aos seus liderados, aos seus amigos mostrar as razões, as
necessidades de se apoiar e não mandar dizer pelo jornal
que não vai se meter em nada, essa não é uma atitude elegante. Quem ê-líder tem que aceitar o ónus da liderança,
tem que conquistar os seus liderados para uma causa comum, nunca fazer o que fez o Ministro Passarinho lavando as mãos como Pilatos para passar como elegante.
Não existe elegância no caso, não existe, é no popular.
Tem o aparte o nobre Senador Benedito Ferreira.

O Sr. Benedito Ferreira-- Nobre Senador Hélio Queiras, o que me deixa preocupado nisso tudo é V. Ex~, sendo um veterano da política, um homem experimentado,
fazer realejo e entrar nessa orquestração de determinaM
dos setores da impiensa, talvez por terem desaprendido
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política devido aos 20 anos de uma_situação !Íe estado ar~

bitrãrio em que vivemos- eu ainda relevo essa meninada da imprensa que estã fazendo toda essa confusão -~
mas V. EX•, peço perdão, não hã como relevá~lo, porque
ê um veterano da política. Ora, desde quando um correligionárío, vencido numa convenção, ao curvar-se à decisão da grande maioria do seu partido, ele estaria aderindo? Onde o de_sapreço do Mínístro Jarbas -~assartriho
para com a candidatura, ou para com o candidato que
ele defendia na convenção, no momento em que ele se
curva democraticamente, à decisão da maioria,
abraç;ndo o vencedor? Era essa a colocação que eu pediria a V. Ex'-, até mesmo em respeito à sua tarimba de um
experimentado político, não lançasse mais confuSã_o na
mente. dessa juventuçl.e que estâ chegando:para ru; lides
polítíco-partidãrias, para que ela não recebesse de V. Ex~
essa distorção, mas sim a lição de mestre como V. Ex• é
capaz de dar. Pediria a V. Ex• que reconsiderasse sua colocação, porque ela não faz justiça à sua condição de_veterano' na política.

o SR. Hí.LIQ _GUEI~OS - Indeferido, diria--eu ·sefosse magistradÕ, ante a solicitação de V, Ex•, indeferido! E exatamente porque o Senador Benedito Ferreira
não leu a notícia até _o fim. Porque na mesma ~ora em
que dava o seu novo apoio ao Sr. Paulo Malu_f, o Ministro Jarbas Passarinho dizia que não 1a fazer náda põ"r ele.
Estâ aqui a noticia: "Não vai fazer nada por ele, que o
Deputado Paulo Maluf não ~pere nada dele no Pará,
porque ele não vai fazer nada". Então, eu ilão vejo,
nobre Senador Benedito Ferreira, como isso deva Ser um
exemplo para alguém. Ora, então _eu vou diz~ para a
mocidade: finjam que apóiam mas não apóiem. Eu não
acho que isto sejãU.ma lição de moral para se ministrar
nem para o velho, muito menos para OffiõÇo~--De modo
que eu, lamentavelmente, só tenho a ind~.:;ferii o requerimento de V. Ex.• com relação à minha modificação.
Quero relembrar a esta Casa que o Ministro Jarbas
Passarinho nunca teve simpatia pelo Deputado- Paulo
Maluf, nunca teve a menor simpatia por ele. Na campanha eleitoral do meu Estado, o MiniStro Jarbas Passarinho chegou um dia no Pará, chamou os jornaiS O Liberai
e A Província do Pará e fez a seguinte declaração:-"Quemestâ financiando a campanha do Sr. Jâder Barbalho e do
PMDB do Parâ é Paulo Maluf'. E mais, Sr. Pre.sidente;-ar seria deslealdade, traiçãO, e- dizia; "E esse apoio ·eradado através de notas frias das Secretarias de Estado de
São Paulo". Isto está nos jornais de Belém, no O Liberal
e na A Provincia do Paní: "Jarbas PasSarinhO acusando
Paulo Maluf de traidor, desleal e corrupto".
O Sr. Moacyr DJ:larte- V. Ex• mepermi!e um aparte?
O SR. HliLIO GUEIROS- Está documentado, Sr.
Presidente. E S. Ex', que gosta de fa[ar sem muita necessidade, ...

O SR. PRESID.ENTE (Moacyr Dalla) (Fazendo soar
a campainha.)- O tempo de V. Ex' está encerrado.
O SR. HI!:LIO GUEIROS- Já vou encerrar, Sr. Presidente.
... não se contentou apenas com uma denúncía; repetiu
a denúncia, acusando Paulo Maluf de ser o--finanCiador
dá campanha do PMDB, em Belém do Pará, através de
notas frias da Secretaria do Estado de São_ Paulo. E, ainda, que tinha o nome das pessoas que faziam íSSo, que
lhe havia sido dado por um informante, e que e[e não dectinavil o nome do informante porque primeiro pediria
licença ao informante para divulgar ou não o seu nome.
O Sr. Moac:yr Duarte- V. Ex~ me permite o último
aparte?
Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é preciso que se
conte a estó_ria verdadeira das pessoas, dos políticos, dos
homens públicos e não apenas as versões de press release
e as versões oficiosas, ou oficiais.
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Note-se ainda, Sr. Presidente, que, na oportunidade, o
então Deputado Jáder Barbalho promoveu uma qu"eixa~
crime contra o Sr. Jarb~s Passarinho no Supremo Tribu~
nal Federal. Mas a ação recebeu ur:n despacho_de um Mi~
nistro do Supremo, dizendo que não recebia a denúncia
porque essas injllrias, essas difamações em campanha
eleitoral não constituem crimes, isso são coisas absoluta~
mente de rotiila, s1lo coisas naturais ~ não tetn por- que
alguém ser penalizado ou responsabilizado por essas
acusações.
Por CaUsa disso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Jus-tiça não pode se manifestar sobre a grav_e-denúncia do
Sr. Jarbas Passarinho contra o PMDB do Pará e, por via
indireta, contra o Sr. Paulo Maluf. Mas tenho certeza de
que o Deputado Paulo Maluf está corh os jornais_ guardados e sabe muito bem o que disse dele o Ministro Jarbas Passarinho.
O Sr.. Moacyr_D~:~arte- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HliLIO GUEIROS - Ouço o nobre Senador
Moacyr ·Duarte.
O Sr. Moacyr

D~a.rte-

Peço perdão a V. Ex• pores-

tar, continuamente, interrompendo o seu pronunciamento._ Mas, apenas para declarar: V. Ex• lamentou nã'! ser
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O Sr. Moacyr DJJ.arte- Apenas para me penitenciar.
Nobre SenadQr Héiio Cueiros, jamais faria isso, porque
em primeirÓ lugar não é do meu temperamento, em se·-.gundo lugar, não é de minha formação, em terceiro lu·
gar, não coincide com a minha educação doméstica, faria julgamento de V. Ex• ou de quem quer seja, como V.
Ex• tenta interpretar distorcidamente as minhas pala·
vras. Eu me -limitei a dizer que V. Ex• não tinha o
equilíbrio -effiodonal, nem a imparcialidade exigida para
exercer uma função judicante. Isso não quer dizer que as
minhas pal~wfas compromentam a honorabilidade de V.
Ex• Também, não tenho esse temperamento, nem essa
imparcialidade para ser magistrado - confesso a V. Ex.~
A formação de um magistrado é diferente da formação
de um homem político. Se eu tiver dito a V. Ex• o que V.
Exi iriierpfet:i corria se eu tivesse dito, peço perdão pelas
minhas palavras, porque assumi, comigo mesmo, um
compromisso: em 30 anos de vida parlamentar, Sr. Senador Hélio Gueiros, jamais ofendi um par que tenha s_e assentadO. comigo, ou ná Assembléia Legisl8tiva, ou no SeriadO da KeJ:iública, e pretendo não fazê-lo nunca. Fique
certo V. Ex• dó que estou dizendo e da sinceridade de mi~
nhas palavras. Se o fizer alguma vez não o farei intencionalmente e terei a hombridade suficiente de me penitenciar ~ pedir perdão pelo meu excesso.

magistrado, pofque se o fosse indeferiria o requerimento
do nobre Senador Benedito Ferreira. V. Ex.~ jamais P9R
deria ser magistrado: não tem. a imparcialidade nem o
equilíbrio emocional que deve tipificar a personalidade
daqueles que exercem a função judicante. V. Ex• é_um
politico, como eu o sou, também não tenho nenhuma vocacào para magistrado. Mas, o que me surpreende em V.
Ex• é vê--lo criticar o _comportamento de um homem
público, ãpenas porque este se rendeu à vontade de uma
maioria e guardou fidelidade ao seu partido, apoiando o
candidato oficial homologado na conv~nção do Partido.
Se V. Ei• afirma que o Ministro Ja~bas Passarinho teci:u
acusaçõeS severas ao comportamento do Deputado Paulo Maluf, admitindo que S. Ex• teria prestigiado e finandri.do candidatos do PMDB no Parã, V. Ex• deve ser o
priineíro à se pOstar CC:inlra essa acusação, porque eu não
acredito que V. Ex• tenha sido beneficiáriO ou ·usl,!f~l!:_
târio de uma ação dessa natUreza: Creio que o mandato
que V. Ex• detém, com orgulho, ri.ão foi fruto de qualquer contribuição, de qualquer ordem contra o DeputadO Paulo Maluf, mesmo porque, segundo sei, V. Ex• não
nutre nenhuma simpatia pessoal pelo nosso candidato à
Presídência da República. Agora, 'Y. Ex• é que não pode
se arvorar em pitonisa e declarar, por PresunçãÕ, que o
Ministro Jarbas Passarinho não tem nenhuma simpatia
pelo Deputado Paulo Salim Maluf, a não ser que V. Ex~
prive da intimidade do Sr. Ministro e tenha ouvido de S.
Ex• essa confissão qu~, aliãs, só se faz aos niais íntimos.

O SR. Ht:LIO CUEIROS- Nobre Senador Moacyr
Duarte, nem de leve tomei como injúria o_ju[gamento de
V, Ex• me considerando incapacitado para_ o exercício da
magistratura. Apenas fiz uma Hgação com o que V. Ex•disse. Isto é um julgamento. Então, V. Ex• disse que não
juJgava. De maneira alguma tomei como injúria. Apenas
quis mostrar que V. Ex• estava expedindo u_m conceito
sobre minha pessoa que é um julgamento. Quanto à última colocação do seu aparte, de que não acredita que eu
tenha vindo para esta Casa à custa de traições e corrupções, V. Ex•, a contrario senso, terâ que admitir que o
Sr. Ministro Jarbas Passarinho ca[uniou e injuriouatiibuiu ao PMDB do Pará um comportamento que ele
jamais teve porque, inclusive, nós não tínhamos o menor
'relacionamento com o nobre Deputado Paulo Maluf. De
modo que a conclusão do seu aparte ê o de que o Sr. Ministro Jarbas Passarinho - como eu estava dizendo,
acho que até prova em contrário é isto mesmo - calunioU O nobre Deputado Paulo Maluf, chamando-o de
traidor e de corrupto e, hoje, está apoiando o traidor e
corrupto de ontem.

O SR. Hí.ÜO GUEIROS- Nobre Seriador Moacyr
Duarte, -ontem V. Ex~ evocou Cristo para dizer. uNão
julgueis para não serdes julgado, porque com a medida
com que julgardes também serâs medido". Hoje V. Ex•
me' julga.

O SR. Hi!:LlO GUEIROS- Mas V. Ex~ há de_ con:
vir, Sr. Presidente Moacyr Dalla, que fo_i_ um mal-entendido do nobre Senador Moacyr Duarte que fez
com que eu gastasse este tempo na tribuna, quando S.
Ex•, a rigor, usou, talvez, o tempo quase igual ao que
usei quando estava na tribuna .
ConcedQ o aparte, para terminar, ao nobre Senador
Nelson Carneiro.

O Sr•. Moacyr Duarte -

Não, pelo contrãrio.

O SR. HtLlO GUEIROS- Hoje V. Ex• se esqueo:u
do que eu disse ontem e exarou conceitos sobre a minha
pessoa para dizer que jamais eu pOderia ser um magistrado, porque sou um passional, um radical.
O Sr. Moacyr Duarte -

Isso nãO é Vetâade.

- O SR. HÍ.LIO GUEIROS- Quer dizer, V. Ex~ rriuda
de 24 em 24 horas o seu comportamento e o seu conc;_eito.
Se V. Ex• quer julgar e me passa logo um atestado de inidoneidade para a magistratura, porque não tenho condições emocionais, então, V. Ex• infringiu a recomendaÇão de Cristo, passou a me julgar e, o que é pior, me
condenou.

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. PRESIDE:NTE (Moacyr Dalla)- Nobre Senador HéliO Gueiros, solicito que conclua o seu pronunciamento. V. Ex• dobroU o tempo destinado ao seu discurso.

O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador Héli_o Guei·
ros. se Deus me der vida e saúde, ao encerrar este mandato, terei completado 35 anos de atividade parlamentar.
Tenho sofrido muitas restrições e até adversidades profundas dos meus adversãrios e, pior, dos meus correligioR
nãrios. -ÀC:Íui estou; vencendo as resistências do parttdo
Cjue tenho integrado, e que fundei, o Movimento Democrático Brasileiro, para me reeleger Senador. Mas, desde
cedo, aprendi que não se deve voltar ao passado. E, durante toda a minha carreira política nunca tenho apedrejado os homens que me combateram. E.u olho seinpre
para frente, porque aprendi qure ãguas passadas não
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movem moinho. V. Ex~ é um homem de Cristo, um--homem que prega a palavra do Senhor, olhemos para fren-

te. t essa convocação que faço a V. Ex• Quero dizer que
na nota que V. Ex.• leu, hâ um ponto a exaltar e não a criticar: é o de que hâ um Ministro de Estado que não vai
colocar o seu Ministério a serviço do candidato de sua
preferência. Pouco imporia que S. EX~ tenha dito isso antes ou depois, o principal é louvar esse gesto e fazer votos
para que nenhum outro ministro coloque. Porque essa
tem sido sempre a orientação de V. Ex' e tem sido a mi-
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b) Se o Tribunal de Contas da União, à vista das declaradas irregularidades, jâ adotou providências acauteladoras do interesse público que, por isso, dispensem
dualidade de inicia"tiva pelo Congresso Nacional;
c) Se, de fato, as providências a serem adotadas resultarão das conclusões a serem formuladas oportunamente;õU seja, quando do exame, em conjunto, com as
Contas do Banco Nacional da Habitação, relativas ao
exercício de 1982, conforme o item 4.1 das Con-Clusões
do Relator,

nha orientação na vida pública: de lutar contra os ministros e contra os governadores que põem a serviço de seus
candidatos a máquina administrativa. Se o Ministro Jarb.as Passarinho disse antes ou depois da visita do candidato Paulo Maluf, quem deve se sentir ofendido é o candidato. Nós, os homens públicos, só devemos louvar,
porque continuaremos, V. Exf com o seu ardor dos seus
50 anos, eu com o ocaso dos meus 74 anos, a combater
os que se servem dos meios da administração para favorecer os seus candidatos. V. Ex" olhe para a frente, e de
agora por diante vamos combater os erros e louvai· os
acertos.
O SR. HtLIO CUEIROS- Nobre Senador Nelson
Carneiro, muito gra~o-pelo seu aparte que coincide exatamente com o meu pensamento. Eu também não tenho
por quê estar olhando para o passado, para fazer como a
mulher de Lot, que virou estátua de sal. Acontece que
quando há uma declaração atualíssima dessa, nobre Senador Nelson Carneiro, temOS qúe examinar o passado
do declarante, para se ter uma idéia da sinceridade ou insinceridade dele.
No final das contas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a
verdade de tudo é que o Ministro Jarbas Passarinho só
aceitava uma solução - todo mundo aqui sabe e nem
precisa eu dizer: era a candidatura dele como quinto
nome dentro do PDS. Ele não se conforma com outra
solução que não seja essa, e como está fiel a essa solução,
fica criando esses constrangimentos e vexames, inclusive
para o candidato que ele apóia, Deputado Paulo Maluf,
que teve que sofrer a humilhação ou a grosseria de ouyir
pela cara que ele não vai colocar o MiJlistério à sua disposição. (Muito bem!)
COMAPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Eunice Michiles - Claudionor Roriz
- Gal vão Modesto -Alexandre Costa -José Sarney
- Aderbal Jurema- Marco Maciel - Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Lourival Baptista - Passos
Pôrto - Lomanto Júnior- Mauro Borges- José Fragelli- Affonso Camargo- Enéas Faria~ Lenoir Vargas
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, requerimento que vái ser lido pelo Sr. 19- Secreiário:-

b lido e deferido o seguinte
REQUERIMENTO N• 173, DE 1984
Senhor Presidente do Senado Federal
Nos termos do art. 239,letras a eb, do RegimentO lntemo do Senado Federal, requeiro à Mesa sejam solicitadas ao Egrêgío Tribunal de Contas da União as seguintes
informações:
a) Se na representação encaminhada pelo Tribunal
de Contas da União, na forma da Decisão do Plenário,
de 28 de julho de 1984, que aprovou as coficlusões do
Relator, Ministro Fernando Gonçalves- Processo TC00141/83, tendo em vista as apontadas irregularidades
constantes das conclusões do n9 1 do Relatório, existe recomendação referente à stistação da execução de qualquer contrato vinculado à operação de liquidação extrajudicial do Grupo DELFIN, que justifique a capitulaçãÕ
da matêria nos termos do art. 72, § 69 da ConstitUiÇão
Federal;

Justifict~.ção

O Presidente do Tribunal de Contas da União encami~
nhou ao Presidente do Congresso Nacional,, "cópias do
inteiro teor da Decisão do Plenário, em sessão de 28 _de
junho último, que acolheu, por unanimidade, as conclusões do relator,_ Ministro Fernando Gonç-alves (Proc.
TC.00141/83) que trata da documentação referente ao
contrato de dação de imóveis, em pagamento de díviaa e
constituição de hipoteca em garantia do remanescente da
mesma dívida, firmado em 16 de dezembro de 1982, entre o Banco Nacional da Habitação, como outorgado, e
as empresas integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), DELFIN-RIO S.A. Crédí·
to Jmobiliârio e DELFIN S.A. Crédito Imobiliário,
como outorgantes."
No parecer do Ministro-Relator, calcado, aliás, nos
jurídicos suplementos cio Procurador Geral, verifica-se
que a matéria, embora remetida à decisão em Conjunto
com as Contas do Banco Naciorial da Habitação, envolve aspectos vinculados ao art. 72, §§ 49 e 5"' da Constituição Federal, circunstância que compromete o Con~
gresso Nacional, na participação que lhe incumbe de sustar a execução de contratos de que decorram despesas
ilegais. Nesse passo, destaca o Procurador Geral do
TCU, em seu parecer:

"O procedimento a seguir está apontado no §-59, letra
a e c do art. 72 da Constituição. Assinar prazo razoável
para que o órgão interessado cumpra a lei e, se não atendido, solicitar ao Congresso NaciOnal que determine a
sustação do contrato ou outra medida necessâria ao resguardo dos objetivos legais.
Entei1demos que esse procedimento pressupõe:
a) uma despesa conseqUente ao contrato, efeito do
contrato, que é sua causa;
b) que essa despesa seja ilegal;
c) que o contrato seja dos que, por sua natureza, não
se completem no instante mesmo da sua formalização~
Realmente, se não for assim, como irá o Congresso
sustar a execução quando nada resta a executar?"
Do exposto, é de presumir-se a intenção de argiiir, de
algum modo, a corresponsabilidade do Congresso Nacional, na ação de reparação das irregularidades constantes, à vista da representação formulada nos termos do
art. 72, § 4"' da Constituição Federal.
Referida representação, contudo, não é muito clara
nos seus reais objetivos quanto à desejada atuação do
Congresso Nacional, uma vez que o eminente MinistroRelator preferiu adiar a sua formal decisão sobre a matéria, para· quando se processar Õ ex_ame conjuitto dÕs
elementos que integram as contas do Banco Nacional da
Habitação.
Julgamos assim, Senhor Presi_dente, na _preservação
altiS lnCfeCIInávels responsabilidades- do Cong"resso
NaCiO-naf, Que o Tribunal de Contas da União, melhor situe a sua representação perante esse Poder, a fim de que
não se verifique qualquer hiato que possa prejudicar o
interesse público, único desiderato a informar as presentes inic:iativas processuais.
Sala das ~essões, 16 de agosto de 1984 - Itamar Fran~
co, Presidente da ComisSão de Finanças.

áa:s·
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Serão requeridas as informações solicitadas.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr.!'<'Secretário.
É lido o- seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 148, DE 1984- COMPLEMENTAR
Adapta a Lei Complementar n'<'15, de 13 de agosto
de 1973, que regula a composiçio e o funciodamento
do colégio eleitoral que elegerá o Presidente da República, e dá outras providências, às disposições da
Emenda Constitucional n"' 22.

O Congresso Nacional decreta:

Art. J9 A Lei Complementar n'r' 15, de 13 de agosto
de 1973, alterada pelo Decreto-lei n"' 1.539, de 14 de abril
de 1977, que regufa: a composição e o funcionamento do
colégio eleitoral que elegerá o Presidente da República, e
dá outras providências, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 4" Cada Assembléia terá seis delegados,
mais dois suplentes, todos indicados pela bancada
do re~pectivo Partido majoritário, dentre os seus
membros.
Parágrafo único. Se nenhum Partido for majoritário na Assembléia, às bancadas numericamente
iguais caberá a indicação, em proporção, dos delegados.
Art. 59 A indicação a que se refere o§ 29 do art.
74 da Constituição far·se-á por eleição, a realizar-se,
até 30 de setembro, na sede da Assembléia Legislativa, mediante convocação e sob a Presidência do
Líder do Partido majoritário, obedecidas as seguintes normas:
a) cada Deputado votará em oito nomes;
b) considerar-se-ão eleitos delegad_os da Assembléia os seis mais Votados, e, suplentes, os dois
que se seguirem -na· votação;
c) havendo empate, resolver-se-á em favor do
mais idoso;
d) terminada a apuração, o Líder da bancada
proclamará o resultado da votação e o comunicará,
imediatamente, ao Presidente da Assembléia.
ArL 69 Recebida a c_omunicação a que se refere
o artigo anterior, o Presidente da Assembléia ·fará
publicar no Diário Oficial, dentro de 48 horas, os
nomes dos delegados ao Colégio Eleitoral e os de
seus s·uplentes.
ArL 79 O Presidente da Assembléia Legislativa, dentro de três dias, contados da publicação referida no artigo anterior, comunicará à Mesa do Senado Federal os nomes e a qualificação dos delegados e seUs suplentes, encaminhando, ainda, cópias
autenticadas da ata da reunião da bancada do Partido majoritário que os elegeu e da comunicação do
Líder respectivo.
Parágrafo único. Se expirado o prazo, o Presidente da Assembléia não fizer a comunicação a que
se refere este art.igo, essa providência caberá ao
Líder da respectiva bancada, dentro de igual prazo.
ArL 89 Recebida a comunicação, a Mesa do
Senado Federal fará publicar, até 5 de dezembro, no
Diário Oficial a composição do Colégio Eleitoral."
Art. 29 Da decisão da Mesa do Senado Federal
sobre registro de candidatos caberá recurso· da parte interessada, em 48 horas, ao Supremo Tribunal Federal
que o julgará dentro de 10 dias do seu recebimento.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contráriO.
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eleição dar-se-á, na terceira apuração, por maioria
simples.
§ 2<? Serão considerados nulos os votos da~os ~
candidato não registrado, compufando-se os mesmos para efeito de quorum.

Justificação

O presente projeto de_ lei complementar visa a adaptar
a Lei Complementar n'>' 15 de 13 de agosto de 1973 que
regula a composição e o funcionamento ~o Colégio El~iM
torai que elegerá o Presidente da República à Emenda n~'
22 e, bem as_si_m, a,l;scipUnar melhor o registro dos candidatos.
Este novo diploma legal, portanto, limita~~s~ã a estabelecer normas indispensáveis para a escolha dos delegados da Assembléia Legislativa que passaram a ser indicados pela bancada majoritária e a dispor sobre aspecto
fundamental do registro dos candic)atos.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 1984. - Aloysio
Cbaves - Humberto Lucena - Nelson Carneiro.

Art. 21. DaNe-à a convocação de suplente no
caso de morte, ausência ou impedimento insuperável do delegado do Colêgio eleitoral.
Parágrafo único. A convocação de suplente será feita pelo Presidente do Senado Federal, mediante comunicação do Líder do Partido na Câmara ou
no Senado, ou do próprio delegado do Colégio Eleitoral, no caso de ausência ou impedimento".
Art. 21' O Tribunal Superior Eleitoral baixará as necessárias instruções para o fiel cumprimento des-te
decreto-lei.
Art. 39 Este decreto-lei eritra em vigor na data de
sua- publicação.
Art. 4~' Revogam~se as disposições em contrário.
Brasília 14 de abril de 1977; 1561' da Independência o
899 da República.- Ernesto Geisel- Armando Falcio.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLE:MENTAR N9 15, DE 13 DE AGOSTO
DE 197J
Regula a composição e o funcionamento do colégio
que elegerá o Presidente da República, e dá outras
providências. (Alterada pelo Decreto-lei n~' 1.539, de
13-8-73)
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§ 2•
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-- O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto
1i~_o se~â publicado e remetido à comissão competente.
· O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal\a)- Estã finda a
hora do expediente.
Passa~se

.• " ..•••••••••••• ··----·-- .... ..

à

.. ~_ ................. ,_........... .

§ )9
" •• " " ••• " - •• " ....... ----~Art. 99 Os Diretórios Nacionais dos Partidos
Políticos convocarão as Convenções Nacionais para, atê 5 (cinco) de setembro, esco~herem os candidatos a Presidente e_ Vice-PresJdente dl!. República.
Art. 13. O Colégio Eleitoral reunir-se-ã,- iiã
sede do Congresso Nacional, a 15 de outubro do
ano anterior àquele em que findar o mandato presidencial.
Parágrafo único.
. .• ~. ~ .. _."., ,_._.,_~_-.-..--- ~-· ---Art. 15. . .. ~_.__,__.___.. ~ .•.•.•.. ~~.__·-~-·- ,.___.._ ...••.
§ 19 Se nenhum candidato obtiver maioria absoluta na primeira votação, será esta repetida e a

ORDEM DO DIA

-

n~'

103, de 1984

Justificação

Art. 73. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.
Art. 74. O Presidente será eleito, entfeos brasileiros
maiores de trinta e cinco anos e no exercício dos direitos
jl01íticos, pelo sufrágio de um colégio eleitoral, em sessão
pública e mediante votação nominal.
§ l"' O colégio eleitoral serã composto dos membros
9o Congresso Nacion-al e de delegados das_Assembléias
Legislativas dos Estados.
§ 29 Cada Assemblêia terâ seis delegados indicados pela bancada do respectivo Partido majoritário, denw
tre os seus membros.
§ 3~> A composição e o funcionamento do colêgio
eleitoral serão regulados em iei COmplementar.
••••

EMENDA N9 I
(de plenário)

. •• Ã[t. li' A correção semestral dos salários fii'se-â mediante negociaçãO -eritre empregados e em-pregadores, ressalvada a competência da Justiça do
Trabalho, e com base ho- fator de variação do
lN PC, revogados os artigos 24 a 42 do Decreto-lei
n9 2.065, de 26 de outubro de 1983".

CAPITULO Vll
Do Poder Executivo
SEÇÃO I
Do Presidente e do Vice-Presldente da República

"Art. 49 O Tribunal Superior Eleitoral, com
base em dados demográficos fornecidos pela Fun~
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fixará, ate trinta de junho, o númerO de delegados das Assembléias Legislativas, obedecido o disposto no§ 2~> do artigo-74 da Constituição Federal.
Art. 59 Até 15 (quinze) de agosto, o Líder do
Partido Político- apresentará, para registro, à Mesa
da Assemblêia Legislativa, chapa dos candidatos a
delegados e suplentes, contendo tantos nomes quantas forem as vagas, mais um terço.
Parágrafo único.
, . , ...• ~. ~. ~·~-·-·----·
Art. 89 A Mesa convocará a Assembléia Legislativa para, atê 10 (dez) de setembro, em sessão
pública e mediante votação nominal,_escolher os delegados do Colégio Eleitoral, bem como seus suplentes.

E lida a seguinte

Dê-se ao artigo li' do Projeto. a seguinte redação:

DECRETO-LEI N9 1.539, de 14 de abril de 1977

O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere o§ l'i' do artigo 2'i'
do Ato Institucional n~ 5, de 13 de dezembro de 1968,
tendo em vista o artigo 162 da Constituição e o disposto
no Ato Complementar n~ 102, de }'i' de abril de 1977, decreta::
Art. I~> A Lei Complementar n9 15, de 13 de agosto
de 1973, que regula a composição e o funcionameni.õ do
Colêgio Eleitoral que e1egerã o Presidente da República,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

Em votação o projeto, em primeiro turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- Aprovado o
Projeto em-primeiro turno, e estando a matêria em regime de urgência, vai-se passar, imediatamente, à sua aprew
ciação em segundo turno.
Sobre a mesa, einenda que vai ser lida pelo Sr. !~>
Secretário.

Ao Projeto de Lei do Senado

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Altera a Lei Complementar n'i' 15, de 18 de agosto
de 1973, que regula a composição e o funcionamento
do Colégio que elegerá o Presidente da República.

PARECERES ORAIS, favoráveis, proferidos em
Plenário, das Comissões:
-de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social; e
- de Finanças.

Item 1:
PROJETO DE LEI DO SENADO N< 103, DE 1984
(Em regim-e de urgência --ai't. 37l,,"c", do _
Regimento Interno)
Votação, em primeiro turno, do Prõjeto de Lei do
Senado n"'_I03, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carile(ro, que dispõe sobre a manutenção da
_c_orreção automática semestral dos -saláriOs, de acorw
do corri o -lN PC e reVoga dfspositivos do Decreto-lei
n9 2.065, de 26 de outubro de 1983, tendo -

1~> do
Projeto de Lei do Senado n~> 103, de 1984, que além de
deixar margem para imprecisão de ordem têcnica, exclui,
na sua interpretação literal, a intervenção da Justiça do
- Trabalho, para instaurar ex ·officio dissídio coletivo de
natureza econômica.
Alêm do mais, facilita o reexame da matéria nas Co~
missões Técnicas da Casa, tendo em vista relevância da
alteração proposta.
_Sala .das Sessões. 17 de agosto de 1984. -Octávio
Cardoso,

A eme-nda visa_ a aperfeiçoar a redação do art.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em discussão o projeto e a emenda, em segundo turno.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneir-o, para -discutir.
O_S_~._NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente eSrs. Seiiãdores:
-A emenda oferecida irã às Comissões, e, neste passo,
cumpre apenas fazer um apelo aos que vão examiná-lã.
nela relevância da matêria que se discute. Melhor fora,
para esclarecimento da opinião pública que acompanha
com o maior interesse esse projeto, que se reproduzisse
na emenda, que é uma colaboração do Partido Democrático Social, a fixação mínima do INPC em 100%. ~
lifua emenda que as comissões poderão aditar, e certamente-aditarão, atendendo que na livre negociação entre
empregados e empregadores, geralmente nas pequenas
empresas, o poder de barganha do_ empregado é muito
menor do que nas grandes empresas.
Desse modo, espero que as comissões que examinarão
a emenda oferecida ao projeto restabelecerão aquele
mínimo de 100% do INPC, indispensável para o
- equiHbrío nas negociações entre empregados e emprega~
dores,
De qualquer forma, ~r. Presidente, ê do meu dever
aplaudir -a compreensão da liderança do PDS, que se
rendeu a esse apelo nacional, pela revisão de um decreto- lei, que, aprovado em novembrÓ do ano passado, na esperança de controlar o aumento vertiginoso do custo de
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vida e a inflação, não conseguiu realizar esses objetivos.
Com esse apelo, tenho por encerrado as palavras que
queria pronunciar nesta oportunidade. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Continua
em discussão. Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a maioria,
fazendo justiça ao projeto do eminente Senador Nelson
Carneiro, concordou com a emenda para melhor aperfeiçoamento da sua proposição. {Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Continua
em discussão. (Pausa.)
Se mais nenhum dos Srs. Senadores.desejar a se manifestar, encerro a discussão.
Com a apresentação da emenda, a matéria voltarâ às
comissões competentes para o exame da mesa, retornando à Ordem do Dia na quarta sessão ordinâría subseqUente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 5, de 1981 (n9 3.035/80, na Casa de origem), alterando o art. !9 da Lei n9 6.226, de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca
de tempo de Serviço Público Federal e de atividade
privada, para efeito de aposentadoria, e dâ outras
providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 971 e
972, de 1981, das Comissões:
-de Segurança Nacional; e
-de Finanças.
Em votação o projeto.
Os Srs. SenadOI:es_que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.) Rejeitado.
O Sr. Gastão Müller cação da votação.

Sr. Presidente, peço verifi-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - -~ regimental o pedido de V, Ex•
Sendo evidente a f<ilta de quorum, vou suspender a sessão, antes acionando as campainhas, para que os Srs. Senadores compareçam ao plenãrio.
Estâ suspensa a sessão.
(Suspensa às 15 horas e 50 minutos, a sessdo é reaberta às 16 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ reaberta a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência
se dispensa de proceder a verificação solicitada. A Va~
tação do projeto fica adiada.
Não havendo quorum, as demais matêrias da pauta,
constitufdas dos Projetas de Lei da Câmara n9s 10/81,
44/81, 53/77, 65/79; Requerimentos n•s 784/83, 162/84,
163/84 e Projeto de Lei da Câmara n9 79/79, em fase de
votação, deixam de ser submetidos a votos, ficando sua
apreciação adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro; comO Líder de Partido.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revis[o do orador.) -Sr. Presi_dente e Srs. Senadores:
Tenho ocupado vãrias vezes esta tribuna para apelar
aos Srs. Parlamentares para que compareçam à reunião
do Congresso. Nacional que vai examinar o veto aposto
pelo Senhor Presidente da República ao projeto que au-

toriza-_o pagamentO de -royalties aos Municípios e Estados Produtores de petróleo -e de outros minerais.
Hoje, Sr. Presidente, quero trazer a minha palavra de
pesar a esses 36 anónimos servidores do País, ontem vitimados no incêndio que se alastrou na plataforma de Enchova. Quero lembrar que Macaé, um dos Municípios
produtores de petróleo na sua plataforma, macaê, que,
vitorioso o veto presidencial, nada receberá dos cofres
públicos -nem da PETROBRÁS, Macaé recolhe no seu
seio, entre as lágrimas de suas famílias, no pesar imenso
de sua população, as vítimas da dedicação, do sacri_ficio,
do trabalho, para que o Brasil se pudesse-vangloriar de,
nesta metade do ano de 1984 alcançar a meta d.~_500 mil
barris diários de petróleo.
Quero render a mfnha homenagem a esses herófs sem
nomes, a esses trabalhadores que não terão estátuas nem
praças a recordar as suas vidas, mas quero, sobretudo,
apefãr para O sentimento do Senhor Presidente da República para que colabore com o Congresso Nacional e
tome a iniciativa de pedir a sua Bancada para rejeítar O
seu veto, em homenagem a esses trabalhadores que são o
símbolo de todos aqueles que até hoje pesquisaram petróleo nas terras e nos mares brasileiiõ$~- e hoje pagam
com a sua vida o tributo devido à grandeza e à prosperidade do País.
Daqui endereço, não mais um apelo aos parlamenta~residente daRepública. O sangue desses homens, a dor dessas famílias, a
mágoa dessas populações, a emoção de toda a Nação devem se:ç bastantes para levar o Senhor Presidente da República a um ãtó que o enobrecerá, digno da sua sensibilidade tomando ele próprio a iniciativa de pedir ao Congresso Nacional a rejeição do seu projeto. Não-será a primeira vez que um Presidente da República assim agirá.
Muitas vezes, vârias vezes ao ,menos, no curso da minha
vida parlamentar, tenho assistido Presidente da República tomarem essa iniciativa. Que "esses mortos de ontem
que enlutaram a Nação levem ao Senhor Presidente da
RêpúbliCa este apelo. E se o Senhor Presidente da República olhou ontem e olhar hoje para a bandeira, essa
grande bandeira que está desfraldada na Praça dos Três
poderes, verá que, por coincidência, ela está ao meio
pau. Não foi apenas um defeito mecânico que impediu
que ela suhi.sse ao topo: foi a mágoa, foi a dor, foi o sentimento do povo brasileiro que impediu que ela chegasse
tão alto; ela estã lá meia verga, talvez, para concitar o Se-~nhor -Presidente da RePública, -que da- sUã. sacadã:-dO Planalto pense nos que morreram para,pensar nos que hão
de viver' pela grandeza e pela prosperidade deste País.
(Muito bem! Palmas.)

res para que rejeitem o veto do Senhor

O SR. E'RESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao eminente Senador Benedito Ferreira.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro·
nuncia o segUinte discurso. Sem revisão do orador) Sr. Presidente, Srs. _Senadore~:
De certa forma magoado, Sr. Presidente, porque o que
me traz a tribuna hoje é um assunto que, pelo nosso grau
de processo material sobretudo, nos últimos 20 anos, e,
atê, porque não havendo como negar, um avanço cultural apreciável, ou, quando nada, de escolarização, sem
dúvida alguma era de ser esperar, não por ser um· otimista crônico, como tendo sido em todo o curso de minha
existência, mas, realmente, eu jã supunha, ·sr. Presidente,
supunha e desejo em Deus que essa situação não se consolide.
Mas,. em realidade, mais das vezes temos sido colocados em brios até mesmo por chefes de Estados estrangeiros que nos visitam, ou, quando ouvidos a respeito da situação brasileira, uns velada, outros até ostensivamente,
têm censurado o comportamento de muitos brasileiros
que parecem que sentem uma espécie de prazer mórbido
em desacreditar o Brasil, em exergar no Brasil um país
insolvente, um país, afinal, inviãvel, e alguns até mais
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exaltados preconizandO uma posição mais do que desmora1lzante, posição que sempre foi repudiada pelos
nossos políticos do passado, até mesmo à época em que
o Brasil ainda tinha tudo por se fazer, quando o Brasil
não era sequer catalogado como um pafs organizado.
-A b1avura moral, o brilho e o patriotismo dOs nossos
políticos sempre repudiaram a posição de caloteiro, capaz de assumir uma atitude vergonhosa diante dos seus
credores e propor, de maneira unilateral, uma moratória.
Mas, desgraçadamente, lamentavelmente, a Oposição, de modo particular no Senado Federal, tem deixado transparecer aquilo que, ainda há pouco, eu me reportava como uma espécie de prazer mórbido, quando
fala da nossa dívida externa. Bem sei, Sr. Presideq.te, que
não é por falta de patriotismo, mas, por inadvertência,
cometem esse pecado contra o Brasil, quando, na realidade, todos nós sabemos que a intenção é desmerecer, é
minimizar a capacidade dos Ministros da ârea econômica. Mas, essa tentativa de desmerecer chega ao ponto de
projetar com lentes do exagero - e isso influi na mente
dos menos avisados, para que vejam o Brasil como um
país falido ou inviabilizado. Antes, de colaborem com
críticas construtivas, preferem a depreciação. E a verdade, Sr. Presidente, é que aí estamos nós, do Governo. de
hâ- iliuito ffierecer reparos, reparos severos, por aquilo
que eu tenho chamado de burrismo notâvel, por aqueles
que se derem ao trabalho de analisar a situação brasileira, sem emocionalismo. Burrismo porque está na lei,
burrismo porque estâ escrito, embora tal o desapreço à
lei, tal o desapogo à lei que, agora, nósjâ temos aqui, em
plenârio, a nobre e competente Liderança do PMDB
aplicando uma figura'que inexiste no_nosso Direito que é
a prescrição instintiva do Direito positivo pelo desuso.
De qualquer forma, Sr. Presidente, são esses pequenos
desapreços à realidade por aqueles que têm maior parc·ela de responsabilidade, porque militantes da ciência do
Direito, a verdade é que se chega a esse absurdo.
O absurdo maior, Sr. Presidente, é aquele o que eu me
referia em aparte ao Senador Itamar Franco, sobre a
nossa legislação das remessas de lucros. Esse tabu, Sr.
P~idente, que o nacionalismO exaltado, desvestido de
patriotismo, fez com que se tornasse um assunto proibido, como se fosse possível imaginar que qualquer investidor, nativo ou estrangeiro, fosse capaz de aplicar os seus
recursos em local onde não se lhe assegurasse uma remuneração, e o direito a usufruto dessa remuneração. No
nosSo caso, de modo particular, a exemplo de outras
nações desenvolvidas e em desenvolvimento, sejam elas
capitalistas ou comunistas, a verdade é uma só: nenhuma
delas pode prescindir do capital estrangeiro para o seu
desenvolvimento, sobretudo tendo em vista a ampliação
que isso significa na capã.cidade de investimento de cada
país recebedor dos investimentos. E, mais do que isso,
além da criação de empregos, esse capital estrangeiro é,
invariavelmente, acompanhado de tecnologia, de experiência que vai gerar, que vai, sem dúvida alguma, criar
possibilidade de assimilaçãJ pelos nativos, pelos hospedeiros desse capital e dessa tecnologia.
· Mas a Vefdade, Sr. Presidente, é qüi:::' O capital estrangeiro, no Brasil, que sempre foi tratado com muito emocionalismo, por uma legislação arcaica, uma legislação
absolutamente irreal, que não acompanhou a evolução,
limita ainda hoje a 12% ao ano a remessa de lucros, pelos
capitais e reinvestimentos aqui realizados e sujeitando
tudo aquilo que exceder a 12% à condição de ser taxado
do imposto suplementar de rendas, que vai até 60% sobre
o mesmo.
Ora, Sr. Presidente, taís parâmetros só foram adequados quando a remuneração, os juros do dinheiro internacional, giravam entre 6 a 8%. Por outro lado, desde 4 de
maio de 1972, com o Decreto-lei n9 1.215, votado nesta
Casa, nós isentamos, totalmente, de quaisquer impostos
os juros remetidos para o exterior, e sabemos todos que
as taxas de juros internacionais, de lá para cá, sempre estiveram invariavelmente acima dos 12% anuais.
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A verdade é uma só, Sr. Presidente, todo_mundo quer
ficar bem - bem na opinião pública- todos bajulando
e cortejando o povão, mesmo que isso signifique desser~
vir ao Brasil, com o receio de mexer no tumor, no tabu,
repito,- criado pelo nacionalismo exaltado sobre as re-.

messas d.os lucros do capital estrangeiro. E vale enfati~
zar, mais ainda, como se qualquer país rico ou pobre,-ca~

pitalista ou comunista pudesse prescindir desse capital
estrangeiro e a conseqUente tecnologia que o aco"mpanha, para se desenvolverem e não terem o desenvolvimento que já obtiveram.
Os exemplos são tantos, Sr. Presidente, que seria judiar dos poucos ouvintes, neste plenário, alongar-me e
enumerar os fatos. Por exemplo, nós temos notícia que,
na China, tão ciosa de seus limites geográficos, tão ciosa
do seu orgulho nacional, e nacionalista, está, hoje, abrindo as suas frontt~íras·e, de braços abertos, na busca de investimento estrangeiiõ, e, mais do que isso, está construindo, dentro da sua conformação, uma nova HongKong para intensificar O Tritefcãmôio e atrair, mais e
mais, capitais e tecnologia estrangeira para o seu seio.
A União Soviética, tão fechada, a ponto de ser chamada de cortina de ferro, vem deixando aqui os nossos nacionulisteiros, mais das vezes, na condição de melancia,
isto é, verde e a-marelo por fora e vermelho por dentro,
em situação realmente dificil, porque lá, a cada dia, a
cada instaitte, buscam o amparo e o apoio da tecnologia,
sobretudo do capital estrangeiro, par;:~. lograr dar aos
seus cidadãos -ª-quilo que estão aguardando há maís de
meio século, etn terniõs de conforto e de progresso que se
vem alcançando n_o M~J.ndo Ocidental.
Mas, Sr. Presidente, voltemos ao problema da nossa
dívida externa. Oívíd_a -externa qu~ causa ~ªüsfação_._não
sei, Sr. Presidente, se em muitos, mas bastantes e numerosos são aqueles que se pronunciaram, nesta Casa, deixando transparecer não só nas suas palavras, mas até na
sua fisiOnõmrã uma certa satisfação de considerar a nossa inviabilidade, a nossa impossíbilidade Qe resgatar os
nossos compromissos.
Basta ver a projeção que se dá a esses funcionários, a
esses- funcionárioS -que Vêm -a-qui, periodícamente, do
Fundo MonetáriO-Internacional. Dão a eles uma projeção como Chefes de Estado. Querem arrancar deles
qualquer declaração, tanto quanto possíveÇque seja depreciativa ou desencorajadora quanto à nossa capacidade de resolver Os nossos problemas económicofinanceiros; E s_e faz alarido em torno desses técnicos,
que não têm rie-nhum põder de decisão, que aqui não
vêm como assessores coisa nenhuma, mas são -apontados
como tal diante da opinião pública menos avisada, tal a
importância que se lhes emprestam:
E é por tudo iSso, Sr. Presidente, que-eu disse que, magoado, eu vim aqui para trazer dados e números ante o
desinteresse, a má-vontade de divulgar a verdade dos números, por parte da Oposição, já que, gostando tanto de
acusar, deveriam ter a preocupação de trazer a prova. A
realidade a que eu tenho assistido é a de até auxiliares de
altos escalões dos governos estaduais, numa pregação
profundamente infeliz, quarendo inculcar na consciência
de nosso povo e da nossa gente que essa dívida que aí es~
tá seria de responsabilidade exclusiva do Governo F!!deral e que o povo, numa atitude de desobediência civil, deveria revoltar~se e não coJaborar em nada para pagar
essa dívida, porque essa dívida é do Governo Federal. E;
quando eu digo aqui, neste plenário, que menos de 10%
da dívida total é que representa a responsabilidadedireta
do Governo Federal, parece que fato uma impropriedade.
Inadvertidamente, fiz _tal afirmação, Sr. Presidente,
desprovido do dQcurnen~o _que aqui está, dO qual - encaminhei uma cópia ao Senador Itamar Franco, a quem
não quero cometer a injúria de imaginar que fosse S. Ex•
capaz de me çonsiderar um homem capaz de faltar com a
verdade. Sei do apreço e da estima recíproca que têm caract,erizado o meu relacionamento com_ S. Ex• Mas, a
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verdade, Sr. Presidente, é que S. Ex• disse que esse documento era impossrv~l, que esse documento não_ existia e
que ele precisava ver para crer.
Aqui está, Sr. Presidente, aqui está aquilo que é de
ciênciã de todos os auxiliares de governos estaduais, por- que certamente -estão enviando pedidos para que nós, na
Comissão de Economia e nas outras co~issões pertinentes, liberemos essas autorizações para contratações de
emprêstimos e-xternos. Há poucos dias, eu assistia ao auxiliar do Governo de São Paulo, na Televisão, dizer que
o Governo Federal tinha contraído essa dívida toda, que
o Br-asil estava encalacrado, que oqGoverno Federal_era
responsável pelo desemprego. E por aí ele foi na sua pregação.
Sr. Presidente, endereçando expediente ao Banco Central, ao FIRCE, que é o setor, a diretoria que cuida dos
recursos na área externa, no mesmo dia me envia este documento, que eu passo a ler:

DIRE'tORIA DA ÁREA EXTERNA
FI RCE
Endividamento externo do Brasil
Dívida Registrada no Banco Central do Brasil (médio e
Jongo prazos)
Distribuição por natureza do mutuário.
Posição em 3lwl2-83
US$ milhões

Tipo de Mutuário Valor
G9verr:to FedeGl-19.014,8
Estados e Municípios3.213,l
Empresas Estatais46.747,2
Empresas Privadas22.344, 1

'tO'tAL81.319,2
Observações:

e

--Dados s~ referem às operações de mêdio longo
PrazoS registradas no Banco Central;
-O Valor relativo às empresas estatais inclui a dívida
de empfesaS controladas por Estados e Municípios;
- As operações tipo Res. n'? 63 estão classificadas segundo a natureza do banco repassador (não do bene_ficiáríOTmal dos recursos) pois o registro no Banco Centr-al ê Te'ito em· nome da instituição finánceira;
--No montante da dívida de empresas privadas estão
incluídos US$ 1.316, 7 milhões de débitos garantidos por
instituições públicas e como tal considerados como dívida pública.
Ora Sr. presidente, temos aqui, então, que nós nos avi~
iinhamos muito, embora de forma aleatória, quando falainos em lO% da dívida, o total da responsabilidade direta do Governo Federal: 9 bilhões em relação a 81 bilhões.
Mas o que é mais significativo, Sr. Presidente, e, aí
sim, comportaria reparos por- parte da Oposição, é esse
nosso Decreto-lei de 1972, que insenta empresas multinacionais de qualquer tributação ou de limites para aremessa de lucros, remessa de juros, desde 1972, além da
isenção total do Imposto de Renda, além da isenção do
possível Imposto de Renda suplementar, se ultrapassasse
os 12%. Ele estâ em vigor e não se viu, nesta Casa, Sr.
Presidente por parte de nunhum Senador ou Deputado
oposicionista, pelo menos nas sessões do Congresso q~e
eu tenho podido assistir, nas críticas ao nosso endividamento externo nós não vimos nenhuma proposta corrigindo essa distorção, para estimular o reinvestimento
aqui ou impedir que as empresas privadas multinacionais contraíssem, sob forma de empréstimos, 22 bilhões
de dolares, quando poderiam ter trazido esse dinheiro
para câ sob a forma de capital de risco. O que viria, sem
dúvida alguma, diminuir rii.Uito-e -de muito a preocu~
pação daqueles que imaginam o Brasil um país _insolvente.

O Sr• .Jutahy Magalhães aparte.

V. Ex• me concede um

O SR. BENEDITO FERREIRA -

Com muito pra-

zer.
O Sr. Jutahy Magalhies - Apenas para me congratular com V. Ex•pelo pronunciamento que está fazendo no
momento, com a apresentação de números que deveriam
ser conhecidos por toda a Casa. Muitas vezes nós discutimos essa questão de dívida externa, como outras, mas
nos esquecemos de compulsar as estatísticas. E começamos a falar na base daquilo que ouvimos dizer, que alguêm escreveu. Mas não temos a preocupação com a
realidade. E V. Ex~ foi buscar os dados na fonte própria,
está discutindo baseado em números que não podem ser
contestados. V, Ex• cita cifras, V. Ex• cita, inclusive, um
fato que está chamando a minha atenção, como, acredito, a daqueles que estão nos ouvindo, V. Ex•_ cita uma
proposta a ser feita. Por coinctdênçia, é uma proposta
que o nosso candidato está disposto a fazer no seu programa de governo, com que essas empresas muftinacionais empreguem aquí esses empréstimos que se transformam em dívida externa do :País, que os empreguem
como capital de risco. Essa é uma proposta a ser feita,
Então, eu quero par"abenizar V. Ex._ pelo pronunciamen·
to que vem fazendo, pronunciamento dos mais sérios e
que deveria ser ouvido, ou pelo menos, mereceria ser conhecido pela Oposição, principalmente.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Muito obrigado,
nobre Senador Jutahy Magalhães. Mas, lamentavelmente, o próprio Senador Itamar Franco, naturalffiente por
algum afazer em alguma Comissão não está presente. Eu
tive a preocupação de endereçar a S. Ex• uma cópia deste
documento, porque, realmente, eu fiquei angustiado por
sua dívida, dado o apreço, a estima que me merece o Senador Itamar Franco. Pelã :seriCdade Co·m que S. Ex•
tem-se portado nesta Casa, eu fiz questão de que fosse o
primeiro a tomar conhecimento deste doc.umento, sobre~
tudo tendo ern vista que nós já havíamos debatido sobre
esse tema e S. Ex•, realmente, ficou perplexo, quando
não em dúvida, porque sabia que eu seria incapaz de faltar com a yerdade. Mas, de qualquer forma, eu tive essa
preocupação; logo que eu cheguei ao plenário, encaminhei a S. Ex._ a cópia desse documento que, por certo, serã Objeto__de maior exame por parte da Oposição.
A verdade, Senador Jutahy Magalhães, ê que há muiw
tos aspectos que deveriam ser aqui aflorados pela Oposição como críticas, como reparos mas há, no Brasil,
uma como que dissociação: não se concebeu, não se
apreendeu, ainda, no Brasil, entender que a Oposição
também é GoVerno, que o Poder Legislativo também é
Governo, sobretudo que a Oposição tem um papel extraordinariamente relevante, porque, à distância da solução dos problemas, ela tem condição de, panoramicamente, visualizar as situações e os desacertos daqueles
que estão no aJã da execução. No entanto, nós verifica~
mõ~fas-coisas mais absurdas na nossa legislação e mesmo
en'l atas do Executivo, fatos que merecem reparos e pro~
testas, que deveriam partir da Oposição, porque não fica
bem para mim, como homem do Governo, vir fazer críti~
cas à administração. Mas, lamentavelmente, tenho-me
visto, muitas vezes, naquela posição antipática do corre~
ligionário que é obrigado a utilizar aquela figura com
que se inquinava o saudoso Carlos Iacerda, de ser capaz
de usar uma metralhadora giratória. De qualquer forma,
há certos aspectos que ·transcendem o nosso conformis~
mo político-partidário, porque não está mais em jogo
uma sigla ou o prestígio do Partido, mas o próprio conw
ceita do Brasil, como é o caso presente em que eu, como
V. Ex• e todos os homens preocupados como bom nome
do Brasil, vimos reiteradamente sendo colocados. ern
brios por estrangeiros que dizem, até em propaganda
hoje permanente na televisão, que o melhor negócio deles, estrangeiros, é acreditarem no Brasil. E, no entanto,
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nós verificamos mu1to·s-dos nOSsos homens com aresponsabilidade de Governo, porque parlamentares da
Oposição, responsáveis pelo destino deste País, porque
também da Oposição e tanlbém Governo, no casO, sent1~--
rem e deixarem até transparecer uma certa ãlegria diabólica, comprazendo-se mesmo em apontar o Brasil
como um País inviabilizado, É por tudo isso que eu Iniciei dizendo o quanto era deplorável eu usar o tempo de
V. Ex•s para vir tratar dese assunto, que realmente não
deveria ser colocado na forma e nos termos de queixa e
de la~entação, como· eu venho fazendo.

Sr. Presidente, para os menos avisados, para aqueles
que nos_ imaginam iiwiabilízados, bastaria nós lembrarmos aqui que a OposiçãO lá está em Belém do Pará, entrando até com uma ação no Judiciário, para itnpedir a
inauguração de uma hidroelétrica que vai dar 7 milhões
de quilowatts para uma região que desgra~adamente estava, em termos económicos, em termos eneigétiCós, absolutamente inviabilizada, porque dependente de petróleo na fase da termoelétrica, Então, a realizaçãO desse
sonho, desse sonho que não pertence à Amazônia, porque a Amazônia não pertence a si mesma, mas ao Brasil,
pois ê uma preocupação e um sonho de todos nós a termos desenvolvida e integrada, Mas, no entanto, a nossa
incapacidade polítíca de um lado, em permitindo que adversários n-ossOS, para minimizar feitoS- e realizações do
Governo que defendemos nesta Casa, chega ao absUrdo
de encontrar guarida nos meios de comunicação, guarida
permanente, diária, diuturna, para as suas diatribes e de·
preciações contra uma obra como aquela de Tucuruí.
Mas do que isso, Sf. Presidente, nós viemos daqu-ela época em que este País, lamentavelmente, assistia diaríã:mente aos s_eus homens públicos, aos seus políticos, aos
seus governantes fazerem política na base_da mentirinha,
da pedra fundamental e, hoje, nós temos este Brasil convertido num canteiro de obras. Mas nós, Governo e
Oposição, desaprendemos de fazer política, pois não somos capazes, principalmente nós, do Governo, de granjear a simpatia, o respeito, a estima e as reeleições daqueles que realmente conquistaram esse direito por realizações em favor do_ País, embora não fazendo nada mais_
do que seria do seu dever porque eleitos e guinados aos
cargos para realizar o bem público. A verdade é que nós
hoje estamos assistindo, tal a confusão, tal o desaprendizado político que nos visita e aqui tem permanecido por
muito tempo, perder-s_e eleição, não pelo engodo da pedra fundamental porque, graças a Deus, o Brasil vem podendo realizar, mas nós temos sido tão descuidados, particularmente nós, do Governo, tão dêspreocupados em
estudar a_s causas das nossas difiCuldades e, talvez, até
por um pouco de preguiça para nos aprofundarmos mais
na intimidade dos problemas, temos nos limitado_ a alegar que o nosso endividamento externo seria devido a essas grandes realizações.
Ora, Sr_ Presidente, em verdade, uma boa parcela desse endividamento vem daquele Brasil dos déficits Orçamentários crónicos, vem daquele Brasil que tomava empréstimos reiterados pB:ra- pa-gar einpréstimos vencidos,
serviços de empréstimos vencidos e c_obrir déficits públicos, e boa parte deles também foi para a importação de
bens de capitais, para colocar o Brasil na posição que
hoje _está de oitava potênCia industrial do mundo. Não
mais aquele Brasil da monocultura, o Pafs exportador da
sobremesa, mas um Brasil hoje já competindo e, até, se é
que faz bem para alguns - eu devo confessar que para
mim faz- já sendo chamado pelos nossos vizinhos, por
aqueles que de nós compram, por aqueles que já dependem dos créditos que lhes propiCiamos, de los imperialistas. E como .é bom, Sr. Presidente, ser pichado de imperialista. hso nos faz muito bem, porque significa que saímos de uma renda per capita de pouco mais de duzentos
dólares, não faz niuitos anos, e hoje estamos brigando,
·porque estamos caindo do patamar dos dois mil e quinhentos dólares,
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A vCrdade, Sr. Presidente, é que trazemos aqui mais
uma anotação que vem bem a propósito dessas dificuldades que estamos atravessando no momento.
Na nossa Independência, eril- f822, nós tínhamos Uma
receita tributária e patrimonial,- porque àquela época,sabem_ V. Ex•s que os tributos vinham muito do patrimó-nio - a receita global do Tesouro Nacional, naquela
epóca, atingia mal a quatro mil contos de réis. Mas nós
já tínhamos, àquela altura, uma dívida interna de doze
mil contos de réis e toda ela em cima do pobre e sempre
espancado pelo Banco do Brasil, que chegou ao ponto de
vir a ser fechado em conseqüência dessas dívidas e dos
desatinos dos gastos aqui realizados pOr D, João VI,
com seus quinze mil acompanhantes, que nos deixou naquela dificuldade séria, ou sejas, uma dívida interna de
papel emitido, de bilhetes - como era denominado o
papel-moeda naquela época - a esse nível. .
Em 1830, quando da votação da nossa primeira lei
orçamentária, a receita já atingia 13 mil contos de réis
mas a divida externa e interna, porque aí já tínhamos assumido os compromissos externos realizados para legitimar a nossa Independência - ou, maldosamente, comprar a independência de Portugal, como querem alguns
-já girava em torno de 50 mil contos de réis; vale dizer,
quase 4 vezes o total da receita orçamentária,
Em 1831, no ápice da crise e da liquidação do_ Banco
do Brasil, que redundou, afinal, na abdicação de D. Pedro I, a receita ainda era mantida na ordem de 13 mil
contos de réis, inas a dívida já atingia 56 mil contos de
réis, O nosso comércio exterior naquela época, Sr. Presidente, acusava um déficit monstruoso, viSto que as no~
sas importações eram de 22 cúntoS e 498 mil réis e as nossas exportações só atingiam 19 contos e 754 mil réis. Então, tínhamos um déficit de 2 c_ontos e 744 mil réis.
Ainda em 1831, as nossas importações atingiam 33
contos e 491 mil réis e as exportaçõeS iam a 32 contos de
réiS; vale dizer, um déficit de 1 conto e 60 mil réis. No entanto, em 1874, apesar do dispêndio monstruoso com a
Guerra do Paraguai, estima-do a grosso modo, em 600
mil contos de réis, nos gastos com aQuela guerra profundamente infeliz, a verdade é que o Brasil jã caminhava,
caminhava porque as nossas importaÇões atingiam 167
contos, contra as exportações que já atingiarri 208 contos, já dando aí um superávit de 40 contos de réis.
Sr. Presidente, eu quero pedir permissão aos colegas
que me honram com a sua atenção e a V. Ex•, para que
eu volte a este tema, porque na realidade isto faz pafte de
um estudo que eu venho elaborando, e, ousadamente, estou trazendo à consideração da Casa por etapas. Quanto
às duas primeiras, eu }á fiz encaminhamento para publicação e sobre elas ieci algumas considerações aqui.
Trata-se de um estudo sobre a legislação tributária brasileira, Para verificar o que significou, qual foi a repercussão d_e cada _um dos tributos em termos de receita, eu tive
que chegar nas despesaS e tenho realmente levantado, Sr.
Presidente, uma série de dados bastante interessantes,
porque vão mostrar para muitos dos desalentados, muitos dos que têm sido vítimas -dessas meias verdades ou
mesmo da falácia dos depreciadores das possibilidades
do Brasil, lendo conosco; acompanhando conosco essa
série que consegúimos montar atfcivés dos tempos da administração brasileira, vamos verificar, Sr. Presidente,
que as dificuldades que aí estão são, de fato, irrelevantes
diante de tudo aquilo que esse País vem enfrentando desde seu passado; enfrentando com honra e dignidade,
prestando-se, humildade evangélica e com humildade
cristã, para a impiedade até de muitos daqueles que se locupletaram com os maus negócios, porque mUitos brasileiros realmente praticaram nO passado, por incompetência, mais das vezes, por certo, e alguns até inquinados
de desonestidade, De qualquer forma, Sr. Presidente, eu
já consegui corrijlilar dados, que me animaram, so~rema
neíra; a trazer a este plenário elementos de convencimento, que, espero em Deus, e venham pôr cobro a essa on-
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da, a esse prazer diabólico, que eu tenho sentido em mui:
tos dos nossos adversários, sobretudo através dos meios
de comunicação-:Eu tenho sentido e me ressentido constantemente, visto que tal entendimento, tal postura, tal
forma de _encarar as dificuldades do Brasil em nada nos
tem ajudado e tem nos levado até,- vale repetir- a ser
objeto de críticas de estrangeiros, porque, dizem eles, os
que menos acreditam no Brasil são exatamente os brasileiros.
Sr~Presidente, peço que me desculpe por ter-me alongado tanto e agradeço a quantos me ouviram tão pacientemente~

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON· CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,_ Srs. Senadores;
Quando tanto s_e fala na emancipação da mulher, com
o seu ingresso na administração da política, nas cátedras
superiores e atê mesmo em modalidades desportivas, nos
torneios olímpicos, é bom lembrar que o seu problema
essencial ainda está configurado nas restriçõeS que encontra no mercado de trabalho, inclusive com relação ao
pagamento salarial.
Muitas ainda continuam, principalmente no Brasil,
como "meia força de trabalho", ou seja, recebendo metade do que se paga a um homem pelo exercfcio domesmo mister,
COm todãs as modificações na ligislação trabaJhísta, a
mulher brasileira continua impedida de executar trabalhos noturnos nas empresas industriais, o quejã não signiJTca nenhumá proteção, mas prejufzo, uma vez que por
esse horário especial são pagas majorações salariais.
Mas de todas as classes, a empregada doméstica tem
sido a mais injustiçada pela nossa legislação, com direito, apenas, a uma filiação mais onerosa à Previdência
Social, pelo pagamento de dupla contribuição,
Deveria ter direito não apenas ao descanso semanal
remunerado, mas ao t311 salário e às férias proporcionais,
o que raramente recebe, tanto mais quanto a grande
maioria nãO tem a carteira anotada pelos patrões e nunca se; viu nenhum deles penalizado por isso.
Nós, os legisladores, poUco podemos fazer pela classe,
uma vez que as modificações na ConsolidaÇão das Leis
do Trabalho, em tais casos, importam, de um certo modo, em ônus para a Previdência Social, cabendo a iniciativa exclusiva ao Poder Executivo,
Mas daqui endereçamos apelo ao Poder Executivo, eis
que iais problemas precísam ser equãcionados com brevidade, em atendimento a milhões de mulheres, marginalizadas pela legislação trabalhista e previdenciária.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- ConCedo a palavra ao nobre Senador· Gastão Marrer.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, para s.urpresa nossa, Sr. Presidente, Srs. Sen-adores,
o Governo Federal, houve por bem enviar ao Congresso
Nacional, projeto de lei, referente a agrotóxicos. Tratase de_um fato inusitado. O comportamento do Governo
Federal, nos seus dias finais, ffielancólicos, pois, o comandante supremo, o Sr. Presidente da República, não
quer saber de trabalhar, Quando, portanto, há uma ausência de órgãos federais, numa permanente modorna,
preguiça e incompetência, também, vez por outra acordam,
Agora, portanto, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, neste
por demais triste fím, de vez em quando, assustam-se os
tecnocratas e burocratas empedernidos, despertam e
querem mostrar serviço e acordam por sua vez o sonolento Chefe- d"a Nação e, este, sem maiores estudos, encaminha ao Congresso Nacional eSse projeto que deseja

2728

Sábado 18

"envolver o Parlamento Nacioo~_l e a própria sociedade
brasileira'' ..
O Deputado Estadual Walter Lazzarini, da Assemble·ia Paulista, editou_ uma Nola_Ofici_al, protestando contra
o tal projeto, denunciando o absurdo em nome da Associação Parlamentar Nacional de Proteção ao Meio Ambiente, paralelamente, a sua qualidade de Deput.ldo Estadual, sempre norteando o seu comportamento na defe-

sa da Agricultura, da alimentação e da Defesa do Meio
Ambiente.
Endossando, totalmente, a argumentação do nobre
Deputado Estadual, Walter Lazzarini, leio, Sr. Presiden-

te, Srs. Senadores, o documento de protesto__contra o
Projeto de Lei Federal de Agrotóxicos. Antes de fazer a
leitura, ressalto, Sr. Presidente, Srs. -Senãdores, que se
esse projeto fo-r ãprovado, anula-se a Legislação a respeito, de oito Estados brasileiros que já aproVaram leis referentes ao assunto. Não há dúvida que a Legislação Estadual tem sentido, diante das peculiaridades locais e regionais. Ninguém sabe melhor como encarar o grave
problema do_ que os próprios interessadOs da regiãO.
Leio, então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a seguinte
Nota Oficial:
Prezados Senhores,
O projeto de lei dos_agrotóxicos atribuído ao Governo Federal, prestes a ser enviado a"o.Congi-l:sso
NaciOOal, é um verdadeiro escândalo.
Queremos aqui denunciar essa ação espüriã, que
nada mais é que um engodo com que se tentará envolver o Parlamento Nacional, e a própria sociedade brasileira.
O objetivo cen"tial, embora disfarçado, desse projeto é fazer com- que o Congresso -dé ao Executivo
todo o poder para centralizar em um único órgão
todas as decisões sobre _agrotóxiços no País, através_
da criação dQ Conselho Nacional de DefensiVos
Agricolas e Afins- CNDAA. Além disso, os outros pontos chave da lei ficam transferidos para um
Regulamento, o que acaba por tomar a lei omissa e
inócu-a.
O Cons_elho seria formado p~~~'um representante dos Ministêrios da Agricultura, Fazenda, Saúde,
Educação e Cultura, Interior, Transporte, Indústria
e ComêrciO, Relações Exteriores, Trabalho e Secretaria do Planejamento'', Além desses o CNDAA seria constituído de cinco membro_s indicados entre
pessoas de "notório saber técnico~• e "~a forma disposta em Regulamento".
A este Conselho, e não i. lei, caberá todo o poder
de "formular, supervisionar e coordenar a política
nacional de defensivos agrícolas"; propor o estabelecimento de padrões e normas; aprovar a padronização e o registro dos defensivoS agrícolas e afins;
autorizar a lnspeção em estabelecimentos que produzam defensivos agrícolas. Cont:ormejtem especr.: fico do projeto de lei, ê atribuição do Conselho "decidir sobre todos os assuntos relacionados com os
defensivos agrícolas e sobre todos _os assuntos decorrentes da aplicação da presente lei. E: a criilção
na prática, de um Super Ministério de Planejamento
dos Agrotóxicos.
A indicação dos membro~ do C~-nselho ta-mbém
não é defiriida na lei, mas em Regulamento. Quem
irã indícãr esses membros? Quem definirá o que é
"notório saber técnico"? Porque dar esse poder absoluto ao Executivo sem_ nenhuma garantia da população em assunto de tamanha importância?
Esta é a forma do_ GoVerno brasileiro omitir-se
das decisões relativas aos agrotóxicos transferindo a
responsabilidade ao citado Conselho. ~ flagrante o
perigo de dar-se a 15 pessoas esse poder de decisãÓ. Pode-se imiiginar a pressãO que as multinacionais
exercerão sobre ~,sse Conselho.
Outro ponto quase inac-reditável do projeto é a
definição de inspeção: para os efeitos da lei,
"considera-se inspeção a ação facultativa do poder
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público junto aós estabelecimentos de_ produção ou
indUStrialização dos defensivos agrícolas"; e "a inspeção somente poderá ser executada mediante solicitação das pessoas que produzam ou industrializam defensivos1 cujo atendimento ficará a cargo do
"Conselho, na forma e condições estabelecidcis em
Regulamento".
Isto ~ uma verdadeira aberração, e um acinte ao
CongresSo e à sociedade brasileira. Só serã inspecioriãdo quem pedir!
Os-absurdos não param aí. Adiante, o projeto determina que. "os defensivos que teiiharil sofrido restriçõe_s_ de uso por organismos reconhecidos no País
deverão Ser objeto de avaliação pelo COnselhO,
quaniQ aos usos pretendidOs no Brasil". IstO eqUí:
vale a decretar a falência, a desmoralização das instituições científicas brasileiras. Se um órgão de pesquisas, do renome de um Instituto Adolfo Lutz, ou
Instituto Biológico, ou equipes m-êâlcâS· do Ministério da Saúde, chegarem à conclusão, por intermédio de--pesquisas, qúe determinado produto ê cancerígeno, mesmo assim este produto não estarã
proibido, mas o caso será avaliado pelo Conselho.
Seria a legalização do abandono da sat1de pública.
Não serão -os órgãos científicos, ril.as o Conselho, do
qual nâàie sabe quem Vai partícííiar, Com'POdC:rSuperior aos de todos os órgãos de pesquiSas do País, ê
quem vai indicar que·upo âe viilello poderá ser Usado no Brasil.
_Toda sorte de pressões será possível sobre esse
Conselho. As multinacionais dos agrot6xicos saberri
onde recrutar seus altos fUncionários, e podem
remunerá~los bem. O General Golbery do Couto e
Silva foi Pr.eSldente dà.Dow Chemíc"a.I. O atUal Ministro da Agricultura, Sr. Nestor Jost, em 30 de
abril de 1976 entrou para o Conselho de Administração da Bayer, juntamente com o Generalldalio
Sardemberg e com o Sr: Octavio Go1,1.veía de 8~
Ihões. Em 29 de abril de 1977 o Sr. Jost foi nomeado
-- Preside~te do Conselho de Administração da Bayer.
Um grande anseio agora tornado _realidade atra:. _
vês das Leis Estaduais de AgrotÇxicos que _é_ o Receituário Agronômico, instrumento para diminuir o
uso indiscriminado dos agrotóxicos está praticamente esvaziado.
O projeto institui o Receituário Agronômico,
"conforme dispOSto em Regularriento", mas nos parágr~fos _seguintes praticamente o anula;. "Os efeitos
toxicOlógicos, a forma e o locaf da 3.}:tiicação dos defensivos serão os parâmetros para definir desde os
que não necessitam de prescrição, atê aqueles que,
obrigatoriamente, serão de venda dirigida e acompanhada, conforme disposto em Regulamento".
Não há critérios claros e objetivos para definir os
que não necessitam prescrição, como seria, por
exemplo, o seu enquadramento nas classes 1,11 e III,
já existentes, e que são os mais tóxicoS:TUOo será
- ~ecidido peJo -RegulamiiiiO.
~
-Outra conquista das Leis Estaduais dos Agrotôxi·
cos, existentes em 7 Estados brasileiros, que é a
prOibição dos organoclorados, produtos reconheçi-- damente cancerígenos, carcinogênicos ou_mutagênicos, não merece qualquer citação por parte da proposta da Lei Federal.
- O Governo brasileiro concederá, pelo projeto, patente-por 15 anos para os produtos desenvolvidos
no Brasil. Como a indústria naciona_l é reconhecida·mente frágil, e não possui condições de inVestir na
pesquisa de novoS produtos, as patenres serãó' das
~!!ltinacionais. QuantO aos pfOdllios criados foi-a
do território brasileiro•. "o Governo Federal garantfrã _a confideõ.i:ialídade dos dados to~icotógicos".
Os --eStados que disPonham de leis de agrotóxicos
não poderão solicitar aos órgãos federais esses dados, fundamentais pai'a o registro dos produtos, e
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para se permitir ou não seu uso, tendo em vista o
risco à saúde das pessoas e danos ao meio ambierite.
· Esse tema, de grande inter~:sse nacional, está sendo discutido sigilosamente nas esferas federais. O
uso abusivo, indiscriminado e descontrolado dos
a:grotóxícos, como hoje ocorre no Brasil, afeta a
saúde da população, particularmente a do trabalhador rural, afeta a economia do agricultor e da
nação, e- traz danos, persistentes atÇ: por décadas, ao
meio ariibiente.
Temos de denunciar amplamente essa tentativa
de se usar o Congresso Nacional para anular as leis
estaduais de agrotóx:icos, recentemente aprovadas, e
para defender os interesses de grupos económicos e
de seus representantes em várias esferas e contra o
interesse da população do País.
É fundamental mobilizar a opinião pública nacional contra mais uma .tentativa de manipulação do
Congresso Nacional.
t
--- Õ momento exige a manifestãÇão das entidades
de classe, dos agricultores, dos trabalhadores rurais;
dos técnicos, das entidades ambientalistas, dos políticos enfim de toda a Nação brasileira contra a proposta antinacional e genocida do Governo brasileiro.
-- Faço -a denÓÕ.cia em- nome da AssociaÇão Parlamentar Nacional de Proteção ao Meio Ambiente e
de meu mandato parlamentar voltado à defesa da
Agricultura, da alimentação e da Defesa do Meio
Ambiente.
São Paulo, 29 de junho de 1984. -Walter Lazzaiini.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista
0-SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia _o s_e~Liirlt~ discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Claro, sóbrio e equilibrado, no que tange à sua invulgar capacidade de enunciar realidades e conceitos, julgar
fatos, avaliar OS acontecimentos e interpretar as persõrtalidides, - foi assim que Gilberto Freyre definiu os atritos da fascinante personalidade de Aníbal Freire da Fonseca como professor, jornalista, administrador, jurisconsulto e político.
O fulgurante desempenho de Aníbal Freire da Fo_nseca, na Faculdade de Direito do Recife, através Oe memoráveis aulas, nos domínios do Oireitô Público, preestabeleceu, por assiin dizer, a sua incoercível vocação de magistrado exemplar, político, administrador e juiz sâbio e
justo.
Esses segmentos de sua brilhante trajetória evidenciaram.• pOSteriormente, dimensões de excepcional talento e
capacídade intelectual quando, por exempfo, exerceu os
cargos de Deputado Federal, Ministro de Estado da Fazenda, no Governo do Presidente Arthur Bernardes,
ConsUltor-Geral da República e Ministro do Supremo
Tribunal FederaL
A sua fecunda atuação no jornalismo se projetou a
partir do Diãrio de Pernambuco e do Jornal do Brasilgrandes órgãos da imprensa brasileira que dirigiu com
notável proficiência.
A imortalidade acadêmica que soube conquistar,
como escritor de méritos incontestáVeis, ao ser eleito
para a Academia Brasileira de Letras, justificou~Se plenamente, através dos livros onde se reúnem os melhores
trabalhos de sua produção jurídica, política, parlamentar e literária.
Portanto, assumo a tribuna do Senado Federal para
associar-me ·à;s comemorações do centenário do mestre
Aníbal Freire da Fonseca, eminente brasileiro, nascido
em Lagardo, digno representante de Sergipe no Congresso Nã.cional.
No conjunto das homenagens que lhe foram prestadas, convém mencionar a missa rezada na Igreja da Ir-
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manda de da Santa Cruz dos Militares no dia 6 de julho
passado, particularmente relevante em face da participação da famí!ia, representada por seus sobrinhos e do
comparecimento de grande número de velhos amigos e
autoridades.
Assim é que, da Academia Brasileira de Letris compareceram Austragésilo de Athayde, Presidente, os acadêmicos Luiz Vianna Filho, Josué Montello e Barbosa
Lima Sobrinho. Presidentes também, o Senador Nelson
Carneiro, os Procuradores Amaro Unhares e AntôniO
Augusto Vasconcelos, o Promotor Antônio Carlos da
Fonseca Passos, o Senhor Ernesto Pereira Carneiro, e o
Professor Silva e Souza.
Também, em Sergipe, no dia 9 de julho passado, o
Conselho Estadual de Cultura, a Subsecretaria de CultUra e Arte, a Academia Sergipana de Letras, o Instituto
Histórico e Geográfico de Sergipe e a RePresentação
Joaquim Nabuco, se associaram, para, conjuntamente,
homenagearem o Ministro Aníbal Freire, no ano do centenário do seu nascimento.
Na oportunidade, falou o Dr. Luiz Fernando Ribeiro
Soutello, Presidente do Conselho Estadual de Cultura,
do Estado de Sergipe, sobre a personalidade do homenageado, cujo palestra solicito seja incorporada ao texto
dessas considerações.
Devo, alias, relembrar, para acentuar a minha coerência, que, no dia 9 de julho de 1964, tive a satisfação de assinalar o transcurso do octagésimo aniversãfíCi desse insigne homem público, quando solicitei a transcrição, nos
Anais do Congresso Nacional, dos artigos publicados_
pelo Jornal do Brasil, de autoria de Luiz Gallotti, Victor
Nunes Leal e Mano e! Bandeira sobre a personalidade do
inolvidável intelectual, político e esci'ítor que foi o Mestre Aníbal Freire da Fonseca.
-São depoimentos _de permanente valor histórico, que
solicito sejam reincorporadoS aos texto destas ligeiras
considerações.
O Jornal do Brasil - dirigido por Aníbal Freire da
Fonseca por três gestões, sendo que, na última no cargo
durante 10 anos, de 1951 a 1961- publicou ao ensejo do
centenário comemorado a 7 de julho do correntem, três
artigos cuja incorporaçãO Solicito, igualmente, comova:..
liosas contribuições ao conhecimento da sua vida e da
sua obra.
São trabalhos de autoria .de Josué Montello, Barbosa
Lima Sobrinho e Miri8.m Lage, respectivamente intitulado~ "Mestre Aníbal Freife",~ "Centenário de um Homem
Público", e. "Aníbal Freire, 100 anos- um Grão Senhor
da Política e da Educaçâ.o".
Finalizando, cumpro o dever de acentuar que Sergipe
muito se regozija com o transcurso do centenário de um
dos seus mais dignos filhos, que dedicou sua nobre existência do Direito, ao Magistério, à Política, à Administração Pública e à Cultura, revelando, nos heterogéneos
domínius das suas atividades, uma existência digna do
mais profundo respeito e da mais sincera admiração.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas).

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SK
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
MESTRE ANIBAL FREIRE
Ao longo de seus 86 anos, mestre Aníbal Freire foíchamado a dirigir o Jornal do Brasil em três momentos
da vida nacional: em 1922, em 1937 e em 1951. Ou s(!ja:
aos 38 anos, aos 53 e aos 67.
Esses três encontros me parecem altamente significativos. Constituem eles o testemunho de que, entre este jornal e o notável homem público, havia uma afinidade tão
sensível que, em épocas diferentes, um e outro naturãC:
mente se harmonizaram, cabendo a mestre Aníbal Freire
o comando da folha como seu líder.
Um jornal, desde que começa a circular, cria írriediata, mente o seu estilo e o seu público. Estilo que não pode
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modificar, público que não deve perder, desde que se firme como instrumento de opinião.
_P_ara isso~ irilpõe-se-uma-linlia de coerência dojó"rnal
-ci)Tis-igO-mesmo. Se se afasta dessa linha, é ã &ateia arpoada: ainda que lhe sobre caminho a percorrer, acabará
-por exaurir-se, até a rendição final.
A coerência do jornal, na norma de conduta que consolidou o seu prestígio, reclama intérpretes adequados,
que hão de levá-lo adiante, modernizando-o tecnicamen~
te,- Sem prejuízo dos princípios fundamentais que sempre
o nortearam.
Há 29 anos, quando iniciei este meu caminho no Jornal- dO Brasil, era Ãníbal Freire quem o dirigía; numa
sala modesta, sentado à mesa de tampo Corrido, dandome a· impressão de que estaria ali para responder pelo
jornal. Na verdade, comandava-o a seu modo, como intérprete de uma tradição que bem conhecia.
Por essa ~p_oca, o jornal compunha o seu público de
modo realmente singular: era popular, pelos seus anúncios classificados, e um tanto elitista, por sua linha opinativa, sem-pe"rder de vista a identificação com as causas
progressistas de interesse nacional.
Era essa, creio eu, a orientação aqui deixada pelo Con9-e _pereira Carneiro, e a que Aníb;al Freire prontamente
se ajustou, quer em vida do conde, quer depois de seu desaparecimento.
Dias depois do convite que me faz a Condessa Pereira
Carneiro, para aqui suceder a Roquette Pinto, no corpo
de colaboradores do jornal, fui visitar mestre Aníbal,
para saber até onde ina o meu d~embaraço opmativo,
na coluna que iria assinar. E ele, prontamente:
- ~ Liberdade absoluta, com a responsabilídade de seu
nome. A mesma que terão aqui o Alceu Amoroso Lima e
o Manuel Bandeira, já. convidados também para nossos
colaboradores.
Já ali estava Barbosa Lima Sobrinho, com a mesma
orientação - a orientação que jamais vari_ou, ao longO
de sua profunda identificação com o Jornal do Brasil, no
correr de meio século.
Lembro-me de que, certa vez, na Academia B(asildra,
em conversa com Paulo Bittencourt, então à frente do
Correio da Manbi perguntei-lhe por que não escrevia,
com as suas lembranças pessoais e os testemunhos de
que poderia dispor, a história de seu jornal.
E ele, com vivacidade:
......-.Essa história já ·está feita: é a coleção completa do
Correio da Manhã.
Sirri; tii:tha razão Paulo Bittencourt._A história de um
jornal é o seu dia-a-dia, sucessivamente, ao_ longo do
tenlpo como o rio que Vai -eSPelhaildO -os-acidentes de
suas. margens e a nesga de amplidão que sobre ele se
debruça. Ou seja: o lento fluir_ de sua cronologia.
Mestre Aníbal Freire, cujo centenáno transcorreu no
último sábado, pertence à história do Jornal do Brasil,
não somente porque o dírigiu, ·mas sobretudo pOr ter sabido ajustar- o seu comando ao espírito da folha,
mantendo-lhe a tradição harmoniosa.
No meu Diário da Manhã, lá está ele, com a sua cordialidade e o seu convívio afetuoso. Dele se poderia dizer, ultrapassados os 80 anos, o que disse Pierre Brisson,
diretor do Figaro, sobre a grande Colete, na mesma faixa
etária: era Pouco octogenário.
Realmente: continUaVa a interessar-se pela última revista, pelos novos livros, pelas mais recentes murmurações políticas. Mesmo quando teve de limitar o seu es~
paço à exigUidade do apartamento de Laranjeiras onde
encerr"ãria a parábola da vida. Ali re~nia ve_l~os amigos,
c_om os quais c9nversavã. animadamente, fiel ao gosto de
expender a sua opinião objetiva, nos debãfes- mais animados, como se estivesse na sua sala do Jornal do Brasil.
Com esta diferença: em casa, no seu pijama de enfermo; no jornal, sempre bem posto, na elegância de seu
traje completo, a que não faltava o colete, mesmo nos
dias de calor. Dir-se-ia preparado, ou para a tribuna da
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Câmara dos Deputados, ou para a sua cadeira de magistrado, com~ Ministro do Supremo Tribunal.
Unlit tarde, na Academia Brasileira, como andasse um
de nossos confrades a estudar um meio de" eximir da avidez do Imposto de Renda o nosso jeton, Aníbal ergueu
prontainente- a cabeça, com o dedo em riste, _como se
houvesse voltado à tribuna parlamentar:
-Sou contrário à proposta, na condição de u_m dos
responsáveis pela instituição do Imposto de Renda no
Brasil, como Minis"iro da Fazenda do Governo Artur
Bernardes.
B.iistou isto para que a sugestão em debate não fosse
adiante. Mestre Aníbal tinha, na Academia, como neste
j~rnâl, a autoridade de seu g~ande nome. Sua vida estavã
associada às sua-s opiniões.
Josué Montelo
Jornal do Brasil, domingo, 8-7-84
CENTENÁRIO DE UM HOMEM PÚBLICO
A passagem do centenário de nascimento de Aníbal
Freire, no dia de ontem, 7 de julho, desperta uma série de
reflexões. que me vão arrastando, insensivelmente, a um
paralelo entre a vida do mundo político, no tempo dele, e
o que agora se registra no noticiário da imprensa. Há
uma espécie de confronto entre a Primeira República e o
que acontece agora num regime que nem sei se devo classificar de República, depois do golpe de estado de abril

de 1964.
Eu estava então iniciando a minha vida dejornansta, e
convivia largamente, por força da profissão, com senadores e deputados, eleitos numa fase em que ainda não
existia o voto secreto, no modelo australiano, com a utilização da cabina indevassável. Fazia-se então a eleição a
bico-d~-pena, com os mesários adestrados na redação
das atas falsas. E, apesar disso, como observava Gflberto
Amado, ele próprio beneficiáriO desse regime, a eleições
más correspondia uma representação excelente. A ban~
cada de Pernambuco, nos tempos de Rosa e Silva, trazia
nomes· ilustres: Esrileratdino Bandeira, Artur Orlando,
Farias Neves Sobrinho, Aníbal Freire, e outros de não
menor valor. O ambiente parlamentar infimdia-respeito,
pela significação dos homens que o compunham. Nem
havia espaço para a corrupção. ·
Ou, por outra, para ser exato, havia, sim, um pequeno
espaço, que _quatro ou cinco deputados ocupavam. Eram
chamados O$, "ratos cinzentos", funcionando como advogados administrativos, a serviço de grandes empresas.
Sendo de assinalar que a profissão deles era, realmente, a
advocacia, embora fazendo o comércio da influência
QOlítica. Va_!iam-se do mandato para ter entrada franca
nas repartiÇões e facilitar' o andamento dos papéis que
pudessem interessar às empresas a que serviam. Com o
tempo, essa tarefa mudou de mãos e já não se precisa
nem do diploma de bacharel em Direito, sem que desaparecesse a advocacia administrativa, qUe agora só se
percebe nos anúncios de missas de sétimo dia, com empresas sólidas chorando a morte de seus insignes proteto~
res.
A revolução de 1930 apeou do poder os políticos daquela época, classificando-os, pejorativamente, de. "car_colnidos". Mas o que parecia um labéu aos poucos se foi
- ifansformandO em louvor, quando se verificou que aquelas figuras, malsinadas nos comentários correntes, desciam de mãos limpas as escadas do poder. José Augusto
Bezerra de Menezes, por exemplo, a respeito do qual
Nilo Pereira acã.ba de publicar uma excelente biografia,
para sobreviVer, teve que se dedicar à corretagem de seguros. E um dos maltratados da imprensa do tempo, Efigênio Sales, via-se forçado a desfazer-se de sua biblioteca. Para que, no julgamento da história, a expressão de
"carcomidos" viesse a significa! homem de bem, emergindo _do caos dos -ínquéritos e pesquisas da fase revolucionária.
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Aníbal Freire pertenceu a essa geração. Ocupou posições em todós oS poderes do Executivo ao Judiciál'io e
ao Poder Legistativo, Secretário_ de Estado, deputado em
várias legislaturas, Ministro da Fa~enda, MinjstrO tam-

bém do Supremo Tribunal Federal, diretor, por três vezes, deste Jornal dQ Brasil, de que o havia afastado a
tempestade da Revolução de 1930. Pois, apesar de tantos
encargos, acabou a vida como inquilino de um apartamento de alugu~l. sem outra fortuna do que a das amizades que havia feito, e das admirações que o acompanhavam. E cuidadoso sempre nas suas despesas, como quem
odeia dívidas, e detesta o desperdício.
. Quanta cousa mudada, já em vida delel Aníbal Freire,
por exemplo, nunca foi sequer candidato ao Govern-o do
Estado a que vinha servindo. Sergipano de nasciment6,
fizera política em Pernambuco. Casara com a ffiha do
Conselheiro Rosa e SilY.a, que era o chefe político do Estado. E embora se falasse d_e."oligarquia", o cerro-éque
não foi além de deputado federal. Porque os costUmes
políticos eram diferentes, Nunca soube {i_e ninguém: que
se apresentasse como candidato de ~i mesmo, e andasse a
pedir votos de casa em casa, ou of~ecerido .;:_ompensações, pequenas ou mUionãrias, num sistema de contratos comutativos, resgatados à vista ou cpm depósitos nos
bancos suíços, como conviesse ao eleitor. Por iSs-o, os
partidos atravessavam a fase das sucessões, sem maiores
incidentes, uma vez que os candidatos surgiam de uma
espécie de consenso, em que prevaleciam os nomes reco~
mendados pela excelência dos serviços prestados ao_ partido, Creio que se um político s-e _apresentasse,
declarando-se o mais capaz, o mais inteligente, o mais
competente, não precisaria dizer mais nada, para ser
imediatamente s·acri_ffca:do.
Também havia desÍnt~resse e ~Pacid;de de renúncia,
e muito mais altivez, com a incapacidade para cumprir o
programa dos caras-de-pau, Como se poderia verificar
na vida de Aníbal Freire. Basta lembrar que ele havia casado com moça rica e, por morte dela, fizera questão de
devolver_ao s_ogro não apenas as apólices que_haviam
c_onstituíd_o o dote da esposa, como as jóias e objeto_s preciosos que trouxera ao casal. Era, afinal, homenagem à
memória dela, para que não se pudesse alegar que havia
casado por interesse.
O que seria, também, demonstração de seus sentimentos ·de altivez e de dignidade, de que deu demonstrações
incomuns, no exercício da pasta da Fazenda, no Governo de Artwr Bernardes. Foi o caso que o Presidente rece-_
beu, em certo moment_o, pedido de demissão de seu Ministro da Fazenda. Artur Bernardes ficou perplexo. Não
houvera, entre eles, nenhum atrito, nenhUma ·rai-ão -de
divergência, Como entender o pedido de demissão'?
Mandou pedir ao Ministro que contasse as razões daquela carta. Aníbal Freire-_eXPliCóu que havia sido lavrada a nomeação de um funcionário da Fazenda, na· secretaria do Palácio do Catete, sem a lnicfatiV~Cdo Ministrei
respectivo. Recebera o ato com a assinatura do Presidente, o que transformava o seu referendo numa imposição.
Não tinha qualquer objeção à nomeação, mas entendia
que se deveria fazer com a iniciativa do Ministro.
Artur Bernardes compreendeu a atitude de seu auxiliar, e, como não tivera nenhuma razão para agravá-lo,
pediu desculpas e assegurou que, daí por diante, atenderia às razões apresentadas pelo ministro. Creío que o episódio nem chegou ao CQ!Jh~im~nto da iin"pt'ensa. ~ Aníbal Freire, na administração de pasta tão importante,
prestou a Artur Bernardes, e ao Brasil, o~ beneficlos de
uma administração empenhada na conquista do
equilíbrio orçamentário e da valorizaç_ão da moeda nacional.
Seria o caso de lembrar Machado de Assis. Mudaria o
Natal? Ou será que a hTstôria-política do Brasil antigo já
está tomando ares de histórias da carochinha?

Barbosa Lima Sobrinho

Jornal do Brasil, sexta-feira, 6-7-84
ANIBAL FREIRE, 100 ANOS
UM (iRÃO-SENHOR DA POLITICA E DA EDUCACÃO
Um homem bom e justo. se os amigos pudessem resumir seu comportamento, ele entraria para aqUele clube
fechado dos grand-seigneurs; elegante na roupa; no trato, no carãter, Sergipano, nascido em Lagarto, Aníbal
F"reire completaria amanhã 100 anos. Morreu cm outubro de 1970, o corpo fracO mas a ·mesma cabeça privilegiada que o alçou ao posto de um dos melhores tribunos da primeira metade do século."
A ·palavra era um de seus_ dons. Quando escrevia, tinha
um tex.to enxuto, direto. Na tribun-a, era: rómâllticó", bordava com as palavras como se fosse um artesão. Na Academia: Brasileira de Letras, ninguérrl- eSqUece O dia em_
que ele fez o discurso- de homenagem a Assis Chateaubrland, recém-admitido no círculo dos imortais. Como era seu hãbíto, Chateaubriand cochilava na cadeira, e outro imortal, Josué Montello, tentava interromper
o sono tocando a ponta da espada em sua perna. Aníbal
Freire percebeu a cena e resolveu o caso a seu mod9: alteou tanto a voz que Chateaubríand estremeceu. Foi o
suficiente para que ficasse acordado até o final da cerimônia.
Escritor, joi-nalista,jurista, acadêmicO i político, Aníbal Freire, foi diretor do Jornal do Brasil, em três períoáos, erltre i 919 e 1900. Mesmo conseguindo sucesso em
todas as ati vidades que desempenhou pela vida afora, tinha sua preferência: o magistério. Foi aquele tipo de
professor que conhecia os alunos pelo nome- e sobrenome- e chegava a se dar o trabalho de acompanhar,
enquanto podia, a vida de cada um deles. Mais que professor, ele era uma espécie de guia para suas turmas, Sabia ouvir. Sabia, melhor ainda, aconselhar com tal arte
que jamais privava seus pupilos do direito de escolha. A
líberdade, para ele, era fundamental.
APesar de seu amor pela cátedra, a primeira inclinação_ de Aníbal Freire foi para o Díreito;·-cur-sou as fac_ulda.des de Pernambuco, Ba(:Lia e Rio de Janeiro,
for-mando-se em 1903, Nesse mesmo ano, foi nomeado
promotor público em Aracaju, e no ano seguinte, transferido para Pernambuco, voltou a se dedicar a uma paixão que nasceu cedo, o jornalismo. Com 15 anos, ainda
estudante, Aníbal Freire arranjava tempo para escrever,
.Seus artigos eram publicados em diversos jornais sergipanos e, em Recife, chegou a dirigir o' Diário de Pernam~
buco. Ao mesmo ternpo, mantinha colunas em jornais
cariocas como a Gazeta da Tarde e Cidade do Rio.
A política _foi outra inclinação desse sergipano que elegeu,_~omo- fonte de Sua inspiração, ó_s clássicos françeses.
Em t907, foi eleito deputado estaduarpor Pernambuco,
e pouco-depois assumia o posto de vice-presidente da Assembléiaest~dual. N'? ano seguinte, chegou a Secretário- Geral" dO ESfado de Pernambuco, e mais tarde à Câmara
Federal. Sua capacidade verbal foi logo notada, e Aníbal
Freire impôs~se como um dos mais brilhantes oradores
parlamentares. Sua carreira política, sempre marcada
por um tom de equilíbrio-, foi muito -àjuda-da por seti sogro, o líder sergipano Rosa e Silva. Mas foi por seus próprios dotes que foi chamado pelo Presidente Artur Bernardes para substituif Sampaio Vidal na pasta da Fazenda. Sua performance foi invejãvel. Com uma política monetária austera, Aníbal Freire debelou, em apenas um
ano de trabalho, um nasc_ente processo inflacionário. Em
1926, já fora do Ministério, oc:upou o dugo de Consultor
Geral da República e Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Dizem os amigós qtié, em sua vida públicá, Artíbal
Freire foi brilhante, Mas todos concordam que ele tinha
~ma eSpécie de dom natural; fazer amigos. Muito afetuoso~-à maneira antiga, seni grandes arroubos em suas relações, preencheu mais de 30 anos de viuvez com uma
_roda de amigos. Amigos que ele cultivava cOm atenções e
uma costumeira paciência em ouvir. Quando falava,

Aníbal Freire preferia os temas políticos. E seus amigos
lembram a argúcia com que previa o desfecho das mais
intrincadas situações. Cumprimentado pelo acerto de
seus-progt16sticos, costumava atribuir isso, com modéstia, à experiência política que acumulara e ao faro jornalístico.
Paralítico, passou os últimos anos recolhido em seu
apartamento de Laranjeiras. Nos fins de semana, passeava de carro com os amigos que jamais deixaram de freqUentar sua casa. Sentado na sala, um cobertor nªs pernas, Aníbal Freire jamais deixou que sua cabeça mofasse: lia seus autores prediletos e acompanhava a política
do PaJs, E, com a mesma alegria dos tempos em que brilhava nas tribunas, recebia os amigos para rodadas· de
conversas que se estendiam até a no_ite. No fundo, mais
_ d.o que a cátedra, os amigos foram sua grande paixão.
Mírian Lage
Palestra proferida pelo Economista Lulz Fernando
Ribei_ro _S_outelo, Presidente do Conselho Estadual de
Cultura, na solenidade comemorativa do centenário
de nascimento do Ministro Anníbal Freire da Fonseca, promovida pelos agentes culturais sergipanos - 9
de julho de 1984.
-Anníbal Freire e eu, parece, marcamos alguns enContros pela vida a fora, que, existem, entre nós dois, alguns
pontos em comum,
Não foi apenas a coincidência dele ter ingressado na
Academia Brasileira de Letras, no mesmo ano em que
nasci- 1949.
O seu discurso de posse na Academia Brasileira deLetras, foi o primeiro que li, entre os proferidos naquela
casa onde se cultiva o pensamento e a língua, numa das
minhas férias em Santa Luzia, ainda ginasiano.
Anos mais_ tarde - e este serã mais um ponto de encontro - jâ funcionário da antiga Secretaria Extraordinária para Assuntos da Casa Civil, em 1970, recebi a incumbência de minutar, a partir dos dados fornecidos
pelo Professor_ Paulo Almeida Machado lagartense como
Annlbal Freire - o deCreto através do qual o Govefnãdor João de Andrade Garcez declarava luto oficial, em
todo o Estado, em razão da morte daquele ilustre sergipano.
Mal eu sabia que, decorridos quatorze anos, seria designado, por indicação do companheiro Antonio Garcia
Filho, nobre Presidente da Academia Sergipana de Letras, para falar sobre Annlbal Freire, no ano ·do centenário do seu na.scimento.
E, na pesquisa que realizei para escrever esta Palestra,
consegui encontrar mais um ponto em comum: a sua admiração_ por Joaquim Nabuco, sobre que diria ser o
"ídolo da minha mocidade e é sempre um dos guias poderosos e fascinantes do meu espírito".
Afastado da sua terra natal, Anníbal Freire, ainda que
encaminhass.e.para a Biblioteca pública os seus livros,
acompanhados de gentis dedicatórias, foi esquecido pela
~aioria dos sergipanos. Um ou outro advogado talvez,
mais perquiridor no estudo das questões do Direito
Público ou mais preocupado em acompanhar a jurisprudência da mais alta corte de Justiça deste Pais, tenha se
debruçado sobre seus trabalhos e sobre os votos que prolatou no Supremo.
Mesmo assim, nada mais justo, que o homenageemos
hoje, no ano do seu centenário, cnfocando o homem
Anníbal Freire, o homem de Estado, o professor e, finalmente, o homem de letras, mas, antes de tudo, um. "infatigável na defesa dos ideais de democracia e liberdade"
(2).

Estes aspectos todos se complementam em sua existência torn.~ndo-o uma das maiores expressões da sua época.
Hoje, cabe a um jovem- da geração que começava a
viver no mesmo ano em que ele ingre5sa na Academia
Brasileira de Letras - o reapresentar aos seus coestadUano"s;--
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Figura singular, pelas múltiplas atividades que desenvolveu, temo falhar diante da missão que me é cometida.
Se falhar, perdoem-me.
O homem

O ano de 1884 foi pródigo com a cultura sergip3:na.
Nasceram, então, Bernardino José de souza, o mestre do
Direito na Bahia; Epifânio Dória, o arquiteto da Orgariização cultural de Sergipe, e Anníbal Freire da Fonseca,
que veio ao mundo a 07 âe julho.

Vivia o Brasil uma época de crise. As causas que, cinco
anos mais tarde, levariam a monárquia ao fim, estavam
formadas. A Igreja, desde a célebre questão dos bispos,
impropriamente chamada religiosa, se retraíra na defesa
do monarca. Os militares iniciavam a sua marcha no sentido de afastar-se do apoio à causa monárquica. E os
abolicionistas, movidos mais por interesses,,, ..humanitários" do que por razões meramente econômicas, fOrÇa~
vam o Governo a decretar a abolição total do braço escravo, sustentáculo primeiro da ...principal indústria da
nação", como afirmava O. Pedro II em uma das suas Falas do Trono.
Foi nesta quadra difícil da vida nacional, quando a's
instituições políticas perigavam, que o meriino Anriíbai
nasceu, no lar do casal Antonío Cornélia da Fonseca e
Júlia Freire da Fonseca, irmã_ dO filólogo Laudelino
Freire.
Muito pouco se conhece sobre a sua meninice e onde
estudou as primeíras letras.
Armindo Guaraná, cujo DicionáriO somOS Obrigados
a recorrer quando desejamos escrever sobre o passado
cultural de Sergipe, não traz qualquer anotação a resPeito.
Nele sabemos que fez seus estudos preparatórios no
Ateneu Sergipense e no Colégio do Professor Alfredo
Montes, fase de sua vida que ele iria recordar, com saudade, num discurso saudando o Presidente Graccho Cardoso, quando afirmou:
.. Facilmente as imaginações juvenis tomam para
orientá-las padrões, que, se servem de modelo para a
ação futura, representam fortes e benéficos estímulos,
Por influênciã do vosso genitor, fostes um destes padrões
para a minha vocação. Não hei de esquecer nunca o que
representa no meu reconhecimento e na minha mocidade. Com Alfredo MOntes e Baltazar Gois, Brício Cardoso foi urh dos meus guias espirituais. Na vida das províncias avultam esses tipos de semeadores de idCal, enlevados na sua função e certos dos prognósticos de sua
sanção tutelar.
Brício Cardoso nos ensinava história - perdoem-me
essas evocações os que não são filhos de Sergipe - no
amplo salão do Ateneu. Mas não eram apenas essas
lições, que fixavam o curso do pensamento e determinavam a orientação final que havia de guiá-lo: eram sobretudo as confidências-e--as expaiiçõeis enf.rC PrOfessores e
alunos, nesta doce serenidade e milagrosa confiança que
só conhecem os que praticam a profissão. E aos meus
ouvidos ressoavam, pela voz enternecida de um pai, os
começos de vossos triunfos em terra estranha. Era a tentação para a vida politica, em que vos enSaiáveis, e para
a vida do jornalismo, em que logo penetrastes com a audácia e fogo de um conquistador"(3).
Talvez tenham sido o amor pela História- a "'mestra
da vida", na palavra maior de Cfcero- a preocupação
com os seus semelhantes, o pendor pelos assuntos políticos, insuflados na mente do rapazinho pelos mestres
queridos, as causas primeiras que o levaram a cursar Direito iniciando os seus estudos em Salvador.
Neves da Fontoura, no discurso com o qual o recebeu
na Academia Brasileira de Letras, afirmou:
"Três Faculdades de Direito contribuíram para a formação jurídica do yosSo espírito, ávido de saber em tão _
verdes anos: a da Bahia, onde, entre outros, aprendestes
as lições de Filinto Bastos; a do Rio de Janeiro, que vos
familiarizou com a vida da m-etrópole, finalmente a do

Recife, em que recebestes

o grau, ainda antes da maiori-

dade".(4)

Viveu e formou-se em Recife •. "em um dos momentos
áureos da Faculdade de Direito, ainda na ebulição gloriosa da Escola do Recife..... "( 5), ..pois foi ali que sua
cultura humanística, histórica, política e jurídica se
amalgamou na composição de um espírito lúcido, comi~
nado pelo censo da medida, predicados que iriam ãbrir~
lhe as múltiplas veredas do seu destino... (&)
Enquanto estuda, dedica-se também a escrever, desde
o distante ano de quando publicot,J, ..0 Tempo e o Estado", seguindo de um estudo sobre Elziário da Lapa Pin~
to, intituladQ. "Um esteta", inseridos em O Estado de
Sergipe, jm:nal do grupo olimpista.
Com o diploma de Bacharel em Ciências Jurídicas e
Sociais, retorna a Aracaju para exercer o cargo de Promotor Público, para o qual fora nomeado em 1902. Sua
permanência, na capital sergipana, não dura senão um
ano, pois em 1904 jâ se encOntra de volta ao Recife, onde
encontrará o aritbiente propíciO para se desenvolver, ha~
mana e culturalmente, e para alçar vôo em busca de hori~
zonte mais largos.
Recife estará sempre entre as cidades que mais amou,
porque, foi, conforme dirá em 1930•. "o abrigo da minha
mocidade, húmus vivificador de minha formação men·
tal, estímulo e conforto de minha madureza, sacrifício de
minhas mais caras recordações" ... , razão p_ela qual, con~
clufa....recebe, Pernambuco indômito, a ablação de meu
reconhecimento e fidelidade" .(7)
Mais tarde, ao deixar o SupremO Tribunal Federal, ele
voltará a referir-se, Com muito carinho, a Recife; onde,
afirmou,, "primeiro floriram os meus SonhOs, vicejaram
os meus ideais, corporificaram-se os meus anseios" .(8)
Colaborou, então, no Diário de Pernambuco, depois
de o ter feito em O Tempo (1898}1899), O Porvir(I900)e
em O Estado de Sergipe (1899/1903), em Aracaju, em A
Cidade do Rio e Gazeta da Tarde (1901), no Rio de Janeiro, e, finalmente, no Jornal do Brasil, em várias fases da
sua vida (1922/1929, 1937/1940 e, mais tarde, depois de
aposentado do Supremo, até 1960).
Ao_ lado- do jornalismo, uma ·outra atividade o atraía.
Era a política partidária. Sua participação na Política,
conforme preconiza o editorial do Jornal do Brasil,
quando ele o deixOl.J._ "só Pode ser entendida e analisada
como ele próprio a entendia, como uma projeção do jornalista que sempre foi, mesmo quando, por imposição legal, viVeu ªfastado da vida da imprensa. A posição da
verdade, o calor que sabia pôr ·nas causas que defendia, a
perspicácia da sua inteligência, o rigOr de uma objetividade que a paixão jamais toldou todas as virtudes e qualidade de Anníbal Freire foram, em qualquer missãO em
que ele se encontrasse".(9)
Assim, ele foi sucessivamente Deputado Estadual
(1907), quando chegou a Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa, Secretário Geral do Governo de Permimbuco, Deputado Federal, nas legislaturas de 1909, 1924,
1927 e 1930.
Sua carreira política teria sido ainda mais marcante se
não fora o interregno havido em 1912. Neste ano, os partidários do Dr. Rosa e Silva foram vencidos pelo General Dan tas Barreto que. "entrou no Palácio das Princesas, no Recife, num rastro de sangue" (1°), com o decisivo apoio do Presidente da República, o truculento Marechal Hermes da Fonseca.
Vencido nas umas, Am:iíbal Freire, depois de uma viagenl à Europa; retorna ao Recife, em 1912, dedicindo-se
às atividades forenses, ao jornalismo e, principalmente, à
catedra na Faculdade de Direito, onde, desde 1907, era
Professor de Economia Política substituto, efetivo, e finalmente, catedrático de Direito Administrativo.
Em.l924, voltaria ao Parlameilto,como Deputado Federal, destacando-se como uma das maiores autoridades
em Finanças Públicas.
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Gilberto Amado, seu colega nesta fase, evidencia a sua
atividade parlamentar, escrevendo:
Anníbal Freire, que nem preciso destacar, relator da
Fazenda, futuro detentor da pasta, na qual iria aplicar,
da metade para o fim do quatriênio, os principias aprendidos em Pernambuco, inspirados na política do
equilíbrio orçamentário e de razoável deflação. Tive de
lutar com ele, amigo de cortar verbas dos Ministérios,
para preservar o Itamarati dos seus rigores e salvar um
antigo, cujo direito, pouco claro aos seus olhos, Anníbal
fortemente combateu, ...A Comissão de Finanças nomeando funcionário demitido!" exclamou. Ao que redargudi;. "Sempre se encontra meio, quando se quer, de
·reparar uma injustiça. E. o que estou fazendo". A Comissão me acompanhou. O plenário também. Anníbal tinha
razão. O qUe eu admirava é como pode ele resistir à tenacidade do cônsul, homem doente da espinha, mas um gigante inapto a renunciar à pretensão. A Comissão não
resistiu" .(1 1)
Da Câmara dos Deputados- para o Ministério da Fazenda foi_ a peitas um passo. Defensor ardoroso da eliminaçãO do déficit orçamentário e do coiltrole do meio circulante, segundo os princípios preconiza:dos pelo economista Gaston Jéze, Professor da Faculdade de Paris,
para superar a crise económico-financeira da Argentina,
o Presidente Arthur Bernardes, que comungava suas ide' ias, em dezembro de 1924, o chamava para substituir
Sampaio Vida! que se exonerara.
Permaneceu no Ministério até o fim do mandato de
Arthur Bernardes, quand_o retornou à Câ(llara, onde a
Revolução de 30 o vai encontrar como um baluarte da
ordem constituída, um conservador que, não sendo um
reacionário, afirma qu~...só se conversa bem o que se utiliza para novos impulsos".(l 2)
Debatendo os problemas brasileiros numa reunião
política, em Recife, ele dirá que, em 1930, ..0 campo
político precisa ser alargado no Brasil. O acesso à magistratura suprema não pode mais se processar somente os
Governadores dos Estados. Constitui uma das máculas
do regime a erupção de certos prestigias quadrienais, que
não se traduzem pelo tirocínio da vida política, pela seqüência de serviços à causa pública, pela aptidão, descortino e atividade"( 1 ~)
Consolidada a vitória da Revolução, Anníbal Freire,
considerado un;t. "carcomido" pelos detentores do poder,
voltou a sua missão de professor, mesmo porqu~ "a cátedra seduz as naturezas afeitas à meditação e ao exame sereno dos prOblemas jurídicos e encanta - na Sua própria
palavra- pela perspectiva de influência do mestre sobre
as gerações novas, meta por vezes ilusória e fictícia, mas
sempre dominante nos que executam".( 14)
Creio que foi -no exercício dessa cátedra que o foram
buscar, em 1938, para o cargo de Consultor-Geral da
República, da inteira confiança do Presidente da República, de quem é assessor direto, sempre ouvido nos
assuntos que, conflitantes entre leis, chegou à decisão do
Chefe do Executivo.
Em 1940, ingressa na mais alta corte de Justiça do
País. É Ministro do Supremo Tribunal Federal, onde se
notabiliza pelas "qualidades de equilíbrio e moderação
que marcavam seu valor de grande juiz" (! 5) e se filia
..aos modernos métodos de interpretação", que se afastam da vontade do legislador para, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, fixar o alcance
e o sentido das normas legais".( 1 ~)
Permaneceu no Supremo até 1951, quando se aposentou, prOferindo uma oração de despedida das mais brilhantes entre as que foram ouvidas naquela Casa da Justiça, na qual defende a importância da magistratura, o
primado do Direlto e da liberdade, a ampliação das atribuições do Judiciário a qual ..não pode confinar com a
arbitrariedade e se tem de conter em vínculos jurídicos
invioláveis, para salvaguarda dos legítimos e justos
ideaís de i:õ\etivfdade".( 11 )
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Voltava, assim, à vida da planície, como um cidadão
comum, dedicado ao estudo, à leitura no silêncio da sua
biblioteca, indo às sessões da Academia Brasileirã. deLe~
tras (eleito em 1948 e empossado a 19 de maio de 1949,
ocupando a cadeira n'il 3, cujo patrono é Arthur de Oliveira, tendo Roberto Sim.onsçn, o autor da magistral
História Econôinica do Brasil, como predecessor) e,
sempre que convocado, freqUentando bancas examinadoras em concurso de professores para escolas superiores, severo nas argUições, e a tribuna onde pronuncia
conferências literârias e dirigindo o Jornal do Brasil até

1960.
.. Paralítico, passou os últimos anos recolhido em seu
apartamento de Laranjeiras. Nos fins de semana, passeava de carro com os amigos que jamais deixaram de freqüentar sua casa. Sentad_o na sala, um cobertor nas pernas, Anníbal Freirejari1ais deixou que sua·cabeça mofasse: lia seUs autores prediletos e acompanhava a política
do País. E com a mesma alegria dos tempos em que brilhava nas tribunas, recebia os amigos para rodadas de
conversas que se estendiam até a noite. No_ fundo, mais
do que a cátedra, os amigos foram sua grande paixão."
(")
Vencido pela idade e pela doença, ele morreu a 21 de
outubro de 1970, cercado do conforto dos am,igos e admirado pelos seus c-ontemporâneos comQ, ..um mestre no
sentido geral, não somente nisto ou naql!,iiQ: pela sua a
um tempo suave e firme sabedoria - um mestre da vida"(1~), como assegurou Manuel· Bandeira.
Ele, ao fim da sua vida, poderia dizer, como_ o Apóstolo São Paulo, que "combati o bom cqmbate e não perdi a
fé", porque sempre acreditou nos homens.
O homem de Estado
Aníbal Freire, como homem do Estado, tem três momentos distintos em sua vid~: Deputado F:ederal, Ministro de Estado e Ministro do Supremo Tribunal Federai.
São momentos que se interpenetram e dão a medida
exata da sua atuação co_mo homem de Estado, dedicado
ao serviço do__ _Bra_s_il, sempre honrando os cargos que
ocupou com suprema dignidade.
O Deputado

Vinculado, inclusive por laços familiares (em razão do
casamento), ao Dr. Rosa e Silva- que se opunha, na
política perfianibucana, ao grupo Hderado pelo General
Dantas Barreto,("célebre" autor do romancc;_,''A Con~
dessa Hermínia", onde escreveu esta frase., "lapidar~':
Quando a condessa acordou, estava morta'~), Annibal
Freire ingressou 'na politica em 1907, como Deputado
Estadual.
Destacando sua atuação parlamentar, Neves d3-FOntoura dirá." ~--oS vossos ·discursos fizeram época e vos
conferiram um lugar excepcional entre os vossos pares e
no seio de vossos correligionários, entre os quais se con·
tavam valores como Gonçalves Ferreira, Pedro Pernambuco, Esmeraldino Bandeira, Segismundo Gonçalves,
Estácio Coimbra".
Com a nomeação do Deputado Esmeratdió~ Bandeira
para Ministro da Justiça, seria chamad9 a ocupar uma
cadeira na Câmara dos Deputados, em I9Õ9.
Muito pouco materiãl sobre a sua presença na tribuna
parlamentar consegui reunir, em razão da premência em
escrever esta palestra e, principalmente, diante do verdadeiro caos em que se encontra o depósito da Biblioteca
Pública, onde estâ a mais completa coleção dos Anais da
Câmara dos Deputados em terras sergipanãs.
Devo à generosa colaboração do eminente Deputado
Francisco Rollember,g, homem público íntegro e intelectual brilhante, o conh~lmento de algumas das intervenções de Anníbal Freire na Câmara dos Deputados.
Situam-se esSes discursos em três fases distintas da sua
atividade como Parlamen{?r,
Na primeira, que corresponde ao período de 1911, ele
vai à tribuna para tratar de assuntos da atualidade políti-

ca de Pernambuco, das perseguições sofridas pelos resistas, da intervenção de militares nas eleições daquele Estado, acobertados pelo Presídente da República.
A_nalisando este agitado péríodo da República Velha.
com muita propriedade, observa Afonso Arino~:
.. "A' POfifiCa do Governo Hermes descambava o período das. "salvações".
Vista com maior -distância, essa fase oferece uma significação mais coordenada, que escapava ao observador
contemporâneo. O processo usado para a conquista do
poder nos Estados era, sem dúvida, o emprego da força
armada contra as instituições legais. Repetia-se, com a
diferença do tempo, a onda de.deposições dos governadores pelo Exército, a que o P;ís assistira no Governo de
Floriano.
Mas, agora, havia, nos Estados, apoio popular àquele
deslocamento das oligarquias enraizadas. O fenômeno
da união tinha feito ás fej>Ublicas latino-americanas cem
anos antes. É o mesmo que apareceu, na nossa geração,
nos pafses ârabes e negros da África, e em algumas
nações do Extremo Oriente. Rompido o quadro legal,
apesar da brutalidade e do primarismo das. "salvações",
não podemos deixar de reconhecer a existência, dentro
delas, de um certo apelo popular"(20),
A leitura dos quatro discursos proferidos, nesta fase,
entre 14 de novembro e 13 de dezembro de 1911, no~ permite concluir que o jovem Deputado_ era um dos maiores
oradores da casa legislativa, ·
Seguro, lúcido, empolgante, fiel aos seus princípios e,
antes de tudo, defensor dos seus ideais, ele investe contra
o_ General Dan tas Barreto, com observações ferinas, e o
Marechal Hermes da Fonseca, acusando-o de execUtOr
de urna_ "política da disSimu1ação, que reúne em conclave os próceres republicanos, .para garantir ao País,
iludindo-o, medidas falazes, enquanto por trâs dos reposteiros se prepara a destruição do regime pelo emprego da força".
E arremata sua afirmação assegurando qu~ ...em relação ao caso de Pernambuco, houve incontestavelmente
da parte da guarnição federal a intervenção a mais desabusada e a mais franca na luta política aí travada"(2 1).
Seis dias mais tarde, denuncia novamente a intervenção dos "soldados assalariados que, disfarÇados em
povo, praticam toda a sorte de desatinos"-~· "um crime a
mais, praticado à sombra do inspetor da região militar
em Pernambuco, com a cumplicidade do Governo da
Repó:blica", concretizado quandQ, "foi coagido violenta
e arbitrariamente, o Presidente do Senado ( 22 ) a assumir
o governo do estado"(2 3),

SintetiZando os discursos, eu diriã que eles representam, antes de tudo, a divisão da mesma oligarquia, quando,· mesmo com a mudança dos homens, permanecia a
estrutura que a criara.
Na segunda rase, ·as dois discursos mais importantes,
datando de 18 de agosto e 9 de outubro, versam ~obre
matéria financeira, da qual é um dos maiores conhecedores.

Em ambos- os pronünciamentos, ele revela dominar- o
conhecimento de economia e de finanças, atualizado
com as medidas de política econômíco-financeira por
vários países do mundo, como a Inglaterra e a Argentina, seguindo a afirmação de Leon Say segundo a qual
"as despesas públicas não podem ser condicionadas senão pelos recursos do Tesouro".
Em outras palavras, advogava o equilibrio orçamentário através do corte de despesas.
"S. Ex•, -diz ele na defesa do seQ. parecer na Comissão de_ Finanças - nos enunciados principais da sua
magnífica dissertação, assim posso qualificar a oração
que acabamos de ouvir... çompletou todos os aspectos
sobre os quais tive oportunidade de encarar a situação
das finanças públicas, reportando-me ao exemplo dos
Países que realizam e estão praticando a verdadeira política do momento, a política do equilibrio orçamentário,
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que será o dique oposto aos perigos decorrentes da inflação.
Não tive intuito, que me parece poder-se depreender
das palavras do Sr. Vicente Piragibe, de dar resposta ao
discurso ·anterior, proferido por S. Ex•, no debate aqui
travado sobre o orçamento do Interior. O meu pa"recer
'foi escrito de muito boa fé, sem o ânimo de retorquir a
quem quer que seja, sem o propósito de combater ou
prestigiai determinadas opiniões ou determinados discursos. Resumi em um ponto de vista geral, despretensioso e obscuro, o que tenho pleiteado na imprensa, na
cátedra e nesta Casa do Parlamento, tendente a realizar
--=o prOblema mâximo no momento, a contenção das despesas nos limites do erário público, sem sacrifício-, entretanto, das necessidades coletivas. Não pode advogardespesas inúteis, quem, de ânimo resoluto e inflexível, tem
acompanhado a orientação marcada nesta Casa pela autOridade do eminente líder o Sr. Antônio Carlos, quereflete o pensamento da alta admínístração do Pafs.
O que o parecer propôs ou o que o parecer assinalou
foi que jUstamente o período áureo da administraçãó
brasileira- e o digo agora que a morte cessou o destino
dos homens que então ocupavam a administração do
País e as minha·s palavras não podem ser tomadas como
expressão de lisonja, foi que, repito, justamente esse
período áureo da administração brasileira caracterizouse pela previsão do equilíbrio entre a receita e a despesa e
pela modes-ta e relativa desproporção entre os dois termos dos orçamentos vigentes.
O que quis c_om isso verificar foi que a política de iniciativas fecundas e oportunas, pôde ser feita sem desequilíbrio ào Orçamento, quando os recursos postos pela
Nação ao serviço dos administradores, não se dissipam
nc:m se prodigalizam inutilmente.
"Não hâ homem de Estado, não hâ legislador que se
possa atemorizar diante da proporção dos gastos públiCos. O papel orientador das decisões deste assunto é o da
oportunidade e o da conveniência das medidas projetadas"(24).

E em reforço à sua tese, depois de afirmar que os
membros da Comissão não são os cassandras da situação, usa as palavras do Ministro da Fazenda quando,
em exposição de motivos ao Presidente da República, diz
"que o Brasil precisa pôr termo a essa fase lamentável de
sua vida administrativa e entrar para o rol dos países organizados, o que pode fazer perfeitamente ... Mas não
basta a convicção. b. essencial agir, empregando os meios
efetivamente capazes de solucionar o problema. Com
boas palavras e meias medidas nada consc:guiremos"{25 ).
"A Inglaterra atual está provando - assevera, numa
demonstração de que conhecia a politica adotada por
outros países- que póde realizar a política conveniente
ao momento, sem recorrer senão aos processos que a
doutrina aconselha: nada de convulsões políticas, nada
de fictícias 'remodelações sociais. O País preservou as
suas institUiçõeS se-culares do golpe que lhes podiam
vibrar, graças a uma política inquebrantável de rigorosa
economi? e graças, por outro lado, a uma política de
eqUidade e de justiça com as classes trabalhistas"(2 6).
Num outro discurso, pronunciado quando se discutia
o orçamento do Interior, estando ausente o respectivo
relator, Deputado Solidônio Leite, ele te~. mais uma
vez, a oportunidade de reafirmar os seus pontos de vista
de que a política de eqUilíbrio orçamentário é aquela de
que necessitava o Brasil para superar a crise que, então,
era vivida.
Enquanto o Deputado Luiz Silveira, líder da bancada
de Alagoas, preconizava. "a adoção do déficit, como medida financeira que conduz à prosperidade geral do
País" (27), Anníbal Freire evidencia suas idéias lembrando o exemplo que, entre 1922 e 1923, reduziu a Argentina o seu déficit em noventa e quatro milhões de pesos,
"porque se adotaram processos e regras, que não alcançaram a penas a regularidade do problema orçamentário, mas vão atingir, igualmente, a constituição da vida
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financeira do país, em suas diversas modalidades, na sua
política social, nas funções bancárias, naS relações do
trabalho, em todos os problemas que interessam à comunhão"(31).

."Ainda agora- prossegue o Deputado pernambuca*
no - em artigo publicado na Prensa, o Sr. Gastão Je.ze(29) trata da dívida flutuante da Argentina, e emborá
seja sempre de praxe achar que os economistas nada dizem de novo, como se a verdade não fosse uma só e eterna - o eminente professor fulmina a situação daquele
país com estas frases candentes:
....Na Argentina, o déficit crônico não tem desculpa; direi mais, não tem, desde vinte anos, nenhuma circunstância atenuante; provém unicamente de incorreta administração ·das finanças."
Estamos realmente em boa companhia; mas 'os meiOS-que o ilustre economista preconiza são justamente aque- les que a Comissão de FiriaiiÇas procura, modestamente,
executar e realizar, na vida do Brasil.
, "No entanto, qu.::mto aos remédios", diz Gastão Jêze,
. "silo conhecidos, mas é necessário recordá-los sumariamente: Primeiro, estabelecer o equilíbrio do orçamento
para impedir o acréscimo da dívida flutuante. Nisto reside o remédio para a maior parte dos males financeiros.
"Segundo, amortizar a dívida flutuante, mediante
uma política de execedentes orçamentários". É o colorãrio da primeira proposição.
, "Terceiro, consolidar uma grande parte da dívida flutuante, esperando o momento em que seja possrvel
amortizá-la."
Os dois últimos itens são verdadeiras miragenS para
nós, confessemos a verdade, desde que o primeiro está
encontrando obstáculos, que nos vamos habituando a
consolidar com Ionganimidade mas é mister enfrentar
com absoluta firmeza"(3°).
E, perorando o seu discurso, lembra o compromisso
que todos têm, no Executivo e no Legislativo, no sentido
de possibilitar a recomposição do organismo financeiro
do Estado, porqu~. "Nação combalida finaitceifamente- é
Nação sem autoridade moral para tentar campanhas
reabilitadoras''.
"Nosso primeiro empenho, portanto, deve ser assegurado a esse regime ... dentro dele, nas regras que o instituem, na harmonia serena que o aperfeiçoa aos olhos dos
legisladores e dos publicístas, nesta obra extraordinária
que pode preCisar de retoques, mas que é unf documento
da nossa civilização, e um elemento a m~is da nossa cultura. Nosso primeiro eJnpenho, como dizia, deve ser assegurar estabilidade a esse regime; mas não podemos
realizar esse trabalho se não somos os primeiros a dar o
exemplo de firmeza e de elevação dos nossos propósitos,
praticando rigorosamente a política de equilíbrio moral,
a política de satisfação das necessidades coletivas ... não
fortalecendo o espíritO da desordem, que leva aos extremos em que se dissolvem as nações: a anarquia e o cesarismo ... na independência de seus poderes, conforme
bem acentuou o nobre Deputado por Pernambuco, realizando a política de economias, servindo ao Pais, a seus
altos interesses e elevados objetivos, praticando ajustiça
e, sobretudo, inspirando-se no ideal da solidariedade social, que vincula governantes e governados"(3 1).
Não discutamos a justiça, a--eficácia e a eficiência dos
princípios econômicos preconizados pelo sergipano e
Deputado por Pernambuco. Contudo, evidenciamos a
maneira pela qual, por todos os meios ao seu alcance,
com o brilho da sua inteligência e com os seus argumentos - fruto do estudo paciente e profundo da matéria,
ele defende suas idéias.
Ontem, como hoje, tentaram resolver os problemas
brasileiros com a adoção de medidas financeiras. No
passado, poder-se-ia pensar assim. Agora, seria errado
fazê-lo, porque as nossas crises decorrem de uma estrutura desequilibrada, injusta, concentradora de bens e riqueza,

Ainda nessa fase, hã um discurso em que Aníbal Freire se revela um legalista, aquele que põe o primado da
ordem acima de tudo.
E na discussão de requerimentos do Deputado Antonio Carlos, da bancada de Minas Gerais e líder da maioria, pCdliúio que sejam votadas moções de congratulações ao Presidente da República e a outras autoridades
em face do têrmino do levante militar em São Paulo, em
1924. Afirma, então:
..Na alternativa, Sr. Presidente, entre os pronunciamentos renovados (e aqui Aníbal Freire usa o -termo
"pronunciamento" na exata medida do seu significado) e
a garantia da ordem, tere;mos de sair desta situação, sob
pena de sossobrarmos.- E essa obra reparadora hã de se
faZer dentro da ordem jurídica, aos clãrões dos princípios superiores, que-dirigem povos civilizados e de cultura:, empenhados em se pronunciarem contra as superfC:ctações e embustes da demagogia facciosa"(l 2).
Da última fase de sua passagem pela Câmara dos Deputados, consegui um único -disCurso, no qual ele manifesta o pesar da bancada pernambucana pelo falecimento do Senador Luiz Correia de Brito.
InfeliZmente não tive o tenipo necessârio para pesquisar, nos Anais do nosso Parlamento, os discursos que
marcaram a sua atuação parlamentar no tumultuado
ano de 1930, quando se deu a ch;:tmada Revolução e a
chegada de Getúlio Vargas ao poder, onde se perpetuaria por quinze longos anos.
Valho-me ainda uma vez, do testemunho de Neves da
Fontoura. Ele diz:
. "Há justamente vinte anos, enContramo-nos na Câmara
dos Deputados, envolvidos como todo o Brasil nas !aba·
redas do incêndio pré-revolucionário.- Eu já era um dos
vossos admiradores; em meio ao tumulto e à divergência,
fiquei sendo um dos vossos amigos naquela rara categoria de homenS que se estimam erespeitam fora dos CírCulos da intimidade pessoal. Mas a tormenta, que vos colheu na derrota, não alterou a substância das vossas
crenças políticas. Pertenceis, Senhor Aníbal Freire, escola conservadora, que tudo espera da evolução e tudo
proscreve da revolução. A vossa forma ideal de governo
consiste em conciliar os dois velhos e suspicazes inimigos: a autoridade e a liberdade.
Assim o dissestes expressamente em Uma das vossas
mais perfeitas oraçÕes~-- "Nunca o problema da conciliação entre a autoridade e a liberdade foi posto em termos tão nítidos e severos como na atualidade". (32 a)
Este é o Aníbal Freire deputado, elegante na forma
dos discursos, coerente nas idéias e nas convicções qUe
defendia. Este é Q. "orador dos maiores do seu tempo"
(3 1); mas como observou I vã Lins, foi de uma ..sobriedade em seus discursos, procurando convencer mais pela
força-dos argumentos que apresentava do que pelo arrojo das imagens"(H).
"Ouvi-o certa vez em discurso na Câmara- testemunha -Ãustregésilo de Athayde- e era sua eloqUência tão
elevada e substanciosa pela maneira silogística de expor,
como seus artigos de jornal. Em tudo, o sereno estilo, a
maneira discreta; a certeza da informação e a isenta forma- de ju(g-ar"(JS)

a

O Ministro de Estado
A emissão de papel sem lastro, objetivando a cobertura do déficit orçárrientário, acarretava a desvalorização
da moeda e o aviltamento da taxa cambial.
Era essa a polítk:a que o Brasil vinha ad_otando, ao
longo dos sucP..ssivos mandatos presidenciais, obrigandose a criar uma dívida flutuante, representada por obrigações_ do Tesouro N~cional_ que consumiam 900 milhões e 70 mil cruzeiros anuais para o pagamento d~sju
ros.
A partir de uma exposição de motivos do Ministro
Sampaio Vida!, da Fazenda, aprovada pelo Presidente
Arthur Bernardes, o Executivo pediu 3.o_ CongressD Na-
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cional a aprovaçã_o de medidas que acabassem com a situação, frenadora de todos os esforços produtivos do
País.
E as medidas, depois de acirrados debates no Congresso Nacional, foram aprovadas através do Decreto Legislativo n9 4.635-A, de 08 de janeiro de 1923, a partir do
projeto do Deputado Cincinato Braga.
Eram elas:
a. liquidação parcial e consolidação da dívida flutuante, verificada atê 31 de dezembro de 1922;
b. transferência da capacidade emissora para o Banco
do Brasil, que receberia um saldo de to milhões de libras
esterlinas, existenteS nO TesourO Nacional;
c. obrigação do Banco do Brasil resgatar Q, ..execesso
de papel moeda em "circulação quando o seu fundo de reserva atingisse a importância de Cr$ 100.000.000,00"
(");

d. assinatura de contrato entre o Governo Federal e o
Banco do Brasil, a fim de que este executasse a política.
Limitou-se, então, a emissão em Cr$ 592.000.000,00.
A chamada revolta de Isidoro Dias Lopes, em julho de
1924, desorganizou a vida económica do País e de São
Paulo que, vencido o movimento, passou o Banco do
Brasil, através do seu Presidente, Cincinato Braga, a proceder empréstimos especiais, cobertos por emissões especiais que excederam o limite, atingindo Cr$
726.862.500,00.

Com as emissões, declinou a taxa cambial.
Bernardes teve conhecimento dessas emissões clandestinas através de um funcionário do Tesouro. Viu-se diante de uma situação embaraçosa, não podendo demitir os
dois auxiliares porque, embora contrariando_ a política
governamental, haviam agido na defesa de São Paulo,
principal unidade econômica do Pafs.
Não se pode, por outro lado, esquecer que a política
executada, em grande parte do período da RePública Velha, era desenvolvida através do apoio mútuo entre as
oligarquais- paulistas e mineiras, em geral conhecida
como a política do café com leite.
Os acontecimentos viriam em favor do Presidente da
República, facilitando a sua ação.
O contrato_ com o Ban_co d~ Brasil fora submetido ao
Congresso_ Nacional, para aprovação, acompanhado de
uma Mensagein Presidencial, de 22 de maio de 1923.
Distribuída a Mensagem à Comissão de Finanças,
coube a Anníbal Freire, Deputado por Pernambuco e
uma das maiores autoridades brasileiras em Direito Financeiro, relatá-la. Problemas políticos, contudo, determinaram o seu abandono. '"dadas as discussões que poderia provocar com prejuízO da execução do programa
oficial"(l 7).
Cessados os motivos que determinaram a paralisação
da Mensagem Presidencial, as Comissões de Finanças e
Justiça, sob a presidência do Deputado Antonio Carlos,
líder da maioria, aprovaram o parecer de Anníbal Freire,
no qual. ''opinava pela revisão do contrato, visto conterem disposições iriexisteritCs no diPloma legal- de que
emanava"(l 8 ).
No dia seguinte; o J ornai do Brasil publicava o parecer
e, considerando que houvera uma implícita censura às
suas atuações como~ condutores da política financeira do
Brasil, exoneraram-se o Minjstro da Fazenda, Sampaio
Vida!, e o Presidente do Banco do Brasil, Cincinato Braga, logo substituídos, respectivamente, por Anníbal Freire e James Darcy.
Com a posse destes dois conhecidos homens públicos
ini-eioU -umã -segunda fase na administração financeira do
governo de Bernardes- acentua um dos seus biógrafos
......,. a qual limitou-se a dar aplicação constante a sincera
do problema concretizado do Decreto n~' 4.635-A, o que
foi conseguido com êxito e brevidade"(l 9 ).
Deu-se a. "aplicação constante e sincera do programa
econôrnic() _do Governo, porque Aníbal Freire estava
perfeitamente sintonizado com suas linhas- mestras, as
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mesmas que sempre defendera, c_omo verdade, no exercí-

cio da cátedra e_ do mandato parlamentar.
E, ao término do seu mandato, o Presidente Arthur
Bernardes poderia anunciar que atingira resultados positivos, quais sejam:
a. o reco lhiffiento da emissão de emergência;
b. o meio circulant~ ter atingido o volume de- Cr$
.
592.000.000,00;
c. o crescimento da taxa cambial;
d. o início do resgate do papel-moeda, depois do Banco do Brasil_ ter atingido o limite de Cr$ 100.000.000,00;com a conseqUente incineração de Cr$ 246.000.000,00 e a

redução, em quatro vezes, da dívida flutuante;
e. a eliminação do déficit orçamentârio;
f. o aparecimento de saldo na balança comercial.
Tudo porque soube, através do seu M.inistfo da Fazenda, adotar medida~ _çonvenientes~ no momento ade:
quado, a ponto de, saneadas as finanças, obter um empréstimo de 60 ni.ilhões_ de dólares junto aos banqueirqs
Dillon Read.
Ao deixar o Ministéiio;-poderia An~íbal Freire-dar-sepor vitorioso, embora reconhecendo que_o_poder "é tri~
te e effimero para os que o exercem sem se deslumbrar
com as suas fascinações" 40 ).
O Ministro do STF
Em 1940, chega Anníbal Freire ao Supremo Tribunal
Federal, ao ápice de uma vida toda ela dedicada ao Direito.
Para ele, er.n voto proferido naquela casa,. "o direito
não_ se petrifica, nerri o julgador pode ficar insensível à
realidade( ... ) A interpretação do Direito hã de-orient<irse por essa concepção, e o exercício da judicatura se reveste hoje de uma função social mais além da aplicação
fria e rápida dos t.çxtos legais"(4 1).
Para Luiz Gallotti, seu companheiro no Supremo,
Anníbal foi Juiz sábio e justo, fiel ao mandamento da lei,
mas sem nunca se desmembrar dos seus fins sociais e sabendo suavizar-lhe a dureza até onde ao intêrp_rCte é lícito fazê.. lo, por uma compreensão alta e humana. Iniciando a judicatura no Supremo Tribunal, tão exemplarmente se integrou nas novas funções, que antes pi!recia ter
sido_ Juiz a vi®. toda. A elevação, a serenidade, o
equiHbrio, a profundeza do saber, a preocupação, tantas
vezes demonstrada, de evitar a desigualdade na solução
de casos iguais, o vigilante espírito público, que nunca o
deixava esqueCer as exigências do bem comum, o admi~
rãvel poder de expressão, tudo concorreu para a consag:ra~ão do notável Juiz"(4 2).
Há na sua vida de Ministro do STF momentos frisan·
tes que a dignificam e enobrecem.
O primeiro é um dos votos que proferiu e qUe marcou
a vida política brasileira porq-ue, em pleno regime discricionário do Estado Novo, concedeu ha.beas corpus a opositores do regiine de Vargas, apressando a queda do ditador.
Em abril de 1945, recebia o Supremo um pedido defu.beas corpus, impetrado_por Waldemar Ferreira e outros
advogados, em favor de Octávio Mangabeira, Armando
Sales de Oliveira e Paulo Nogueira Filho, exilados, que
haviam sido citados por edital e condenados pelo celebérrimo Tribunal de Segurança Naciona), ''como autores
de propaganda subversiva".
Coube a Anníbal Freire relatar o processo t;::Hfez brilhante defesa oral, proferiu voto magistral, concedendo
o habeas corpus e foi apoiado por todo o-'fribunal_, que,
assim, unanimemente, anulou a condenação dos três
políticos exilados e lhes garantiu o livre retorno ao seuPaís, estando Getúlio na Chefia do Governo e em vigor a
Carta Constitucional de 1937"(' 3).
O segundo refere-se a seu voto sobre o equilíbrio e independência dos poderes quando, tratando da constitu·
cionalidade de dispositivos-da Constituição do Ceará, escreve:
__
"Na organizaÇão- dos Poderes políticos., cabe primazia
ao princípio da independência e harmonia. Não pode ser

Agosto de 1984

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11)

de independência o critério que permite a um Poder extravasar dos seus limites, invadindo esfera própria do
outro.''(H).
·
Aliás, neste ponto, ele retoma sua própria opinião, expressa no_seu livro. "Do Poder Exe_cutivo na República
Brasileira" (1916).. "clássico para o estudo de Direito
Constitucional", ao afirmar que .. nn_a_ disciplina das
funções dos três ramos do Poder Público assenta a supremacia do nosso sistema. O seu êxito ou o seU desfavor
d~pendem somente da segurança de vista dos que o executam e aplicam"( 45 ).
Democrata por formação, ele dirá que o apreço pelo
regime democrático ê a base de toda a construção jurídica do Estado, mesmo porque. "não há na lei básica, tão

pródiga em enunciação de ordem geral, :referência expressa à democracia, salvo quando veda a organização e
registro dos partidos, cujo programa contrarie o regime·
democrático ... O leitniõtiv, porêm, de todos os comenM
tários em torno do novo estatuto é de que timbra em realizar a democracia"(46 ).
E, ao tratar da defesa das prerrogativas do Poder Judiciário no texto da Constituição de 1946, afirmará que, ao
apreciar a constitucionalidade das leis. "retoma, assim, o
Judiciário a função precípua, que lhe é marcada na fonte, donde se originou o nosso direito constit\J.cional, de
guarda supremo da Constituição"(~ ).
Em 1964, quando Annibal Freire comemorou o seU
octogésio aniversário, várias foram aS homenagens que
Jhe tributaram amigos e-admiradores.
Dentre estes, evidencia-se Victor Nunes Leal cujo artigo, publicado no Jornal do Brasil e transcrito nos Anais
do Congresso Nacional pelo eminente Senador Lourival
Baptista, diz bem da passagem do Ministro Anníbal
Freire na sua passagem pelo STF.
..Estou a vê-lo no Supremo Tribunal; dominando, seguramente, o Direito Público, para cu}a elaboração havia contribuido com notável estudo sobre o Poder Executivo (1916); desanuviando os debates, pelã" claridade
do raciocínio; enriquecendo as letras jurídicas com linguagem apropriada, enxuta e limpa; acossando, fraternalmente, os dissidentes com a ora.tória f~cil, muitas ve·
zes brilhante, sempre rápido e sagaz, na réptica. Fez
grande figura, entre as grandes figuras do Tribunal"
1

('S),

O Professor

O exercício da _cátedra, à qual chegou aos 23 anos de
idade, foi outra das suas paixões, onde se notabilizou
pela defesa dos seus pon'tos de vista, do primado da lei
que é, no seu entender, sinónimo da autoridade e da liberdade.
"Ao disputar o concurso tinha eu 23 anos; o meu ilustre competidor, de quem tive a fortuna de mais tarde ser
colega na mesma Faculdade, o malogrado e saudoso
Hercilio de Souza, tinha mais de 50 aflos. As paixões
politicas, porêm, contaminavam atê a mocidade e os elementos adversos à política chefiada por meu sogro - a
quem rendo neste instante a homenagem da mínha veneração e do meu afeto, Rosa e Silva, os elementos adversos a essa política naturalmente encontravam reflexo entre os moços. Mas ao l'?cionar o quinto ano, encontrei
colega_s que havia deixado no primeiro ano e, portanto,
ia lecionar contemporâneos da Faculdade"(49 ).
Defendida sua tese, aprovado por toda a congregação
da Faculdade, como ocorria então, assumiu logo a sua
cátedra e, no Primeiro dia de autii, eil-coilti-ou os sC1iS' ãdM
versários poHticos sentados na primeira fileira, atentos
para oS deslises e imperfeições do mestre.
. "Não me atemoriZoU -a atitude_- -escreve o próprio·
AnnÍbal Freire - fiquei Tnsensrvet e indiferente àquela
onda que se formava. ~oncentrei a minha atenção apenas no ponto que tinha de desenvolver e foi tal a minha
felicidade, tal a minha harmo_nia ~om as tradições da gloriosa Faculdade, que terminou çi_el;laixo de palmas as
mais calorosas, não dos meus afeíÇOãdos, mas sobretudo

dos que vinham para registrai- o mau êxito do novo professor"("ll).
Pela sua cultura, pelo domlnio da matéria, Anníbal
Freire se tornou um dos maiores professores daquela
Casa onde ainda ressoavam as palavras magistrais do
mestre Tobias Barreto,
Barbosa Lima Sobrinho, ex-aluno na Faculdade de
DireilO:~o Recife e que ainda ontem lhe dediçou comovente artigo no Jornal do Brasil, lembra-o, na função de
professor, escrevendo:
"Se outros professores poderiam rivalizar com ele no
conhecimento_ das disciplinas jurídicas, nenhum o excederia na eloqüência, no brilho das frases como na precisão dos conceitos Não era apenas um professor destacado, mas o mestre que conferia, a quem o ouvisse, o privilégio do timbre de sua voz e da beleza de suas lições. Ainda agora, passados tantos anos, o vejo assomando à sua
cátedra, nos anfiteatros da Faculdade do Recife. E parece que eu mesmo volto à minha bancada, entre os alunos
que o aguardavam. Que poderia testemunhar melhor do
professor do que a perenidade dessas impressões que, decorridos decênios, volto a e~contrar, nítidas e perfeitas,
no fundo da memória?"(H),
Os seus ensinamentos não ficaram apenas nas aulas
ministradas, mas nas suas palestras e nos discursos que
proferiu, dentre os quaiii. "O conflito entre as funções dos
Estados mod~rnos e os fatos econômicos e políticos"
(conferência pronunciada no encerramento do ano letivo
de 1932, na faculdade de Direito do Recife) e. "Renovação e ordem no panorama do mundo" (discurso de paraninfo no ato da colação solene de grau dos Bacharéis
de 1933).
O homem de letras
Annfbal Freire, na mais larga acepção da palavra, foi
um homem de letras, através da imprensa e dos livros
que publicou, principalmente na sua área de conhecimento - o Direito.
Entre essas ressalta~se o seu clássico estudo sobre o
Poder Executivo no Brasil e sobre o qual o mestre Clóvis
Bevilácqua, em sua "História da Faculdade de Direito
do Recife", escreveu:
"Ainda que político militante, o professor do Recife
:revestiu-se da serenidade científica, necessária par-adesdobrar as teses constitucionais e julgar os homens que
têm influído na marcha dos acontecimentos políticos,
entre nós. Na essência, apesar do espírito liberal do autor e da sua_ independência mental, o livro é otimista e
conservador... "A Constituição de 1891, diz ele, aparece, à
vista do observador, com um produto esforçado e sincero de eiência política. Insufla-lhe vitalidade, um hausto
de- próflr.nâO -liberalismo, civilizador, cultural e humanitário". Esta _sentença é a de uma lúcida inteligência, que
se fortaleceu no estudo dos mestres e na meditação dos
fatos, que tem fe robusta nas' energias morais do povo e
confia bastante na eficácia do sistema adotado pelos
constituintes, a cuja pureza de estímulos e a cujo patriotismo devemos procurar corresponder, melhorando-lhes
e desenvolvendo-lhes a obra, mas não tentando, desajeitadamente, substituí-1a"(52 ).
t necessário, antes de prosseguir na. análise da sua
obra clássica de Direito Constitucional, identificar o mo·
menta histórico em que ela surgiu.
Após a chamada"Revolução dos Sargentos", ocorrida no início do governo Wenceslau Brãs, este julgou necessário o fortalecimento do governo e das instituições,
através de um plano que se baseava em dois pontos. O_
primeiro seria uma série de pronunciamentos de polític-os- e autoridades cestaduais em favor do Presidente da
República, duramente atacado durante aquele evento. O
outro, tinha uma natureza. "jurfdica e institucional, que
seria a reforma da Constituição de 1891"( 53).
Um dos postulados da reforma seria a eleição do Presidente da República, através do processo indireto, o que
"devia atingir o prestígio dos grandes Estados, cujo elei·
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torado direto poderia ser submergido pela união das pe..
quenas bancadas" p 4 ),
Preocupava-se também o Presidente Wenceslau Bráz
com a situação financeira dos Estados que contrilíam
empréstimos no exteriOr, com a garantia de impostos.
Segundo seu entendimento, era urgente a necessidade
de providências, efiCazes que permítissem à União a defesa dos grandes interesses federais presos à tal situação"
ressaltando, em carta ao Presidente Rodrigues Alves, de
São Paulo,, "a conveniência legislativa que, para ser eficiente, talvez tivesse necessidade de tomar o carâter de
modificadora da Constituição" (H).
As idéias e pretensões do Presidente da República, no
entanto, não tiveram seguimento, diante da.resistência
de alguns políticos e da campanha que, contra a idéía,
moveu a imprensa de oposiÇãO ao governo. --~justamente nesta época em queAnníbal Freireescre~
ve a sua obra, publicada em 1916 e distribuída em dez
capítulos a saber:

a.

Divisão dos poderes no direito federal;
b. Do Poder Executivo, sua organizaÇão e tendên~
cias;
c. Da eleição do presidente e do vice-presidente da
República;
d. Das atribuições do Poder Executivo;
e. Dos Ministros de Estado;
f. Da responsabilidade do presidente da República;
g. Das relações entre o Poder Executivo e o Congresso;
h. Das relações o Poder Executivo e o Judiciário;
i. Das relações entre o Poder Executivo e os Estados;
j. A constituinte de 1_891. Sistema constitucional brasileiro, objeções e vantagens.
Ao fazer justiça ao eSpírTIP qu:e-norteou os constituintes de 1891, ele escreverá:
"O pessimisino, malsão da parte de uns, pedan-te- d-a
parte de outros, compraz-se no pernicioso-e-deprimente
critério de desenhar a vida das instituições republicanaS
com as mais sombrias cores. A simples lição dos fatos
mostra o exagero dessa orientação. Por isso mais do que
nunca compete aos que têm fê na República presidencial
e não descrêem do nosso povo, das suas tradições, das
suas energias civicas e das poderosas reservas morais,
contribuir com qualquer esforço para conter a injUstiça esalientar a verdade" (' 6 ).
- Para a pessoa que lê o seu livro, como fiz pof dever de
ofício, um fato salta aos olhos. Com argumentos seguros. lastreado nos grandes tratadistas do Direito, clássicos e modernos, ele se revela um presidencialista convicto, embora reconheça que. "não cabe nos limites de uma
síntese rápida do nosso sistema constitucional, tal como
a tentamos esboçar, a crítica detalhada do parlamentarismo, que uma corrente de opinião, mais valiosa pelo
fulgor intelectual do que pela eficiência de sua cooperação, julga necessãrio ao País, conforme c~m as suas
tradições, ingên-ito "aos seus impulsos" ( 51).
E conclui o seu estudo, dizendo:
"Tal é, em suas linhas gerais, o sistema vigente.
Podem-se lhe apontar imperfeições e deficiência, das
quais nenhum regime até hoje logrou escapar. Mas não
hâ de negar que ele constitui um trabalho ingente de alta
sabedoria, de descortino e de sugestivo iiitCi-Cssse patriótico. Para sua conservação não se faz m-ister senão que o
executem lealmente, obdecendo a diretriz que o inspirou
e que lhe anima a existência e a duração, através de todos os embaraços e incertezas" (s8 ).
Além dessa obra, escreveu mais as seguintes.:. "Discursos'\ "Conferências e Alocuções",,_ ''Historiadores do
Século XX"~· "Oratória Parlamentar do Segundo Reinado". "Martins Júnior"., "Rosa e Silva (escorço biográfico)".
__________ _
Em suas_ "Conferéncias e· Alocuções", encontramos
suas peças oratóriàs mais importantes, no domínio das
letras, como o discurso de posse na Academia Brasileira
de Letras, rico na análise e na crítica da obra de Arthur
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de Oliveira, o patrono da cadeíra que ocupou naquela
casa, de Filinto de Almeida e Roberto Simonsen, seus
predecessores; as conferências cjue pronunciou s_obre figuras da litératura nacional e estrangeira, dentre as quaiS
EmHe Zola, Lacordaire, Faria Neves Sobrinho, José
Veríssimo; bem assim o discurso de recepção acadêmica
ao jornalista Assis Chateaubriand.
Arthur de Oliveira e Filinto de Almeida mereceram
um destaque especial, através de duas conferências individualizadas, na oportunidade do centeiiário dos seus
nascimentos.
É lapidar o seu estudo sobre Amaro Cavalcanti, vulto
de dois regimes, principalmente como Ministro da JustiÇa e Ministro do Supremo Tribunal Federal.
COiiSidero, no entanto, o seu mais importante trãba·
lho o que dedicou, em agosto de 1949, à figura ímpar, de
intelectual e de homem público, do tribuno pernambucano Joaquim Nabuco, cujo centenário era assinalado na·
qu.ele ano.
Fixa-o, enquadrado no seu tempo e em plena maturi·
dade de pensador, como o autor_d~ "Pensées détachées",
de. "Minha Formação" e o historiador que se revela ao
escrever sobre o velho Senador Nabuco de Araújo, obra
que deixa de ser uma biografia para se constituir na mais
importante contribuição ao estudo do Segundo Reinado.
.. "A maturidade de Joaquim Nabuco é a abóbada dessa
construção gótica- assinala Anníbal Freire na sua conferência - que José Duarte nos traçou. Compreende
desde o término da campanha abolicionista ao desenvolvimento das tarefas de embaixador, e, no campo especulativo à apariÇão de Um estadista do Império e a floração
de Pensées détachées, uma das mais límpidas manifestações da inteligência universal"(5 9 ).
Sobr~. "Um Estadista do Império", eledirã qu~ "não é
s6 Um morii.ento- de piedade filial o que essa obra significa", para, logo a seguir, concluir:. "é o culto idôneo aos
que cimentaram a posição do nosso país no Continente e
no Mundo"(M).
E resumindo a contribuição do intelectual Joaquim
Nabuco, afirmará:
.. "A ação cultural de Joaquim Nabuco, menor na extensão do que a de outros, atraente, porém, como pou~
cas, pela variedade e destreza, representa um dos pontos
culrilinantes da intelectualidade brasileira. -NãÕ lhe coube, comÕ já vimos, senãÕ pelo abolicionisrflo, conquistar
os favores da popularidade. Toda a sua atividade posterior se desenvolveu ao abrigo dos estímulos das multi·
dões. Por isso sua ação se confma no, domínio puro do
pensamento. Ninguém o excederá nesse terreno e sua influência na formação mental dos jovens brasileiros se hã
de fazer sentir, na proporção da repercussão de suas ide' ias pelo livro, pela tribuna, pela cãtedra"(61 ).
Como jornalista, Ariníbal Freire foi uma das expressões-mais fulgurantes da sua êpoca. Foi não um simples
jornalista, mas um .. "jornalista doutrinário, na linha de
um Rui Barbosa, de um Quintino Bocaiúva, porque. ··se
valia da imprensa para a elevada propaganda das idéias
políticas"(62 ), na expressão de Neves da Fontoura.
Ao fãlar nas comemorações do centenário do. "Diârio
de Pernambuco", onde viveu,, "um dos períodos mais
gratos da minha vida", afirmará que. "a autoridade da
imprensa não assenta na sua tiragem, nas suas instalações, nos processos técnicos e na perfeição da indústria
da publicidade. São estes os sinais exteriores da grandeza e da pujança dos jornais. O que os realça e dignifica é
a característica mental de suas atitudes e a probidade de
suas informações"(6l).
Foi isto o que norteou sempre a sua atuação como jornalista, como formi!dor da opinião pública, mesmo porque, para ele.~ "o jornalismo é o mais sugestivo condensador dos pensamentos que se espelham na comunhão",
cabendo-lhe. "formar e dirigir a opinião e rião s-er p-or ela
conduzido, no tumulto e confusão das idéias"(64 ).
Como homem de letras, nada faltou a sua glória, fruto
da coerência dos seus pensamentos durante toda a vida,
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nem mesmo deixar de pertencer à Academia Brasileira
de Letras, que não escapara à critica dos seus. "Escorços
Literários", mas que. "o recebe pondo em relevo a unaniiiiíailde àos-Votos que o levou à casa dos imortais, um
fato raro, e a unanimidade dos aplausos vindos de fora,
um fato ainda mais raro. Construía-se, então, a imortalidade de Anníbal Freire não sobre uma obra de prodígio·
so volume, mas sobre toda uma vida consagrada ao pensamento, ao cultivo da língua pátria, à sua refinada pureza, à sób-ria elegância, escorada na lógica e no profundo
conhecimento dos homens e das coisas"( 65 ).
Senhores Conselheiros,
Minhas Senhoras,
Meus Senhores,
~ este o sergipano que me cumpre reapresentar aos
seus irmãos hoje, nesta sessão solene comemorativa do
centenário do seu nascimento.
~este um sergipano que, em outras plagas, servindo a
um -OUtro Estado soube "sempre diinificar a sua terra natal, lembrada ao despedir·se do Supremo Tribunal Federal, em 1951, quando afirmou:
.. "Das vozes que ecoaram neste recinto, nenhuma podia me tocar mais de perto ao coração do que a de Carvalho_ Neto. Trouxe-me ele o testemunho da solidariedade, não só da Câmara dos Deputados, a que em certo
período me honrei de pertencer, mas o testemunho do
meu pequeno e glorioso Sergipe. Instintivamente nos
apegamos à terra do nosso berço. É de Bacon a assertiva
de que não se pode governar a hatureza sem a observân·
cia de suas leis inflexíveis. Malfadada, inglória e estéril, a
existência dos que não se deixam penetrar dos sentimen. tos afetiVos e vegetam na obscuridade dos desígnios eternos que fazem a vida interior límpida, iluminada e brilhante.
Carvalho Neto representa na minha pequena terra um
produto do próprio esforço e o seu livro sobre a advocacia pode figurar na galeria dos escritos mais opulentos e
eruditos na matéria, os de Maurice Garçon e Henri Robert. Os seus pendores literários manifestam-se em obras
de ficção, sobretudo nesta história dos presos, repassada
de humanidade comovedora"( 66 ).
Ele, ao louvar a integridade intelectual de Carvalho
Neto, homenageia o seu Estado, como hoje,
homenageando-o, lembramos os que contrufram a inde·
pendência de Sergipe, cujos cento e sessenta e quatro
anos comemoramos ontem.
É este o Anníbal Freire que deve ficar na memória dos
seus irmãos sergipanos;. "um humanista no melhor sentido, não___un:!_ humanista de beca, individualista1 clerical,
fanático. Seu hum-anismo tinha cheiro de gente, era feito,
também, do suor do povo"(&7 ).
b este o homem íntegro, coere'nte, lúcido.
OS~. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Não há
mais oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão
ordinária de segunda-feira próxima a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 5, de 1981 (n9 3.035(80, na Casa de origem), alterando o art. 19 da Lei n9 6.226, de 14 de julho de 1975,
que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Ser~
viço Público-Federal e de atividade privada, para efeito
de aposentadoria, e dã outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 971 e 972, de
1981, das Comissões:
-de Segurança Nacional; e
- de Finanças.
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~> 10, de 1981 (n~' 1.52~/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a a;:Josentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVORÃ VEIS, sob n•s 354 e 355, de
1981, das Comissões:
-de Legislação Social; e
- de Finanças.

Votação, em turno único, do Requerimento n"'163, de
1984, dos líderes Nelson Carneiro, Octávio Cardoso e
Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 371,
"c·~. do Regimento Interno, urgência para o Projeto de
Lei do SenaQ.o n"' 100, de 1984, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei nr
4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da terra)
com vistas à fixação de módulo de [racionamento de
propriedade rural específico para o Distrito Federal.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n\'1 44, de 1981 (n~' 587/79, na Casa de origem) que
veda aos veículos ele cóm1,H'licaçãõ de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, revistas, ca-rtazes, anuários ou
qualquer outro_ tipo de publicação) aceitar a autorização
ou a veiculação de anúncios e de comerciais que não sejam negociados, produzidos, criados, filmados, gravados, copiados - imagem e som - por piofiSsionais e
empresas brasileiras, tendo
PARECERES, sob n"'s 186 e 187, de__l983, ctª's Comis-

sões:

-

-de Economia, favorável, com voto vencido Q.Qs Senadores BernardinQ__viana, José Uns e Lenoir Va'rgas; e
-de Finanças, favorável.

4
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'<' 53, de 1977 (nY 227 f75, na Casa de origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratos de atletas profissionais, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s !.3óQ~__L36\,
de 1981, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Educação e Cultura.

5
Votação; em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 65, de 1979 (n"' 4.257/77, na Casa de origem), que
autoriZa a -ci"H~;êtação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária Federal a seus ocupantes, tendo
PARECERES, sob n~'s33S e 336, de 1980 e-535 a 6_37,
de 1981. das ComiSs.Qes.
- de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, ]9
pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: favorável
ao Projeto e à Emenda de Plenário;
-de Finanças, ]"' pronunciamento: favo!áVei;-2,. pi-õ-.
nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e
-de Constituiçilo e Justiça, pela constitqçionalidade,e
juridicidade do projeto e da Eme_nda de PlenáriO.
6

Votação, em turno (mico, do Requerimento n' 784, de
19.83, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento
Interno, a criação de uma comissão especial mista, composta de 11 (onze) senadores e II (onze) deputados, para, no prazo de 120 (çento e vinte) dias, com a colaboração das entidades mais representativas da sociedade civil, discutir e apresentar soluções para a crise
económico-financeira do País.
(Dependendo de Parecer da Comissão dç ECàflomia)
7
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 162, de
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Gastão Milller,
solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimeot9 Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n' 40, de
1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que autoriza a emissão especial de selos em benefício do~_ trabalhadores desempregados.

Votação, em turno único (apreciação preliminar dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n"' 79, de 1979 (n9
LSII/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 51' da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alterada pela Lei n' 5.890, de 8 de jll:nho d~ 1973, tendo
PARECERES, sob n"'s 692 e 693, de 1982, das Cernissões:
-de Legislação Social, favorável, nos termos de
Substitutivo que apresenta; e
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do
Projeto_e do Sub~titutivo da Co_miss_ão de Legislação _social, com voto vencido, em ~eparado, do Senador Franco
Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) encerrada a sessão.

Está

( Levama-se a sessão às 16 horas e 50 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ITAMAR FRANCO NA SESSÃO DE !6-8-84-E
QUE, ENTREGUE À REVISÀO-DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. IT4.MAR FRANCO (P)V!DB - MG. Para
uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia sete, V. Ext, Sr. Presidente, comunicava ao Plenário o seguinte:
A Presidência recebeu do Presidente do Tribunal
de Contas da União o Aviso n'1407~SP/84, de.rO de
julho último, encaminhando ao Senado Federal,
nos termos do§ 4'1 do art. 72 da Consatuição, cópia
do iJ;~-teiro teor da decisão do Plenário daquela Corte, que acolheu, por unanimidade, as conclusões do
Relator, Ministro Fernando Gonçalves, sobre o
Processo TC-00141/83, que trata da documentação
referente ao contrato de dação de imóveis, em paga- menta de dív-ida e constituição de hipoteca em garantia do remanescente da mesma dívida, firmado
em 16 de dezembro de 1982, entre o Banco Nacional
da Habitação, como outorgado, e as empresas integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstim'o (SBPE), Delfim - Rio S.A. - Crédito
Imobiliário e Delfin S.A. - Crédito Imobiliário,
como outorgantes.
Nos termos do art. 108, incisos III e VII do Regimento Interno, a matéria será despachada à Cortiissào de Finanças.

Veja, Sr. Presidente, que ao receber esta matéria encaminhada por V. Ex', havia eu designado com a deviçla
urgência face à matéria, o Relator Senador Severo Gomes. Examinando melhor o processo, cheguei à seguinte
conclusão que passe para a interpretação de V. Ex•
O Presidente do Tribunal de Contas da União encaminhou ao Presidente do Congresso Nacional,, "cópia do
inteiro teor da Decisão do Plenário, em sessão de 28 de
junho último, que acolheu, por unanimidade, as conclusões do Relator, Ministro Fernando Gonçalves (Proc.
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TC. 00141/83) que trata da documentação referente ao
contrato de dação de imóveis, ern pagamento de dívida e
constituição de hipoteca em garantia do remanescente da
mesma dívida, firmado ern 16 de dezembro de 1982, entre o Banco Nacional da Habitação, como outorgado, e
as e!llpresas integrantes do Sistema Brasileiro de Poupa!1ça e Empréstimo (SBPE), DELFIN-Rio S.A. ~ Crédito ImObiliário e DELFIN S.A.- Crédito Imobiliário,
como outorgantes".
No parecer do Ministro-Relator, calcado, aliás, nos
jurfdicos suplementos do Procurador-Geral, verifica-se
que a matéria, embora remetida à decisão em confunto
com as Contas do Banco Nacional da Habitação, envolve aspectos vinculados ao art. 72, §§ 41' e 5"' da Constítuição Federal, circunstância que compromete o Congresso Nacional, na participação que lhe incumbe de sustar a execução de contratos de que decorrem despesas
ilegais. Nesse passo, destaca o Procurador-Gerai do
TCU, em seu parecer:
. "O procedimento a seguir está apontado no§ 59, fetra
a e c do art. 72 da Constituição. Assinar prazo razoável
para que o órgão interessado cumpra a lei, e se não atendido, solicitar ao Congresso Nacional que determine a
sustação do contrato ou outra medida necessária aQ r~s
guardo dos objetivos legais.
Entendemos que esse procedimento pressupõe:
a) uma despesa cofiseqíiente: ao contrato, efeito do
contrato, que é sua causa;
b) que essa despesa seja ilegal;
c) que o contrato seja dos que, por sua natureza, não
se completam no instante mesmo da sua formalização.

Realmente, se não for assim, como irá o COngresso
sustar a execução quando nada resta a executar?"
_ Do exposto, é de presumir-se a intenção de argUir, de
algum modo, a corresponsabilidade do _Congresso Nacional, na ação de reParação das irregularidades constatadas, à vista da representação formulada nos terfilOS do
art. _72, § 49 da Constituição FederaL
Referida representação, contudo, não é muito clara
no_s seus reais objetivos quanto à desejada atuação do
congresso Nacional, uma vez que o eminente MinistroRelator preferiu adiar a su?. formal decisão sobre a matéria, para quando ~;.; processar o exame conjunto dos
elementos que integram as contas do Banco Nacional da
Habitação.
Julgamos assim, Sr. Presidente, na preservação das altas e indeclináveis responsabilidades do Congresso Nacional, que o Tribunal de Contas da União, melhor situe
a sua representação perante esse Poder, a fim de que não
·se verifique qualquer hiato·que possa prejudicar o interesse público, único desiderato a informar as presentes
iniciativas processuais.
Encaminho, portanto a V. Ex•, Sr. Presidente, três
itens que pediria licença para ler rapidamente, pela importância da matéria.
Nos termos do art. 239, letras a e b, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro à Mesa sejam solicitadas ao Egrégio Tribunal de Contas da União as seguintes
informações:
a) Se na representação encaminhada pelo Tribunal de
Contas da União, na forma da Decisão do Plenário, de
zg de ju(ho de 1984, que aprovou as conclusões do Relator, Ministro Fernando Gonçalves - Processo n9 TC0014lj83, tendo em vista as apontadas irregularidades
constantes das conclusões do n9 I do Relatório, existe recohiendação referente à sustação da execução de qualquer" contrato vinculado a operação de liquidação extrajudicial do Grupo DELFIN, que justifique a capitulação
da matéria nos ter.mos do ar}. 72, § 61' da Constituição
Federal;
E aqui, Sr. Presidente, é preciso distinguir: o art. 72, §
61', como sabe V. Ex•, obrigaria a uma coriliSsão mista, e
o Congresso Nacional teria apenas o prazo de 30 dias
para examinar esta matéria, ao contrário do que tangencialmente fala o Tribunal da União.
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b) Se o Tribunal de Contas da União, à vista das declaradas irregularidades, jâ adotou_ providências acauteladoras do interesse público que, por isso, dispensem
dualidade de iniCiaTiVa Pelo Congresso N iicional;
1:. evidente; se _o Tribunal as a dotou, o Congresso Nacional não precisa ter dualidade de ação neste caso.
c) Se, de fato, as providências a serem adotadas resultarão das conclusões a serem formuladas oportunamente, ou seja, quando do exame, em conjunto, coin as Contas do Banco Nacional da Habitação, relativas ao exercício de 1982, conforme o iteni4~f das conclusões do Relator.
Entendo, assim, Sr. Presidente, que o Congresso Nacional precisa melhor aclarar o que pensa o Tribunal de
Contas da União parã que anianfiã iião aCUSe o Cõngi'e-Sso Nacional de qualquer omissão em matéria dii-ãlta relevância de interesse póblico. (Muito bem!)
ATA DA 11If SESSÃO,
EM 6 DE AGOSTO DE 1984
Publicada no DCN (Seçio fi) de 7-8-84

RETIFICAÇÃO

ATO DO PRESIDENTE
No 59, DE 1984
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 acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9
2, de 1973 e revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da Comissão Diretora, e à Vista do disposto na ResOlUção n9
130, de 1980, resolve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do
Fundo de Garantia do Tempo de serviço de Neyla Vara
Michi!es, para o emprego de Assessor Técnico, com o salãrío mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS·3,
a partir de 12 de julho de 1984, com lotação e exercício
no_ Gabinete da Senadora Eunice Michiles.
Senado Federal, 17 de agosto de 1984. ----,. Moacyr
Dalla, Presidente do Senado Federal.

ATAS D~ COMISSÕES
COMISSÃO DE ECONOMIA
20• Reunião, realizada em 13 de junho de 1984.

Na publicação feita- nO."DCN ..:....:,Seção I I - de 7-8-84,
página n9 2494, no cabeçalho da sessão, - -Onde se lê:
ATA DA 11If SESSÃO CONJUNTA, EM 6 DE
AGOSTO DE 1984

ATA DA 11If SESSÃO, EM 6 DE AGOSTO DE
1984

ATO DO PRESIDENTE
N• 57 DE 1984
O Presidente da Mesa do Senado Federal, nõ uso de
sua competência; considerando que à Mesa incumbe presidir o Colégio que--elegerá o Presidente e o _VicePresidente da Repóblica, a f5 de janeiro de-1985; eà -vis~
ta das atribuições e encargos coníeridos à Mesa pela Lei
Complementar n"' !5, de 13 de agosto -de- 1973," reSOlve
designar os servidores Nerione Nunes Cii-d-oSo,
Secretário-Geral dã Mesa; Alberto Moreira de Vasconcellos, Consultor-Geral; Sarah Abi-ahão, Assessora, e
Célio de Souza, Assessor Legislativo, para, sem prejuíZo
de suas funções, prestar assístêncfa eassessoramentó técnico à Mesa, na execução _dos trabalhos pertinentes ao
Colégio EleitoraL
Brasília, 6 de agosto de 1984_ - Moacyr Dalla, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
No 58, DE 1984
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 acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretoran"' 2, de 1973, resolve, nos termos do
artigo 354 do Regulamento Administrativo, designar
Maria Thereza Magalhães Motta, Técnico Legislativo,
Class~. "Especial", Referência NS-25, do Quadro Perma·
nente, para exercer, em substituição, o cargo, em comissão, de Diretor da Subsecretaria de Coordenação Legislativo do Congresso Nacional, código SF-DAS.:lúi.4, do
Quadro Permanente, a partir de 21 de agosto de 1984,
durante o impedíinento da titular.
Senado Federal ,17 de agosto de 1984.- Moacyr
Dalla, Presidente do Senado FederaL
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As dez horas do dia treze de junho de mil novecentos e
oitenta e quatro, na sala de reuniões da Comissão, Ala
Sen-a<for "Nilo- Coelho, presentes os Srs. Senadores Roberto Campos, Presidente, Jorge Kalume, Amaral Peixoto, Severo Gomes, Cid Sampaiõ, Carlos Chiarelli e a Sr"
Deputada Cristiri:a Tavares, reúne-se a Comissão de Economia. O Sr. Presiden~e abre os trabalhos da Comissão
fa?endo a apresentação dos conferencistas, o empresárío
forge Gerdau Johannpeter, Presidente do Grupo Gerdau, e-o Sr. Edson F'regtii, Presidente da ABICOMP(Associação Brasileira da Indústria de Computadores e PeriféricoS), Convidados desta seniana para o ciclo de palestras sobre a política nacional de Informática.-oevido a
exigUidade do tempo disponível, o Sr. Presidente sugere
que os palestrantes apresentem seus trabalhos de forma
seguida e ao final das apresentações seriam abertos os
debates. A Comissão acolhe a sugestão da Presidência.
Com a palavra, o Sr. Jorge Gerdau apresenta o seu tema,
que diz respeito ~ "estratégia de desenvolvimento para a
Informática", sendo imediatamente seguido do Sr. Edson Fregni; que debate a. "institucionalizaÇãO âi j)õ1íiica
de Informática brasileira". A lista de inscrição para os
debates apresenta as assinaturas dos Srs. Senadores Severo Gomes e Carlos Chiarelli e da Sr• Deputada Cristina Tavares, que queStionam os conferencistas. Tendo em
vista compromisso assumido com a Presidência do Senado Federal para a recepção da delegação de parlamentares ingleses em visita a esta Casa, o Sr. Presidente solicita
ao Sr. Senador Severo Gomes assumir a direção dos trabalhos. Antes de encerrar a reunião, o Sr. Presidente
eventual, Senador Severo Gomes, usando da palavra, faz
algumas considerações acerca dos temas detenvolvidos.
Agradece a presença dos ilustres convidados e determina, ainda, que as notas taquigráficas, tão Jogo traduzi~
das, sejam anexadas à presente Ata. Nada mais havendo
a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco
GuHh-erme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a
presente Ata que, lida e aprovada, será a$sinada pelo Sr.
Presidente.

ANEXO À ATA DA 20•~Ii_EJJNIÀO DA COM/S.
SÃO DE ECONOMIA, REALIZADA EM /3 DE
JUNHO DE 1984, QUE SE PUBLICA COM A
DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE.
- INTEGRA DO APANHAMENTO TAQU!·
GRÁFICOPRESIDENTE: SENADOR ROBERTO CAMPOS
VICE-PRESIDENTE: SENADOR SEVERO
GOMES
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CONISSÃO ~DE ECONOMIA
DEPOENTES:
JORGEGERDAUJOHANNPETEREEDSON
FREGNI
REUNIÃO REALIZADA EM 13-6-84, ÀS 10
HORAS E 25 MINUTOS.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Srs. Se~
nadares, Srs. Convidados.
E: com grande satisfação que darei a palavra ao empresário Jorge Gerdau Johannpeter, de todos conhecido
como um dos-mais proeminentes líderes da indústria e
um homem com enorme experiência prática de absorvlção de tecnologia, de vez que é hoje um dos produtores
de_ aço mais respeitado do mundo, eu diria mesmo, temido. Curiosamente, talvez os dois países que hoje mais assustem o mercado mundial de aço sejam a Coréia do Sul
e o Brasil, que ambos absorveram a tecnologia de pro~
dução de aço, introduziram melhoramentos adequados e
são uma presença importante no mercado mundiaL
O Sr. Gerdau vai nos falar, portanto, com base numa
experiênCia- efeqva de empresário.
Alterando um pouco o habitual da programação, ou~
viremos logo a seguir o segundo debatedor, o Sr. Edson
Fregni, deixando o debate para que seja um debate conjunto, após as duas exposições. Nas reuniões anteriores,
o-s-egundo conferencista ficava sempre l:Lm pouco espremido em termos de tempo. Vamos ver se desta vez adota~
mos uma praxe melhor.
Tem a j:)alavra o Sr. Jorge Gerdau Johannpeter.

O SR. JORGEGERDAU JOHANNPETER- Excelentíssimo Sr. Senador Roberto Campos, Srs. Senadores,
minhas senhoras e meus senhores:
Eu tenho aqui um posicionamento formal, mas acho
que o aspecto mais importante talvez venha a ser estabelecido pelo debate. Nesse posicionamento inicial, coloco
o problema no meu entender essencialmente sobre o aspecto conceituai.
Senhores:
Queremos, inicialmente, agradecer a oportunidade de
participar, juntamente com os Senhpres, legítimos representantes da comunidade nacional, do debate de assuntos relevantes e de real interesse de todos os brasileiros. É
o -caSo de nossà- indcistria de Informática.
A compreensão da Política Nacional de Informática
Brasileira exige, antes de mais. nada, uma análise mais
acunldã do nosso processo de desenvolvimento econômico.
Ê evidente que em qualquer definição, no campo _da
informática, deve se enquadrar nas linhas mestras de
nosso planejamento estratégico para ter consistêricia.
A ausência--de uma definição clara, nesse sentido, tem
causado à nossa economia graves danos, que precisamos
evitar. No momento em que esta matéria está sendo debatida no foro mais legítimo, que é o Congresso Nacional, é oportuno estabelecer uma conceituação teórica
para não nos arrependermos de tomar decisões intempestivas e, pior, contrariarmos o interesse nacionaL
"t: lamentável que, em outros campos, tenham acontecid~ fatos semelhantes e até com demasiada freqUência.
Ao encaminhar a estratégia a ser definida, é preciso
decidir-se por uma destas opções:
I) ou desenvolvemos no _País uma economia de mercado, procurando atender suas necessidades através da
competição entre as empresas, na capacitação do indivíduo, na busca da eficiência e no crescimento da sociedade·
ou continuamos c_om o planejamento central em
que todos os seus instrumentos característicos, através
dos quais a capacitação individual é desprezada e a produtividade relegada a plano secundário com o conseqUente encarecimento dos produtos e serviços para asociedade.

i)
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Nesse campo, não e~t.istem meias soluções. Oü optamos pela estratégia- de mercado, ou pelo seu contrário,
que se resume na estatização de toda_atividade e de todos
os meios com que conta a Nação.
Meu conceito de estatização aqui é ã:ffiplo, vamOs dizer. Não é o sistema do Estado assumir a produção. O
problema de estatização é na regulamentação, nas limitações qu~ existem da potencialidade e da criatividade do
indivíduo ou da empresa.
Ademais, é impo-rfafite observar que uma democracia
permanente e estável é impossível de ser estabelecida sem
uma economia de mercado aberta e livre.
No plano internacional, a busca da economia de mercado corresponde à ação política das forças de equilibrio
de centro, A opção pelo planejamento cintral, com a imposição de cima para baixo, são modelos políticos perseguidos tanto pela extrema direita como -pela extrema esquerda. Essas posições nQrrnalmente não deixam as
forças de mercado agir em função das necessidades do
consumidor, mas a partir de critérios tecriocrático:S teóricos de gabinete.

Senhores, uma polltica nacional de informática deve
dar apoio não só às e_mpresas diretamente inteteSsãdas,
mas atender a toda a indústria nacional.
Eu insisto nesse ponto, vou repetir um pouco, que o
grande problema de hoje está se verificaridõ, -no· meu entender, é que se está debatendo a matéria essencialmente
sobre o enfoque dos produtores e que dentro da ~_t,rutu
ra brasileira são pouquíssimos, infelizmente, e não se está olhando a economia, o consumidor, o conjunto do
País.
A nosso ver, são três os instrumentos básic_os" neces~
sãrios para Se estabelecer uma estragégia de desenvolvimento para a indústria nacional:
a) administração dos direitoS- aduaneiros;
b) financiamento à capitalização da empresa nacio·
na I;
c) financiamento do consumo dos equipamentos dos
produtores nWc;man.
Através dessçs instrumentos é possível ins,tituil.- uma
política de desenvolvimento para o setor, fixando a estratégia nacional de fortalecimento do produtor nacional, principalmente do pequeno empresârio.
São mdmeros os exemplos internacionais de países
(poderíamos citar a Inglaterra, os Estados Unidos, o Japão) que incentivam os cidadãos a se estabelecer empresarialmente e, quando mostram capacidade e: trabalham
com criatividade, têm grandes chances de ocupar eSpaço
no mercado, como é o da informática, no qual não deve
ser estabelecido nenhum mecanismo cartorial que limite
esse potencial do pequeno etripresârio.
·
Esse ponto, talvez seja interessante mencionar, teori~
camente, vamos dizer, naquela obra do Galbraith que
uns anos atrás dizia qUe;_ "O futuro da sociedad.e_serâ tipicamente somente das grandes empresas, com adequadas estrutura _coQrdenando todo. o sistema". E a informática que ê um dos setores realmente _dinâmicos com-provou que pequenos empresários conseguiram Conquistar, neste século XX, situações de competição com a
IBM. Eu acho que isso na estrutura de análise do que é
realmente poss[vel para uma sociedade aberta e_c!inâmica, de que não somente as grandes estrutu_ras empresariais têm capacidade e condições de oçupar um espaço,
eu acho que é um ponto importante é não deve ser anali-'
sado apenas no enfoque, vamos dizer, da atividade empresarial ou do produto que produz. Acho que ê importante ser analisada dentro do contexto social e econômico mais amplo. Num país como os Estados Unidos oncie
a capitalização e os meios são disponíveis conseguem pequenos empresários, jovens que saem da Universídade
dotados, capacitados, trabalhadores, conseguem montar
empresas. Então, isso ê de uma importância social de um
país da maior relevância. Então; eu ressalto esse ponto
PQrque justamente na informática prevaleCe a ca-pacitação do individuo. Acho que nós temos uma responsa-
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bilidade dentro da sociedade de estimular e preservai:' is-

to.
Onde o mecanismo cartorial existir, todo o sistema
pa_ssa a depender exclusivamente-do lobby, exigindo estrUturàs caras de stSfi".
- Precisamos atender à realidade do pequeno empresário, que não tem um minuto a peTder.nem condiÇÕes
para manter viagens de funcionários a :Brasília na tentativa de conseguir uma parcela do mercã.dõ: A ·eon.seqiiê.ncia fatal dessa situação serâ a entrega do mercado a grupos poderosos com influência polítiCa, os amigos do rei.
_OS "Senhores veja~ o importante; quem define o q lie ê
o interesse do rri.erCãdO- é o consumidor e n~o pode seratravéS de um sistema de definições cartoriaiS. ú consu-midor é quem vai dizer se o meu produto é bom, ê caro
ou é ruim.
Um ponto decisivo a ressaltar, nesse amplo debate
sobre a Política NaCional de Informática, é a Reserva de
Mercado, sobre a qual o Governo, quase sempre, só tem
ouvido a opinião dos produtores de hardware e software,
quando, na -_realidade, o importante é ouvir o consumi-dor.
Na verdade, quando disputamos uma posição comercial no mercado internacional, o_ cliente não pergunta se
adquirimos os equipamentos para nossa indústria numa
estrutura de mercado aberto ou .cartorial.
Na dificH e trabalhosa tarefa de abrir o mercado internacional para as indústrias brasileiras, nãõ cabe discutir
se~õ produto foi feito com ou-sem cartórios, com ou sem
posições privilegiadas para a instrumentação, robótica -e
informática. O consumidor internacional examina qualidade e preço. O importante ê trabalhar para o cliente,
·cUidando do produto, e para isso é furidamental dar liberdade ao empresário na escolha dos equipamentos, naciõiials ou_ estrangeiros, com os quais modernizarâ seu
Pãrque -industrial e qualificará _seus produtos. Fundamental é criar condições ao produto nacional de competir no mercado internacional.
Ninguém discute a necessidade de proteger a indústria
nacional. O que ê passível de debate são os limites da
proteção. Sf: esse limite é de 100% ou de-200% dos direitos aduaneiros, ou se a diminuição anual dessa proteção
serã de 10% ou 20%, esses são assuntos que devem ser
amplamente debatidOs. Agora, proibir o empresário de
buscar melhores soluções tecnológicas, significa atrasar
o desenvolvimento nacional, tecnológico e produtivo.
Eu insisto nesse ponto. Em qualquer processo produtivo, quem melhor saber avaliar exatamente a relação
custo-beneficio ê o própriõ empreSário, com a sua equipe
técnica, Então, é impossível, de uma forma centralizada,
querer estabelecei fimitações, porque há momentos em
que o_custo benefício é de tal ordem que é melhor para o
País, eventualmente importando algum equipamento,
pagar 100 ou 200% de direitos aduaneiros, porque o beneficio da sociedade, da coletividade em relação ao custo
do produto é de tal ordem, seja na exportação, seja na
formação do preço liiterno, que o julga-mento tem que
--ser estabelecido Pelo mercado. Isso -não quer dizer que
não devemos fortalecer e proteger a indústria nacional.
Em qualquer atividade industrial, grande ou pequena,
a eficiência tanto da informãtíca como da robótica e da
instrumentação, gera melhoria de produtividade e fétidimento. Esse perito também -é de grande importância no
momento em que o valor-da-energià passa a pesar no
processo industrial e pequenas economias repercutem favoravelmente na estrutura de custos e de resultados. Esse
é um campo em que o uso da instrumentação é decisório.
O debate sobre á res-erva de mercado =Õcorre segundo o
enfoque ou as necessidades do momento político brasileiro. Há uma tendência de discutir esse problema sob o
estrito ângulo da chamada segurança nacional, o que
acarreta sérias distorções. A verdadei_ra segurança de
uma país reside na eficiência global, na eficiência de todos os seus setores e não num modelo de gestão centralizado, determinado por um sistema carfoOal. Já foi dito
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por um gra"nde estadista relativamente a outro ramo de
atividade; m8.s é válido para a infotmátic~;, "Se for eficiente n.ão precisa de monopólio (neste caso, o cartório),
se for inefiCíente não o merece".
O CUidado com a segurança nacional, no setor industrial, deve existir, mas voltado à linha de materiais béli~
cos, para a qual se deve prover estruturas apropriadas.
Cabe à Nação a contínua busca da eficiência em todos
OS-Campos de atividade. Para atingir esse objetivo no setor especificõ-Q.ue ora analisamos, que é o da informática, o Governo dispõe de instrumentos clãssicos, Como:
eu repito aqui.
. J) dir~itos ~duaneiros elevados e decrescentes;
2) apoiO financeiro distinto para empresas estrangei- r as, joint..ventures ou empresas nacionais, conforme o seu
tamanho;
Acho que é importante dar um potencial de apoio ao
pequeno empresário, diferenciado do mêdio empresário
e do grande empresário nacional. ~ precisO, realmente,
que haja um mecanismo que potencializa dentro do con_çe_ito que mencJonei anteriormente, de que o indivíduo
capaz, que tenha condições, tenha um meç:anismo de capitalização.
O terceiro item é o financiamento ao consumo (modelo FlNAME.) Esse mecanismo no Brasil já existe. Acho
que se houver uma empresa estrangeira, ela não devereceber o apoio da mesm_a forma que o empresário nacional recebe na joint-venture, faria a proporção do -FiNAM E em relação à participação do capital nacional. Mas
eu faço a distinção. o importante, insisto, é que se tem
que trabalhar muito mais no aspecto do consumo de geração do desenvolvimento de produtividade global do
que na preocupação de quem produz equipamento.

Atualmente, o empresário brasileiro não tem-plena autonomia para escolher o processo tecnoló_gicó de sua indústria. A rapidez do desenvolvimento tecnológico exige
um esforço pennanente de atualízação do empresário industrial. Quando surge uma inovação que permite melhoria significatiVa- de rendimento e produtividade, o empresário deveria ter liberdade de contar com a melhor so~
lução, mesmo ao preço de elevados direitos aduaneiros.
Certamente, a melhor solução beneficiará o custo e a
qu~Jidade do produto, favorecendo as exportações e o
consumidor brasileiro.
Países que, em algum setor de atividades, adotaram
opções xenófobas, tiveram sêrios prejuízos. Tiveram de
modificar sua estratégia, canalizando enormes. recursos
para tentar recuperar os preciosos anos perdidos no desenvolvimento de sua tecnologia. O dramâtico é que exatamente nessa direção está sendo julgado o interesse da
_indústria brasileira de informática.
Eu posso citar vários países, mas acho que o caso da
França é_ extremamente interessante, pois tinha uma tendência em fazer um sistema extremamente fechad_o na informática, perderam posições. Sabe-se que hoje está havendO Uma modificação enorme no comportamento do
Governo, procurando abrir de uma forma fantástica,
mas os anos valiosos que a .França já perdeu, onde a
cada ano, cada semana ê importante nesse processo. Portanto, é preciso correr porque a absorçãQ das equipes
técnicas, detectar o correto caminho é um processo muito lento e difícil.
Permitimo-nos ainda exemplificar com a siderurgia,
tanto privada como estatal. O sucesso tecnológico foi alcariçado porque o setor pôde buscar a melhor tecnologia
e_ as melhore~ soluções técnicas existentes no mundo.
Graças a isso, o aço nacional atingiu patamares de competitividade internacional, ganhando condições_d,e auxiliâr "a balança comefcial brasileira com exportações crescentes. Alcançou-se com muita dificuldade um nível de
eficiência equivalente ao das indústrias estrangeiras.
Muito mais esforço e maiores investimentos se.rão necessários para manter esse equilíbrio tecnológico. A informática, a robótica e a instrumentação têm papel preponderante neSte ramo industrial. Ao invés de incintivar o
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empresariado a buscar sempre a melhor tecnologia, o
Governo impõe restliÇõCs ao seu desenvolvimento, le-sando os verdadeiros interesses nacJonais..

Realmente, nos setores siderúrgicos, vamos dizer, o
que foi conseguido através do trabilho das equipes técnicas, e eu ressalto que esse trabalho se qualificou tanto no
setor estatal, como no privado, nós temos um novo momento importante, o da modernização. Esse processo é
ráPido, é extremamente dinâmico. Então, o Brasil precisa realmente de capacidade. E esse problema que nós vivemos na siderurgia, vive--se em qualquer outro campo
de atividade industrial.
Resumindo: devemos usar os instrumentos clâssicos
de uma economia voltada ao mercado. ~a solução ajustada a uma nação moderna que pretende estabelecer um
regime democrático de decisões em todOs os níveis.
Não apoiemos a solução da reserva de mercado; ela é
cartorial, monopólica, monopolística, e estimula a ineficiência. :t: como retroceder à divisão pelo rei de todas as
terras do Brasil em capitaniaS hereditárias.
A tecnologia deve estar a serviço de todos, melhorando a produtividade a qualidade e o custo final do produto para o consumidor. Ela não deve ser um instrumento
de privilégio para nieiã.-dtizia de mentores de cartórios.
Obrigado. (Muito bem! Palmas.)
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suas falácias sedutoras! Outros, no entanto, defendem o
privilégio e as vantagens pessoais. Defendem seus aliados externos e, por isso, agarrar-se-ão com todas as
forças à escola conservadora, e não admitirão qualquer
idéia de mudança.
A ideologia da dominação se sustenta em dois pilares:
os das livres forças de mercado, e o da divisão internacional do trabalho.

Com a alegação de que o mercado deve ser deixado livre para a concorrência de forças competitivas, as empresas transnacionais, com seu poderio financeiro, co·
mercial e promocional, e com a sedução de seus produtos obtidos _da tecnologia modema, funcionam como rolos compressores s_obre nossas empresas locais. A frase
do Prof. Milton Friedman, ideólogo norte-americano,
não pode deixar dúvidas:

....devemo-s ter respeito total às leis de mercado diz ele -, nenhuma restrição à acumulação de lucros (independente da nacionalidade do capital), e
eliminação de todas as formas de protecionismo nas
relações internacionais." (I)
Quem é ingénuo o suficiente para acreditar nas--livres
forças de mercado em umã nação, com seu mercado do~
minado pelo oligopólio transnacional?
Que livres forças de mercado existem hoje no setor farO SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Muito
macêutico?
obrigado, Dr. Jorge Gerdau, pela sua lúcida exposição.
Que livres forçaS de mercado existiam no Brasil em
Antes de iniciarmos o debate, darei a palavra ao se1976, quando-65% do mercado de processamento_ de daM
gundo conferencista, o Sr. Edson Fregn"i.
dos era da IBM e a quase totalidade do restante dominada por duas outras empresas transnacionais?
O SR. EDSON FREGNI- Quero, em primeiro lu- A idéia d~- "Hvres forças de mercado" foi sim ~"força
gar, agradecer aos membros da Comissão de Economia
motriz" da ideologia da dominação n·o processo de despor esse convite, pala oportunidade de trazer aqui um
~acionalização de nossa economia.
·
depoimento da ABICOMP, o meu pessoal e da comuniUm segundo princípio, que tem sido um _dogll!a para
dade de informática.
muitos,
ê
Oâa
diviSão
iriteriuicional
dO
trabalho.
Com
Prezados Senhores;
ele, se sustenta que as nações avançàdas são responsáveis
pelo progresso, pela modernização do mundo. Cabe a
DEPOIMENTO SOBRE A INSTITUCIONALIelas a produção da tecnologia e dos bens que requerem a
ZAÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE
aplicação
da inteligência. Âs nações maís pobres compeINFORMÁTICA
te apenas a produção de bens primários. E quantos braApresentado na Comissio de Economia e Finanças
sileiro acreditam nisso! Nesta mesma sala, tantas vezes
do Senado Federal por Edson Fregtd, Presidente da
se ouviu a idéia de que as empresas transnacionaís são os
agentes da felicidade universal. Que precisamos d.elas, e
ABICOMP- -Associaçiio Brasileira da Indústria de
Computadores e Periféricos
que temos que- atraí-Ias para nosso território, conCedendo beneficias e incentivos. Afinal, elas trazem o capital
Brasilia, 13 de junho de 1984.
de_!isco. e a tecnologia mod~rna que resolverão todos os
Senhores, vivemos nestes dias, momentos históricos e
nossos problemas! Afinal, perguntam, elas não resolvede decisiva importância para o futuro do País. A Nação
ram os problemas da Corêia e de Singapura?
renasce. Renasce exigindo mudanças~ Os milhões de ciAlém desses princípios, são tantos os tabus!
dadãos brasil~iros, em praça pública, são os indicadores
Alegam que não podemos prescindir da tecnologia exde que nosso povo quer ter seu destino em suas mãos.
terna para sermos competitivos. E essa bandeira de proPara errar, para acertar. Mas acima de tudo, para buscar
dutividade nos traz os robôs que só desempregam!
um caminho que o leve em conta, que dê prioridade às
Alegam que não podemos pretender desenvolver a tecsuas necessidades.
nologia_ e a _indústria, porqu~ nosso mercado é pequeno.
Questões de fundamental importância exigem um fii--~
E assim, o enorme mercado brasileiro, oitava eCOitOmia
me e decisivo posicionamento de todos nós brasileiros
industrial do mundo, pode ser explorado com a dévida
que temos o poder de contribuir para a mudança. As fórcolaboração interna.
mulas antigas têm que ser abandonadas, repudiadas.
Alegam que vivemos em um mundo interdependente,
Nós não somos uma nação de terceira categoria, um
e tentam desse forma justificar nossa inevitável depen-povo de terceira linha. Pelo contrário, somos mais de 130
dência.
milhões silenciados em decorrência de um modelo de deAlegam quê precisamos construir uma indústria com a
senvolvimento que privilegia uns poucos em detrimento
avançada tecnologia estrangeira, para sermos competitiM
da maioria.
vos_no exterior. E assim, garantem a continuidade do
Soi;llOS um pais de enorme extensão territorial, com riProcesso de produzir o que não consumimos e consumir
quezas naturais de importância vital e um vasto mercado
o que não produzimos.
consumidor. A importância que o Brasil tem para as
Alegam que precisamos das transnacionais para ponações avançadas, tem sido o fator determinante dos rudermos exportar através de seus canaís de comercialimos de nosso desenvolvimento. Desenvolvimento este
zação _interna_ciOiúlis. Dessa forma, eles nos ínlpõ-Cm um
que se baseou em princípios e conceitos que o tornaram
processo de comércio exterior, no qual as trinsnacionaís
satélite dependente das nações avançadas.
- dividem os mercados mundiais, de acordo com seus inteDe maneira direta, ou disfarçãâa. esses princípios e
conceitos, que compõem o que podemos chamar de ideologia da dominação, têm conduzido nossos passos em di( (I) Milt~n Friddman, "Ca;i~alism and Frecdom", UnivCrsidade de Chica·
reção contrária aos interesses da maioria da população
brasileira. Quantos brasileiros têm sido enganados por
go- 1970.
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resses, e impedem qualquer possibilidade concreta de exM
portação.
Senhores parlamentares, em nome do povo que os elegeu, esse mesmo povo, escravo moderno que míngua na
fome, para que as nações mais avançadas possam manter
a sua wayoflire, é preciso evitar as armadilhas da ideologia da dOminação. seU_S_ defensores argumentam com
muita segurança e fiimeza.
Vejam a·sítõ&Çâó de nosso país! t possível que ãlguém
ainda acredite que a crise do petróleo seja a causa de nos·
so flagelo?
Estamos aqui para discutir a Política Nacional de Informática (PNI) e seu instrumento, a reserva de mercaM
do. E ao discutir a PNI estaremos, necessariamente, discutindo o Brasil.
A Informática, todos sabemos, cada vez mais fará parte de todo o processo produtivo nacional e, por isso, se
ela ~tiver sendo controlada pelas empresas transnacionais, nos afundaremos ainda mais na dependência exter·
na.
A PN I é criticada pelos que defendem a escola conserM
vadora de desenvolvimento porque ela quebra os princí~
pios da ideologia da dominação. E tem produzido incrí-veis resultados, que com proselitismo tentam encobrir e
disfarçar.
A reserva de mercado tem a coragem de impedir o
acesso à predação transnacional não aceitando o princrpio das livres forças de mercado. E fazendo isso, ela acaba, de fato, por restaurar a livre competição entre os
iguais. rmpedindo o acesso das nações avançadas atravês
das subsidiárias das transnacionais e das. "joint ventures", a reserva de mercado eliminou o monopólio estrangeiro, e permitiu que surgisse mais de uma centena de
empresas nacionaís competindo nesse mercado. Os que a
combatem, não conseguindo outro argumento, a isso
chamam d_~_ oligopólio!
A reserva de mercado teve também a coragem de romper com o dogma da divisão internacional do trabalho.
Nós brasileiros dissemos:.. "somos capazes". E provamos. Verifiquem. Discutam com nossos técnicos, c: descubram por si próprios como ê falsa a alegação de atraso
tecnológico no setor. São milhares de engenheiros e analistas hoje no Brasil desenvolvendo novos produtos, novas soluções. São_operârios, técnicos, cientístas e professores orgulhosos de seu oficio, de seu saber, mostrando
em seu setor como construir um Brasil novo. intãmia
acusá-los de estaiem atrasando o país. Eles estão exatamente evitando o atraso. Eles estão colocando a tecnologia a nosso serviço.

e

A reserva de mercado, .\)Ortanto, afronta a ideologia
da dominação. Todos os que acreditam no modelo conservador serão contrários a ela. A discussão, então,
transcende a esfera técnica e se localiza na questão nacional, em nossas identidade em nossos desejos de independência.
Há 30 anos atrás o povo brasileiro disse;, ••o petróleo é
nosso ... Um dos poucos gritos de independência e indignação que nossa história ouviu. Hoje, os responsáveis
pela formulação da PNI. apoiados por mais de 300 entidades científicas, profissionais e sindicais, unidas no movimento Brasil -- b.formática, liderado pela SBPC Sociedade Brasileira para o Progresso de Ciência, e FNE
- Federação Nacional do Engenheiros, deram o novo
grito~. "O mercado_ é nosso". O mercado, essa riqueza
brasileira - como diz O Prof. CrodowaldO Pavan, Presidente da SBPC- que, como as jazidas de petróleo, é um
recurso a serviço do desenvolvimento da Nação. Essa ri·
queza, não pode ser disposta, como bem entendem as
nações dominadoras e seus arautos internos. Hoje. o
Congresso Nacional tem a responsabilidade histórica de
oficializar iriais CSte-giitO de iridependência;. "o mercado
é nosso".
O momento íniPõê firmeza-. A firmeza que o povo brasileiro eXige, e qtie a história registrará.
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Saibam, no entanto, que os senhores correm si;rios riscos de serem chamados de xeri6fobos e de defensores da
intervenção estatal na _economia. Sim, tem-se a ousadia
de acusar de radicais--aqueles que defendem (I interesse
nacional, sendo portanto patriotas equilibradõs-C
bom senso os que defendem o interesse estrangeiro.

ae-

Por que não acusam os EUA çle nação xenófoba e i.ntervencionista. As açôes internas norte-:americanas sãó
tidas como patrióticas, -e o intervencfóriismo como defesa do mundo livre! Neste momento, em que os parlamentares brasil~_i:ros s~ preparam para apreciar projetas
de lei que defendam nosso mercado,o parlamento norte-

americano faz exatamente o mesmo. Com ·a dif;_rença
que eles vêem como seu, o mercado internacional. t: para
proteger o rn_~rcado internacional, r;leles, através do
proejto-de l~i "HR1052", de 27..01-83, e passo uma cópià
ao presidente _da Comissão,_ o _Congresso nor~e
americano dará poderes especiais ao presidente da República daquele país para tomar as medidas que julgar
cabíveis sobre os países que adotem políticas internas
que dificultem a entrada de produtos da indústria norte
americana de alta tecnologia em seu mercado.
Portanto senhores, não hâ tempo a perder. Todos esperam o ato soberano do CongresSO N_aciona_l_ com a
aprovação de uma lei que garanta a continuidade de um
processo de desen_volvimentç tecnológico _no set.Qr, São
tantos os interesses c_o_ntrârios ê tão grande a força do
domínio estrangeiro e -tamanha a manipulação posta _em
prática pelos defensores do continuísmo, que temos, todos, a responsabilidade de r~Iizar uma análise cuidadosa da PNI para que a nova lei de InformátiCa -a.Tõitaleça
e aumente sua eficácia.
OS OBJETIVOS DA PNI
A razão do sucesso da- PN I é sua _fidelidade ~ _firmeza
para com seu objetivo central: o do desenvolvimento da
tecnologia brasileira no setor.
Desde 1976, quando a CAPRE-Comissão de Coordenação das AtividaQes de Processamento de Dados, insti:
tuiu a reserva de mercado, como instruffiento pira o desenvolvimento da tecnologia, tem-se mantido o mesrrio
rumo.
Muitas poltticas ináustriais-e-fii:CriõlógiCas já foram esboçadas, sem que tão bons resultados fossem atingidos!
A razão é o in"adequado enfoque do que seja TECNOLOGIA. Esse -cOricelfiflein-Sido muito manipl!lãc;I0:0 prefixo, "TeCrio", dogregQ. "Techno",signifi~ ~Ar:
te, Habilidade" e, portanto, ::J. "Técnica'' significa. "conjunto de processos de uma arte, a maneira ou habilidade
especial de executar Ou_ fazer algo".
Tecnologia ê conhecimento e habilidade que não se
compra nem se transfere. Quem não observou as p_ropagandas de televisores, fogões, máquinas de lavar roupa
que, com as liberdades poéticas e figurativas, confundem
produtos e técnicas, e oferecem ~-"mais alta tecnologia"
em módicas prestações mensais? E isso não é mais manipulador que os acordos de;, ..compra de tecnologia" qu~
tantas empresas brasileiras assinâri:J. no exterior.
Tecnologia é poder. Isso todos reconhecç:mos.
O projeto de lei,jâ mendoniido, que hojC-_if3.Iilita nO~
Congresso Norte-Americano cita os diversos eS(iiiemas
protecionistas existentes no inundo, e propõe contramedidas, porque esse protecionismo ameaça O poder dos
Estados Unidos.
Sem dúvida, existe a visão universal de que tecnologia
é poder e, através dos mais diversos e diferentes mecanismos, as nações procuram defender seu-s ílitereSSi!s, promovendo o desenvolvimento interno de sUa tecnologia.
E no caso da Informática, a qUestão assume prOporções
maiores devido ao seu impacto na organização_ produtiva de qualquer nação. Essa visão teve .o Gover-no do Estado de São Paulo, através de seu secretário da Indústria
e do Comércio, Sr. Einar_Kok, quando_s_ubscreveu o documento que diz.:_ ..0 domínio da tecnologia de Informá-

tica é: condição necessária para que uma nação seja soberaJ:!?", Esse conjl,lnto ~t! conheci~_entos -~ habilidades,
que é poder, é também cultura.
r.s_so porque a tecnologia, por ser habilidade e conhecimento com aplicação em determinado. t:;:uno de atiyiQ!J.~
de.• se des~nvolve [la prática. É no exercício de atend~ às
necessidades que a tecnologia germina. E. irá se desenvolvendo de ·acordo com as variadas ne~~Q;:r,des e _com os
recursos disponíveis (humanos e materiais). O que- demonstra que a tecnologia tem característicaS próprias
para cada nação, com necessidades diferentes e com recursos diferentes.
Reconhecendo, portanto, que a tecnologia sendo poder, que precisa ser conquistado para reduzir nossa dependência externa; sendo cultura que germina de um
processo que envolve a universidade, a indústria e o
usuário, a PNl conclui que não se desenvolverá tecnologia alguma se o meicado interno for sUprido por produtos concebidos no exterior. Mesmo que existam elevados
investimentos em laboratórios de pesquisa. ,É somente
com a destinação prática do trabalho que a técnica se desenvolverá de maneira útil e prodUtiva.
O -domínio da tecnologia só ocorrerá se dominarmos o
ciclo tecnológico completo. 1:. por isso que se deve analisar, na área da Inform~tica, a tecnologia em três setor~:
a técnica do uso, a técnica do projeto e a-téOlica di-ffianufatura. Essas três técnicas form-ãm um ciclo - o ciclo
tecnológico - cada um interferindo nos d.emais, de forma que o desenvolvimento tecnoió_gicQ PTéssupõe ·o desenvõlvimeilto harmônico desse ciclo. Não se desenvolverá a tecnologia se o ciclo estiver atrofiado, se se deixar
de lado qualquer uma dessas técnicas.
Quando a subsidiária de_ uma transnacional, ou uma
joint-venture, monta uma fâbrica ein uma riação subdesenvolvida, diz-se que se estará desenvolvendo as têcriicas de montagem e de uso. Na verdade, nem urna nem
outra~ A téc-nica do uso não se desenvolverá. Nesse caso
se desenvolve sim a técnica de adaptar a necessidade à
solução. Importou-se a solução, e depois criou-se o
problema, porque as necessidades autêntica~ !io mercado
não terão respostas. Enquanto as técnicas de promoção e
vendas se tornam aprimoradíssimas, a técnica de manufatura não se desenvolve porque o projeto, e portanto o
processo industrial, vêm prontos e definidos de fora.
Características nossas, de país escasso em capital e
abundante em mão-de-obra, não são respeitadas. Trazem do exterior processos concebidos para nações
avançadas que têm capital em excesso e mãO-de-obra em
escassez.(*)
A PNI, com a reserva de mercado, assegura o desenvolvimento do ciclo tecnológico completo.
OS INSTRUMENTOS DA PNI
A CAPRE, em seu primeiro ato após haver recebido a
atribuição de definir a PNI, estabeleceu a reserva de mercado como o principal instrumento para a criação do
processo de desenvolvimento tecnológico, compreendendo qUe a, tecnologia só se desenvolve no exercício de
atendimento das neceSsidades do _mercado, e que as empresas transnacionais ou as joint-ventures, ao suprirem o
mercado com ptodutos concebidos lá fora, eliminam o
espaço para o desenvolvimento da tecnologia nacional.
A reserva de mercado tem-s_e revelado _um ins.trlilllento
extremamente _eficaz. Em 8 anos de existência permitiu a
cria__ç_ã_o de. um parque industrial genuinamente nacional:
1. Com Iriais de uma centena de empresas.
2. Com 46% do mercado de 1983, (somos o 3"' pafs
no mundo em participação no próprio mercado, supera~
dos apenas pelo Japão e EUA).
3. Com quase 20 mil empregos diretos.
4. Com 2000 engenheiros e analistas desenvolvendo
novos produtos.

(*) ~

aC\lrdo com observações de Joelmir Bething.

Agosto de 1984

5. Com a maioria dos produtos concebidos de acordo com exigências do mercado brasileiro.
6. E importando apenas 7% do que fatura,
As discussões da P"NI ressucitaram o mecanismo das
proteções através de tarifas aduaneiras.
E não é iSsõ-qu-e o FMI tem solicitado ao Brasil? E por
quê?
·
Porque as barreiras alfandegárias, se funcionassem.
prOtegeriam apenas as atividades industriais em nosso
Solo, iii dependente da origem do capital, da tecnologia e
do poder decisório. Essas barreiras protegeriam e incentivariam as. "FOROs", as. "GENERAL MOTO RS" e as
. "FIA Ts" da Informática.
Ouvimos ilesta sala, com muita freqUência, proposta$
que surgiram de políticos, de ministros e de empresários
na direção de se permitir a entrada das jolnt-ventures no
setor reservado. A PNI reservou apenas um segmento de
mercado à tecnologia brasileira. Mesmo assim, são muitos os que se mobilizam para defender o interesse estran~
geiro!
A expressão inglesa joint-venture tem etimologia
anâlog? ã da _palavra portuguesa_ ..consórcio". O fato de
utilizarmos uma, e não a outra já ê indicador da origem
do m_ecanism_o. joint-venture é uma criação das nações ricas, como reação à. consciência das nações sub.desenvolvidas, de que as suósidiárias das transacionais trazem
mais maleficios. do que beneficias. A joint-venture- associação de capital n8.cional com capitcil estrangeiro,
com a "tecnOlogia do capital estrangeiro- tem as seguintes característica$:

A) Contínua a remeter dólares para fora nas contas
de assistência técnica e 'compra de matéria-prima da matriz exterior.
B) E totalmente controlada pela matriz estrangeira,
na medida em que aquela é detentora da tecnologia. e
por isso domina a linha de produtos e, portantO, controla o mercado.
C) Rec~be_beneficios e incentivos que só devefiafu ser
concedidos às empresaS realmente nacionais. Isso decorre do fato de que, apesar de estrangeira, efa é transvestida de nacional- tem 51% do capital votante brasileiro
(17% do capital total, ou atê mesmo 3% quando através
de_empresa holding. A propo:sta dejoint-venture, portanto, é manipuladora ou equivocada. Primeiro porque surge como proposta concilíadora, de meio termo (as tramo-nacionais estão pedindo IOO, então ofereça 50!), e depois
porque é apresentada como algo melhor que as subsidiárias das_ transnacionais. O que ê falso.
Na informática o objetivo ê o desenvolvimento tecnológico. A reserva de mercado deverá ser ã tecn.ologia na-cional e não apenas ao capital e à mão-de-obra_nacionaís. Isso significa que ao mercado brasileiro só pode ser
permitido o acesso de empresas nacionais com produtos
concebidos cpm tecnologia nacional."
OS PONTOS CHAVE DE UM PROJETO OE LEI
PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PNI
Senhores, é chegado o mom~nto de dar a proteção da
lei esta ação polltica chamada de reserva de mercado.
Essa lei p·oderá ser ampla, contemplando inúmeros aspectos da questão gue_ são conseqüências do que se convencionou chamar de informatização da sociedade.
Questões do desemprego tecnológico, da privacidade do
cidadão, da natureza da propriedade do Softwaré; da é:Üca, etc. devem ser tratadas de forma de resguardar o inte·
resse e os direitos- do povõ brasileiro.
Porém, questão urgente, devido às fortes preSSões internas -e externas ê a reserva de mercado. Este ponto requer rápida institucionalização. Percebam apenas que,
garantido o poder int~rno na questão da tecnologia de
Informática, os demais pontos terão equacionamento
viável
Dominados pela tecnologia estrangeira, que soluções
serão dadas à questão do desemprego tecnológico, da
privacidade e da ética?
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Por isso, é importante repetir: temOs pressa sim, mas
para institucionalizar a PNI.
Permitam-me en-tãO -tomar i liberdade de mencionar
alguns pontos que a Indústria Nacional filiada à ABICOMP e, tantas outras centenas de instituições que comungam nas mesmas motivações consideram fundamentais constar em lei.
PRIMEIRO: A RESERVA DE MERCADO EXPLICITA
O projeto deverã ter claro e explícito O meCanismo da
reserva de mercado.
Que o legislador não deixe dúvidas que o segmento de
mercado que abrange necessariamente equipamentos de
portes micro, mini; supérrt:tini, médio e equipamentos
correlatas, só possa ser atendido por empresas nacionais,
com produtos que sejam fruto de projetas locais.
Qualquer projeto de lei por melhor que seja, mas que
não defina com clareza a reserva de mercado, não oferecerá à indútria e à comunidade de informática a estabilidade necessária para o -trabalho de desenvolvimento tecnológico. Aumenta ainda essa necessidade e a responsabilidade do legislador quando se percebe a proximidade
das mudanças no Governo Federal e o risco de ser a
Política Nacional de Informática alterada de forma antidemocrática e descompromissada com a vontade da
nação.
Reserva de mercado não sig-nTfica cartel. É fundamental que o legislador garanta o direito de acesso a toda e
qualquer empresa nacional no mercado, desde que ela o
fâça com produtos desenvolvidos com tecnologia nacio:
nal.
SEGUNDO: EMPRESA NACIONAL RIGOROSAMENTE DEFINIDA
O instrumento de reserva de mercado exige uma adequada e eficaz definição de empresa nacional, a quem será
permitida a entrada na área reservada.
Será então nacioriã.l a empresa que preencha cumulativamente os seguintes requisitos:
Tenha a totalidade do capital votante nacional e restrições severas na participação estrangeira no capitill não
votante;
Tenha o controle decisório nacional, o que significa
que, além do capital, a tecnologia seja nacionaL Isso
equivale a dizer que não serão nacionais as JointeVentures, qualquer que seja a proporção de capital estrangeiro;
Seja de brasileiros, aqui residentes, a capacidades de
indicar e escolher todos os administradores da empresa;
E, de diflcil controle e verificação, maS que mesmo assim não deixa de ser importante, é o requisito de que
uma empresa, para ser nacional, não tenha seus mercados fornecedores e consumidores dombados por alguma
empresa não nacional.
Vê-se, portanto, que a análise d~. "nacionalidade" de
uma empresa não pode SP.:t"determinística nem matemática. Margens nebulosas existirão, o-que fará requerer que
algum organismo avaliador seja composto.
TERCEIRO: DEVE-SE EXIGIR CONTRAPARTIDAS
A reserva de mercado traz em seu bojo a idéia de pacto. De um lado, o Governo rese'rVa o mercado, e do outro, as empresas beneficicidas em contrapartida, investirão em tecnologia,
A indústria nacional comprometida com a Nação não
teme a contrapartida. Pelo contrário, a existência desses
compromissos, e a severa fiscalização de seu cumprimento por parte do Governo, será a garantia de estabilidade
é peiTI"ianência dos instrumentos.
Esta contrapartida para a indústria naciorial deverá ficar clara em lei:
-estabelecendo índices percentuais mínimos de investimento próprio erri pesquisa e desenvolvimento;
-não· permitindo, na área reservada, acordos de licença de fabricação com empresas estrangeiraS, sempre
que tecnologia nacional já exista no setor;
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-punindo as práticas de;:. "pirataria" com o imediato
cancelamento das licenças de produção;
-garantindo o atendimento das necessidades nacionais, definidas por planos plurianuais discutidos e aproVados no Congresso Nacional.
_As transnacionais terão, comO têm hoje, seu grande
espaço de atuação. Delas, também deve-se exigir as Contrapartidas necessárias para que se beneficiem do mercado brasileiro.
Assim, deve-se buscar que se estabeleçam os seguintes
compromissos:
- programas de nacionalização de seus produtos definidos de acordo_ com a política de desenvolvimento da
indústria de componentes e matéria-prima nacional;
- - a-li"berdade de exportaÇão da-s subsidiárias braSileiras, sem as partilhas de mercado internacional que elas
aplicam entre suas subsidiárias;
- imPlari:tação de assistência técnica alternativa a todos os seus produtos por empresas nacionais, de forma a
garantir um mínimo nível de segurança ao comprador
local, evitando-se o monopólio desses serviços.
Além dessas contrapartidas, não se deve esquecer de
outras, aplicáveis tanto a empresas nadOrlRis quanto a
empresas transnacionais:
-publicação trimestral de todas as informações necessárias para garantir e facilitar o acompanhamento do
desempenho da PNI por membros do Congresso Nacio-nal e da comunidade interessada;
- adoção de todos os padrões e normas técnicas brasiieiras, definidas -pela ABNT - Associação Brasileira
de Normas Técnicas;
-liberação das informações de natureza técnica que
permitem a conexão de módulos e equipamentos.
QUARTO: OS BENEFICIOS DEVERÃO SER APLICADOS NO INTERESSE DA NAÇÃO
Se no projeto existirem benefíCios e incentivOs fiscil.is,
contábeis ou investimentos subsidiados, é necessário se
garanta que esses recursos sejam realmente utilizados no
interesse da Nação.
Em nome do compromisso com a tecnologia e com o
futuro do nosso País, é impOrtante que, se concedidos, os
benefícios sejam aplicados em projetas de interesse nacional, e nunca em empresas. Tais benefícios deveriam
ser oferecidos dentro de programas, com -rigoroso controle e fiscalização de resultados, e sempre de maneira
temporária. ,
QUlNTO: A GESTÃO DA POLITICA DA INFORMÁTICA COMO UMA QUESTÃO ESTRATSGJCA
Parece consensual que, no processo de gestão da PNI é
importante a separação das tarefas normativas das exec_utivas. Isto sugere a existência de dois organismos, um
executor e outro normativo. Importante é que o poder
legislativo reconheça que a informática, neste final de século, afeta todos os setores de atividade humana, e por
isso, sua importância transcende as meras considerações
econômicas, e passa a afetar a posição estratégica da
Nação.
POrtanto, uma nação democrática como a que quefe.
mos, tem que encarar a questão de Informática sob o enfõque de segurança nacional-=---petO imp<lCtõ que tem na
soberania nacional e pelas pressões e interesses externos,
os quais ela está sujeita.
CONCLUINDO
Senhores,
"até o presente, a maioria dos países LatinoAmericanos são receptores passivos da Informática,
atuando como simples mercados usuários, e em
conseqilência, a tran&fe,·éncia tecnológica qU:e recebem é merarr...:nte operativa e não criativa".
---Esta é Urria das conclusões da reunião. "Informática e
Soberania", realizada em Cali, na Colômbia, em maio
deste ano.
O Brasil é exceçào nesta con~tatação.
Senhores, não- Proíbam o Brasil!
Muito Obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Srs. Senadores, Srs. Deputados, meus Senhores:
Vamos iniciar agora os debates, podendo os debatedores pronunciarem-se sobre ambas as conferências, que se
situam em posições diametralmente opostos - uma favorável e outra contrária à reserva de mercado. Os pontos de vista são diametralmente opostos, mas o patriotismo é comum. Por isso, eu me permitiria formular um comi!iltá-;:ió- aPenas, voltando depois ao assunto em detalhe, sobre urna insinuação do Dr. Fregni, de que apenas
aqueles que defendem a reserva de mercado estariam se
comportando patrioticamente. O Dr. Gerdau é um grande patriota, está contribuindo enormemente para o desenvolvimento brasileiro. O Ministro da Indústria eCo"mêrcio que 3qul esteve é um grande patriota; o Ministro
das Comunicações é um patriota. Eu tenho uma folha de
serviços prestados, que acho que se compara favoravelmente com a do Dr. Fregni. Quem quiser examirla-r ã folha comparativa de serviços pode fazê-lo. Não há diferença de patriotismo entre aqueles que apoiam a reserva
de mercado e aqueles que não-apoiam a reserva de mercadO. Gostaria de lembrar ao Dr. Fregni, que eln 1958,
quando ele ainda era um menino de fraudas, fui eu que
no Conselho de Desenvolvimento propus e obtive do
Presidente Kubitschek a criação do primeiro Grupo Executivo BraSileiro sobre a indústria de informática, que se
chamava GEACE, Grtipo Executivo de Aplicação de
Computadores Eletrónicos, em agosto de 1958. O Dr.
Fregni, provavelmente, era um gênio em gestação ou então um menino de fraudas. Muito obrigado.
Passemos ao debate. O primeiro debatedor inscrito é o
Dr. Severo Gomes.
O SR. SEVERO GOMES - Sr. Presidente, infelizmente cheguei atrasado a esta reUnião, por outros compromissos do próprio Senado, e não pude ouvir a exposição do meu caro amigo Jorge Gerdau Johnnpeter. Cheguei no início da exposição do Dr. Fregni e, portanto, os
meus comentários ficarão restritos ao c-onhecimento que
tenho da segunda parte dessa reunião.
O Dr. Edson Fregni apresentou um documento extremamente rico para as análises que estamos fazendo hoje,
no momento em que o Congresso volta as suas atenções
para a discussão de uma lei que venha regulamentar, estabele_cer as bases de uma política de informática no Brasil. Eu salientaria alguns aspectos importantes do pronunciamento do_ Dr. Fregni. O primeiro é que ele coloca
a política de informática dentro de um cenário maior,
que é esse jogo de forças que comanda hoje uma ordem
econômica internacional, que para nossa felicidade está
hoje bastante fraturada e que, no meu entender, a nossa
independência, o nosso futuro passa pela construção de
urna nova ordem e, portanto, que não seja apenas a reconstrução da velha ordem, mas de uma nova ordem que
realmente abra as portas para que o Brasil possa construir o seu futuro com independência. O ponto mais sa!Tente, que Chama mais atenção nesses dias que estamos
vivendo no Brasil, é que nós temos o documento de um
empresário--colocando questão políticas. A tradição brasileira é de um em presado, de uma burgue3ia que não era
uma burguesia nacional, era uma burguesia enquanto
classe, mas não urna burguesia que realmente estivesse
engajada dentro de um projeto brasileiro, uma burguesia
que nunca deu o ar de sua graça na história do Brasil. Eu
venho de um Estado onde dizem: em São Paulo hã tantos interesses, tantas atividades econômicas, que os paulistas não se dedicam à política. Ora, a política é a única
maneira que nós teinos de influir sobre o nosso destino.
E esta ausência da burguesia nacional, a ausência do empresariado nacional na discussão, vamos dizer, dessas
questões mais profundas, tem raízes históricas inU:ito antigas. Há uma célebre discussão do velho Conde Matarazzo, na década de 20, em que ele dizia que para ele a
questão das tarifas aduaneiras não tinha importância nenhuma, porque ele tinha uma casa comercial de impor-
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tação e exportação, ele era
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fazend~:íro

de café, c era in-

dustrial. Quer dizer, qualquer solução, em qualquer luM
gar, ele acertaria. Ele não tinha a visão de como se cons~
trói o País. O então Coronel Macedo _Soares, quando le-vou um grupo de industriais de São Paulo, para visitar o
canteiro de obras_ de Volta_ Redonda teve grandes dificul-

dades em levatos industriais paulistas a Volta Redonda.
Ele tinha uma outra visão, ao passo que Volt_a Redonda
saiu do bojo da burocracia estatal, do Exército,_ não saiu
a discussão da in_d.fu;Jria p~sada brasileira, dÕ centro da
chamada burguesia nacional, mesmo porque essa burguesia nacional nã_o exist_e. Nós tivemos a semana passa-

da o depoimento na Câmara dos DepUtados, do Dr. O lavo Setúbal, em que a gente sente, vamos dizer, preocupações semelhantes com o empresário que defende a reserva de mercado, e ttaça, vamos dizer, o cenário político que justifica e legitima a questão_ da reserva de mercado. Mesmo porque a falta de consciêQ!=ia de um empresariado naçionaU1Qje, nq momento em que as POlíticas
dos pàíses capitalistas do centro são destruidoras do c_a~
pitalismo dos países subdesenvolyidos, a falta de consciência deste conflito de interesses, a falta de consciência
por parte do empresariado nacional estaria- prOmetendÕ
um futuro c_heio de conflitos internos de primeira grandeza. Se nós nJlo ~i_vçrrnos um empresariado nac_ional
competente para propor projetas capazes de solidarizar
camadas muito mais amplas da sociedade, o que aconteceu com as b1.,1rguesias nacionais_.. na origem da história
da industrialização dos países que são hoje os países
avançados, se nós nào tivermos isso ~ão· hay~râ futuro
para o capitalismo do Brasil. E na medida -~lD__ ciue se
transformam em instrumento da dornjnação externa,
que de uma certa maneira no passado quase sempre. foram, a luta pela independência será também luta de classe e luta contr..a JJ,m sistema econômico, na medida em
que você tenha um conjunto de forças que se desnacionaliza. Então, quero saudar isso como um fato poJítico da
maior importância. O aascimento de uma burguesia
realmente nacional, que tem capacidade parâ desenhar o
quadro político e tem capacidade para fazer gestões no
sentido de levar as suas pr-opostas a___uma compreensão
muito mais ampla no seio da sociedade.
Mas a minha questão específica, Dr. Fregni, é que, no
final da sua exposição, há uma sugestão de que essa politica nacional_ de informática deVesse estar organizada em
dois organismos centrais, um executor e outro normativo. Um órgão executor e um órgão técnico- um órgão
normativo na medida em que compreendamos aquilo
que é a importância da iÔformática que transcende as
meras considerações econômicas para afetar a posição
estratégica da Nação. De que maneira V. S• entenderia
esse órgão normativo? Como é que se constrói uma r~
presentação para que esse órgão tenha qualidade política
para poder tomar decisões que sâo de natureza política?
Ou uma legislação que safsse do Congresso devesse aprofun:far as suas_ considerações com relação às questões de
reserva de mercado, de modo a que, na ausência ou na
impossibífidade de termos um ó_rgão que tivesse sentido
político e sentido político, fundamentalmente, hoje tem a
sua sede no Co_ngresso._ Como é que V. s~ entenderia a
organização dessas forma_s de traçar as normas da política de informática, que éi:!rtam~te_ s_erâ o coração da legislação que está sendo engendrada?
O SR. EDSON EREGNI- Muito obrigado, Sr. Senador. Sem dúvida nenhuma, dada a sua naturezapolítT-ca, sem dúvida alguma esta Casa é o instrumeitto parã
tomar as decisões e as definições fundamentais _na questão. O problema surge quando nós percebemos que nesse
setor a evolução tecnológica é tão rápida que uma legislação que defina fronteiras muito rígidas será defiCiente
na medida em que terá dificuldades para acompanhar o
desenvolvimento tecnológico. Daí a necessidade de que
se tenha um órgão normativo que faça esse acompanhamento, que modifique as fronteiras, sempre dentro do

objetivo do desenvolvimento tecnológic_o. Precisamos
deixar muito claro, num projeto, a diferença do que ê
normativo e do que são grandes decisões. Reserva de
mercado não ~ uma decisão normativa, ê uma· decisão
política do Congresso. Se a reserva do mercado ao dCfinir Uf!:Lª certa caracte!i.stica dos equipamentos, necessitar
de deciSões técn_icas, issq talvez possa ~er f~ito por um organismo técnico, ou por um organismo de assessoria. No
B~asil_ democyático qu_e todos_ queremos, es~a questão
traça:dã. dentro do ConSelho- de Seguran_ça Nacional,
como tem sido feito até agora, talvez possa ter esse ôrgailísmo como o normati~o. Um organismo executivo iria
apenas administrar o processo. A natureza política poderia ser garantida dentro do objetivp- democrãtico da
Nação. Se temos um Governo demo_c_râtic_o,_ ~se próprio
Governo poderia tomar as deCisões políticas. O papel dÕ
Congresso deve ser fundamental nisso. Não só nessa definição, neste momento, mas no acompanhamento. Daf
- a sugestão importante que todas as indústrias beneficiadas no processo, todas as indústrias que estejam trabaihãndo dentro da poHtica, publiquem todas as informações que o Congresso assim definir. Acho que esse é
um ponfo fundamenfal para que o próprio Congresso
possa continuar realizando o aC-jJmpanhamento, mesmo
que esse órgão normativo exista. O Congresso seria soberano nesse acOmpanh::_1mento.

O SR. PRESIDENTE (RobertoC~mpos)- O segundo orador inscrito ê a Deputadas Ci-istini·r-avares.
-A-SRA. C~ISTfNA iA--'V ARES ..:.._ Sr. Presidente,
Srs. Conferencistas: DesejO iniciar algumas perguntas,
regiStrando antes um doclj.ms:;nto da A~PD p_aciona) que
é a Associação Nacional dos Profissionais de Processa-.
IlJ.-C:r,to de Dados, quç, por não ter tidÇJ a honra de participar dos debates na Comissão de Economiª- do Senado
Federal, vem através de documentO hipotecãr- a irrestrita
solidariedade da COil'!unidade dos profissionais de processamento de dados á exposição feita aqui pelo Presidente da A BICO MP, Dr._ Edson Fregni.-Gostaria de fa~
zer uma observação a respeito do patriotismo que foi
~vo_cado aqui pelo Presidente da ABICOMP. Acho que
nào há dúvida de que toçios os homens ~ão patriot~s_que
todos os cidadãos são patriotas. Cabe-me a pergUnta-, -a
que País interessa o resultado do patriotismo de determinados cidadãos. De maneiras que eu acho que quando se
defende com tanta ênfase, como fez aqui o Presidente "da
APICOMP que a tecnologia nacional está ljgada à soberania nacional, e o faz dentr-o de um esquema teórico, ele
naturalmente teria todo o direito ele entender que para os
interesses nacionais deste Pais há necessidade de se delinear com muita clareza uma política de defesa da tecnologia nacional. Eu queria cumprimen-tar o Dr. Gerdau
pela síntese ··que fez no seu depoimento. Entretanto,
permito·me dizer que _há muita generalizações. São ideias colocadas como força de mercado, atUali~ação tecnológica respeito ao consumidor, cartórios, que têm sido
quase que a tônica de todos os depoimentos que temos
ouvido aqui nesta Comissão~ talvez com a exceção do
Dr. Edson Fregni.
Na primeira página, já o Dr. qerdau reclama a ausência de uma definição clara e de uma conceitu_ação teórica
para a política nacional de informática, e ê exatamente aí
que me parece que está o centro da problemática que o
Congresso Nacional foi chamado a definiT agora mesmo·.
Pergunto se não seria uma generalização, na pãgina dois,
colocir como alternativa da democracia o desenvolvimento do País, numa ecoQomia ·de mercado, o planejamento central, "Se tivermos o planejamento central não
teremos uma democra~a". Entendo, Dr. Gerdau, que a
democracia é muito abrangente, e não pode ser vista apenas sob esse estreito ângulo da economia. Defesa do consumidor ê alguma coisa muito nova neste País. Aliás, tão
nova que só se fala em defesa do consumidor quando se
fala em política nacional de informãtica. Não se fala em
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defesa do consumidor quando se fala em feijão ou indústria automobilística, indústria farmacêutica. Há, particu~
larmente nesta Q)missão, uma ênfase que o cons_umidor
brasil~iro tem que ser apenas defendido quando a indústria naCional na área de informática está envolvida._ No
mais, ê irrelevante. E é justamente em defesa desse con~
sumido r e em atendimento a esse consumidor que eu me
permito dizer que não só o consumidor, na ãrea de infor·
mâtica~ mas todos os consumidores brasileiros neste momento estão querendo realmente uma modificação na
politica econômica e social deste País, tanto que estão
querendo votar para Presidente da República, uma forma de modificar toda uma tinha que está em vigor neste
País. A minha pergunta, Dr. Fregni, é em relação à defesa do consumidor. Quais são as diferenças de preço entre
compuiã:dores vendidos e fabricados no Brasi_l e no merca_d,a internacional?_
O SR. EDSON FREGNl- Esta tem sido urna acusação ·freqUente à indústria, e estudos recentes mostram
-que as airereflças de preços praticadas pela indústria nacional no setor se comparados diretamente com seus simiÍares estrangeiros, varia de 2 a 2,7 do preço lã fOra, no
câmbio oficial. Essa dife.rença ê declinante, como mostra
o estudo do professor Paulo Bassos Tigre. Agora, ao
mesmo tempo em que isso acontece, acho que a gente
poderia se questinar em que medidas essa diferença é artificialmente alta. Se essa diferença ê artificialmente alta,
ela também o é na maioria dos setores da nossa economia. Num estudo_ parecido, feito pela ABICOMP e con·
firmado pela IBM, a difenreça dos computadores da
IBM, aqui no Brasil, com seu similiar no estangeir-o, é de
2,4. Portanto, os preços praticados pela indústria nacional não são qualitativamente diferentes daqueles praticados pelas indústrias multinacionais no Brasil. E estas rtão
têm sido tão criticadas.
A SRA. CRISTINA TAVARES- Muito obrigada.
Tenho uma outra pergunta a fazer, baseada_ainda na exposição do Dr. Gerdau, em que ele fala sobre cartórios e
defende os pequenos empresários. Antes da política de
reserva de mercado ser efetivada no Brasil, qual era o
quadro das pequenas empresas nacionais, pequenas e
médias, que atuavam no setor, e após esse mecanismo ter
entrado em vigor, não oficialmente, não de direito mas
de fato, qual foi a evotução da indUstria nacional, no seto r da pequena e da média indústria nacional?
O SR. EDSON FREGNI -Se recuarmos a 1976, antes da política, o mercado brasileiro era atendido basic-amen.te por 3 grandes empresas multinacionais, e as pequenas empresas nacionais não tinham o menor espaço
para atuação. Lembro-me na época, que os estudantes
de engenharia que se formavam tinham a opção de continuar na universidade ou, então, serem vendedOres das
grandes firmas estraqgeiras. A engenharia não tinha o
seu esp-aço, a inteligência brasileira não tinha o seu espaço.
A reserva de .merátdo abriu um espaço para que realmente ocorress~ a competição e, hoje, mais de 100 empresas atuam neste mercado. Nenhuma dessas empresas
tem mais de 10% do mercado. Portanto, a questão de que
uma grande empresa está monopolizando não é verdade.
Existe uma forte competição interna, e é importante que
se ressalte que a reserva de mercado não cria um cartório, porque qualquer empresa nacion-al, com tecnologia própria, tem acesso garantido ao segmento reservado. Não existe um caso de uma empresa nacional, com
tecÍlologia própria, que foi impedida de entrar em qualquer-segmento do mercado reservado.

A SRA. CRISTINA TAVARES- Muito obrigada.
EU perguntaria ao Dr. Jorge Gerdau. V. S• Tala que
proibir o empresariado pobre de buscar melhores soluções tecnológicas sígnifica atrasar o desenvQ}vimento
nacional. O que V. s~ considera como melhores soluções
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tecnológicas, na área da informática, e que eStão sendo
proibidas de serem trazidas para o Brasil?
O SR. JORGE GERDAU- O primeiro ponto que eu
gostaria de voltar um pouco está no conceituai. A democracia, no campo político, acho que não temos muitas
dúvidas. No campo económico, infelizmente, por nossas
origens, que, aliás, fOi iriencionado, o conceito de democracia, no campo económico, é uma coisa que não temoS
uma consolidação, no meu entender. Isto talvez seja um
dos aspectos mais complexos pela própria origem do
País, de que todas as decisões dependem do Poder Central, todas as decisões são estabelecidas praticamente no
campo econômico neste País, por decisões governamentais. Tenho dito, em outros posicionamentos, que está na
hora, se nós queremos uma democracia no sentido am~
pio, dela também se estender ao campo económico. Nes~
se ponto hã um conflito em relação ao conceito de reserva de mercado, porque ela continua, no meu entender a
obedecer critérios que o orgarifsmo central do Governo
vai dizer quem pode ou quem não pode produzir um
produto.
De forma alguma, ao estabelecer o. meu posicionamento, estou contra a proteção e o fortalecimento da indústria na.Cioiial.
Quando falo do pequeno empresário etc., eu me coloco, justamente na posição de que eu teriho que ter instrumentos genéricos estabelecendo, e não quero ter qualquer tipo de organismo dizendo o que eu posso produzir
ou não. Quero que as regras económicas, que devo ter
em qualquer campo de atividade, e não quero submeter a
minha iniciativa a um tecnocrata ou burocrata. Isso é
imposição, é ditadura tecnocrátíCa, a qual eu acho que
ninguêm, e qualquer campo de atividade quer ter, porque o intelectual quer ter liberdade de criação da sua
obra, da publicação da sua obra, e eu, no campo industrial, quero ter liberdade de poder produzir e não ter de
submeter a um organismo central impositivo. Quando eu
menciono esse aspecto de defesa ao consulnidor, eU: menciono justamente que eu, consumidor de equipamentos,
devo ter a opção, dentro de determinadas regras, de optar por um equipamento ou não. Eu devo ter liberdade,
inclusive, de importar o equipamento. Estou diSPo"Sto a
pagar 200% de direito aduaneiros, se a legislação os esta~
belecer, mas eu não quero estar submetido a um sistema
cartorial que, eventualmente, meia dúzia de técnicos com
os interesses daqueles que receberam as fatias do mercado, impeçam que uma empresa possa busca! melhor solução tecnológica._ b o que hoje, parcialmente, já está
acontecendo.
·
Então, quando eu conceituO o problema d_o consumo,
é dentro desta linha; por isso, insiSto que ê preciSo estabelecer instrumentos fortes de proteção à indústria na.:.
cional, mas não com o critério de reserva de mercado. Os
conceitos de reserva de mercado são fechadores, e estimulam a imcompetência.
Quando tenho um determinado processo num forno
elétrico, que quero desenvolver, e que já foi desenvolvido, talvez, em um lugar único do mundo, eu devo ter a
opção de eventualmente importar, porque eu posso reduzir o custo do meu processo produtivo a tal ordem que
possa melhorar a minha competição. Nós, boje, estamos
exportando 40% da produção de aço no Brasil, e se nós
não fizermos o process·o acelerado de modernização, nós
vamos perder essa posição. E 40% a menos de exportação de aço no Brasil, significaria hoje, 65 mil empregos. São 140 mil empregos diretos que a siderurgia tem.
Então, é importante olhar a coisa sob um aspecto mais
amplo. Por isso, dentro da minha visão, dentro de um
conceito de organização de sociedade mais amplo, acho
que não devemos nos impor a um sistema de despacho
de processos. Isso é cartório. _Quero que as regras e5fejam estabelecidas, estabelecem-se direitos aduaneiro_s,
estabelece-se a joint-venture que não tem apoio de finan~
ciamento ao produto nacional, ou estabelece por exem~
pio, se a joint-venture for de 3%, ele terá direito aperias,
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eventualmente, a 3% do financiamento do FINAM E, e o
resto tem que ser com capital próprió. Eu aceífo as regras, mas não quero depender de sistemas, de ter de viajar a Brasília, entrar num processo que a boa ou mâ vontade de um tecnocrata possa aprovar o meu projeto ou
não. Porque todo o sistema da sociedade começa a não
ser livre.
Então, a proteção da indústria nacional tem que ser
estabelecida em regras gerais, mas os fatores de mercado
ê que devem definir como o sistema deve operar.
Quanto ao problema _do preço devo mencionar que o
nosso grupo, quando fez as primeiras cOmpras de equipamentos nacionais,- eqUipamentos Cobra, pelos primeiros equipamentos, há- 5 anos - nós fomos o pririleiro
cliente privado que maciçamente comprou equipamento
nacional - pagamos 5 vezes mais, pelo mesmo equipamento, do que custava no exterior. Hoje, esses preços,
graças a Deus, jã estão numa relação 2 vezes ou 2,5 vezes
o preço.
A SRA. CRISTINA TAVARES- A primeíra compra foi em que ano?
O SR. JORGE GERDAU- A primeira cOmpra foi
feita 6 anos atrãs. São equipamentos periféricos, praticamente nós fizemos com microprocessadores interligados
por sistema ao computador central.
Agora, eu tomo como exemplo, hoje, um computador
pessoal, que é produzido no Brasil, com 256 k, custa hoje
25 milhões de cruzeiros e esse mesmo equipamento, com
a mesma capacidade, etc., custa nos Estados Unidos cerca de 7 milhões de cruzeiros. Eu não estou preocupado
no momento que um tipo de equipamentos dess~ esteja
custando mais. O que eu estou preocupado é que eu não
tenha eventualmente liberdade de buscã! um melhor
equipamento para baixar custos competitivos.
Eu, há 15 dias, tive que expÕitar aço de Recife,na
AÇONORTE, para Hong-Kong. Para eu ter eficiência e
competir ao lado dos países como Japão, Coréia do Sul
ou Taiwan, eu tenho de ter liberdade de buscar as melhores soluções tecnológicas. Estou disposto a pagar o preço
eventualmente, mas não quero está submetido a um processo cartorial.
O 3<:> ponto que S. Ex~ mencionoU, sobre o que eu entendo sobre esse problema de possibilidade ou não, eu
tenho aqui um documento que foi elaborado por um
grupo de técnicos na siderurgia. Esse documento é um
documento interno, conseqiientemente, eu transmito
aqui na forma pessoal, que diz o seguinte: Sendo assim,
queremos deixar explícito que consideramos imprescindível que a política nacional de Informática se define
de forma:
(Isso aqui foi elaborado por técnicos usUários de computadores, de empresas siderúrgicas privadas e estatais.)
A)- Contribuir para o aumento da competitividade da
indústria siderúrgica nacional no mercado externo. Con~
tribuir para o avanço tecnológico da siderurgia brasileira.
CODsiderar os aspectos característicos da indústria siderúrgica.
Levar em conta o estágio atual da InformátiCa da siderurgia do País.
J<:>- Contribuir para o aumento da competitividade
da siderurgia nacional no mercado externo. Considerando que para aumentar a competitividade do mercado exterrio a indús1ría siderúrgica preciSa i:Orisülnteirieilte aumentar a sua produtivid3.de, melhorar a qualidade de
seus produtos e reduzir os seus custos operacionais. Para
melhorar esse processo, as empresas utilizam-se da sua
atividade, cada vez mais da Informática, tanto na área de
processamento de dados como na área de automaçãQ industrial. Para produzir sempre a preços mais competiti·
vos, com o apoio da Informática, é preciso dispor de recursos de Informátfca, pelos menos iguaiS aos dos con-correntes. Que a centralização indequada de decisão
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pode eventualmente conduzir ao atraso na consecução
dos objetivoS das empresas.
Recomendamos que não se iniba o poder de decisão
daS empfe8"as, sobre o mOdo de obtenção do Software
apfícativg, a fím de que se possa considerar o seu estado
de necessidade, e assim por diante.
Realmente eu acho que o conflito não está em querer
uma indústria de Informática forte no País, ao contrário.
Acho que o avanço já tem acontecido. Agora, o que não
podemos fazer, é querer construir a muralha chinesa. Eu
lhe digo, se eu fosse a ABICOMP, eu gostaria de ter o
Cartório do Aço também. Acho extremamente interessante, e como cada um dos produtores desse Pais provavelmente quer, mas o que não se pode fazer é uma distorçãO conceituai desse processo. Então, quero limitações de produção aduaneira fortes, eu quero um processo que se cara~terize bem o que eempresa estrangeira,
o que é empresajoint-venture, o que é empresa nacional.
Que_ro instrumentos de proteção e financiamento para a
empresa se_ capitalizar, a empresa nacional - existem
instrumentos - eu quero um processo em que se financia o c-onsumidor. Realmente, é importante perguntar
nesse processo todo - e talvez aí o grande debate- por
- que o Brasil que é o 89 produto nacional bruto no mundo, nos mais diversos setores, no aço, no setor têxtil, no
alumfnio, está a c_onquistar essa posição, temos hoje a celulose, temos dezenas de produtos ~endo atingidos, e em
Informática nós estamos, se não me engano, em 259 lugar nessa ordem? Porque nós estamos com um processo
que não estamos trabalhando num aspecto principal,
que é o setor dc;t ~onsumo. O importante não é estabelecer a proteção ao produtor nacional de equipamentos, o
importante é estabelecer que a indústria nacional se modernize, passe a usar maciçamente- esse é o real problema da Informática. Hoje em dia, eu tenho um exemplo
nosso, vamos dizer, numa aciaria moderna que foi construída no Estado do Paraná, a Siderúrgíca Guaifa. NóS
temos Um prê-aqueciniento de caçambas, que é- feitO -pOr
instrumentação eletrônica. Eu contei um consumo de 2
quilos e meio de óleo nessa unidade, por aquecimento, e
em outras unidades, onde não tem o comando eletrônico, o consumo é de 4 quilos de óleo. Então, os Senhores
vejam o diferencial gritante que uma pequena instalação
dessas outras pode prover. Estou convicto-de que se nós
conseguíssemos maciçamente a utilização da instrumentalização por meios eletrónicos, nos pro-cessos produtivos de energia, no processo de melhoria de eficiência,
isso é uma geração de riqueza, de economia, de potencial
de exportação que é IOvezes mais importante do que discutir quem vai e como vamos produzir o instrumentaL
Porque o importante é o Brasil se manter com custos_
c:-ompetítivos atualizados no sentido global. Por isso, eu
digo que o-importante é ouvir o consumidor. Quando tenho esse posicionamento dos técnicos- foi escrito hã 4
anos, pelo setor siderúrgico, a preocupação do setor, é
que nós possamos nos manter atualizados, e dentro do
processo- como estar se tentando levar, com reserva de
mercado, nós estamos preocupados que isSo não possa
acontecer - como hoje já existem limitações. Eu tenho
aqui comigo, por exemplo, o guia de um software que
trouxe há 15 dias dos Estados Unidos. O software product. Tem aqui mais de 300 páginas de comércio aberto
do software que cada um compra e vende livremente. En~
tão isso não pode ser estabelecido por sistemas de fechamentos, por processos burocráticos. ~ uma dinâmica
que não pOde se estabelecei- Cin instrumentações complicadoras. Tem-se que estabelecer as regras gerais e deixar
o mercado fundOmir. Tem-se que trabalhar no sentido
da preparação do c_onsumidor, do industrial, do empresário como um todo, para que avance râpidamente, para
que a economia do País como um todo se mantenha
atualizada na sua necessidade de continuar exportando.
Então, s_ão esses os aspectos que me preocupam - eu
não estou preocupado se a meia dúzia de sócios da ABlCO MP venham a ter uma "fatia ou não, porque no rene-
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xo da economia global não é isso que tem que ser protegido. O que tem que Ser protegido ê o con,sumidor dos
equipamentos e que esse tenha acesso da melhor técnica
disponível. Essa é a minha preocupação. Vamos estabelecer o fortalecimento da empresa nacional, mas não vamos fazer uma muralha chinesa. O Brasil tem sido prejudicado demais, e é por isso que eu ponho o problema no
conceito global. Se nós estamos no cà.minho da abertura,
eu quero regras gerais que definam a -atividade económica e não sistemas em que eu tenho que viajar a Brasília,
pedir audiências de processo que demoram não sei quan-

to,
Eu não quero isso. Em nenhuma ativicjade nós devemos ter esse tipo, iss_o não é o conceito c;l.a abertura. Por
isso o_ problema é muito mais complexo. Se eu fosse a
ABICOMP eu também gostaria do cartório- e t;.~ gostaria de pedir aos Senhores que me estabeleçam os cartórios do aço, me estabeleçam os cartórios em outras atf-- vidades.

A SRA. CRISTINA TAVARES- Muito obrigada.
Se o Senador me permitir só uma observação final, eu diria que há realmente uma diferença de conceituação.
Não posso entender que possa haver uma democracia
económica sem ao mesmo tempo haver uma democracia
política. Evidente que a luta, a luta contra a tecnocracia
é uma luta comum. Não são apenas os industriais- que
tem que vir-à Brasília. Os Prefeitos para arrancar uma esmola tem que vir à Brasília; os técnicos da SUDENE tem
que vir a Brasflia. De maneira que nós não podemos incorrer no erro de procuras de soluções co_njunturais para
urna estrutura que está viciada, impregnada pelo autoritarismo, pela tecnocracia. É muito dificil, me parece, estabelecer uma diferença entre _demoCracia económica e
democracia política.
Por outro lado, o Congresso Nacional, ao se interessar
pelo assunto da política nacional da Informálica, ele está
interferindo dentro das suas prerrogativas adquiridas depois de vários a riOS de autoritarismo, e ele está p-rocuran~
do institticiõ08.Hzar uma política que evitaria possíveis
excessos.
Dr. Gerdau, veja V, E:rc.• o seguinte: o senhor falou
sobre a questão do cartório e da ineficiência do cartório.
Eu concordo que o cartório pode tornar ineficiente. A
reserva de mercado pode tornar ineficiente. A reserva de
mercado para empresa multinacional de automóvel no
Brasil, ,faz com que o consumidor brasileiro- e não tem
defensores, o consumidor de automóveis tenha que com~
prar um automóvel protegido por uma reserva de merca~
do e que tem utn consumo de gasolina, que se fosse feito
a diferença, o que a Nação economizaria se tivéssemos
os carros japoneses com 40 Km em 1 litro de gasolina,
nós estamos praticando aqui cartórios, reserva de merca~
do para prejuízo da Nação, do consumidor brasileiro e
da balança comercial brasHeira.
O SR. JORGE GERDAU JOHANNPETER - Eu
sou contra esse cartório também. Sou contra qualquer
cartório, de qualquer tipo.
A SRA. CRISTINA TA VA. RES -Só me espanta que
haja defensores, apenas, para a indústria naC1oriã1 ae ln·
formâticã:, que é uma mercadoria diferente do _automó·
vel, porque a implicação da Informãtica sobre <U_ocieda·
de ela não diz respeito apenas à nossa competitividade
no aço, ela diz respeito à educação, ela diz à saúde- o
impacto 'dessa tecnologia é um impacto que a diferencia
radicalmente das outras indústrias. Quer dízef, não é
uma atividade apenas económica, é uma atiVida-de social,
é uma ativídade da soberania nacional, Q que faz com
que o Presidente da ABICOMP tenha aqui feitO nã()
.como empresário, mas até eu diria como um sõciólógo
do desenvolvimento - a d.etesa do domínio do ciclo tecnológico da Informática.
Para concluir, eu sei que outras querem fOrmular as
suas perguntas, eu diria que nós estamos, disse V. E:rc.',
no 259 lugar na indústria de' Informática.

O SR. JORGE GERDAU JOHANNPETER- Em
termos de faturamento.
A SRA. CRISTINA_ TA VARES- Temos campeonatos mais tristes do que esse, temos campeonato, por
exemplo, do segundo ou terceiro país recorde em mortaHdade infantil, e que diz respeito também à questão da
informática. Se a informática tiver um uso social, esses
íridices Iamentãveis poderão ser modificados.
Eu agradeço a V. Ex"

O SR. JORGE GERDAU JOHANNPETER- Deputada, pessoalmente, nas minhas posições de debate dC:
abertura de mercado e todo esse conceito, eu norm~
mente tenho tido conflitos grandes nessa posição, porque todo mundo nesse País quer o seu cartório normalmente em qualquer atividade. Justamente o que eu entendo, vamos dizer, é que nós - eu acho que hã uma
tendência de se emocionalizar um pouco o aspecto da informática. Eu acho que ela é importante se conduzida
dentro de conceitos globais de economia. E esse é um aspecto extremamente delicado, porque eu acho que ele
tem aspectos de segurança, mas não sei se ele tem tanto
mais aspectos de segurança do que o resto da atividade.
A verdade, é que hoje o Brasil, para poder sobre:viver e
vencer tem que buscar tecnologia em todos os campos,
quer na agricultura, na produção automobilística ou no
aço. Acho que o Brasil conquistou em muitos campos
posições significativas rilas eu diria que na eletrõnica, na
informática, nós não atingimos isso ainda. A minha
preocupação é que a tendência do sistema que nós estamos tentando montar, ou que já estã existindo hoje, ela
leva fatalmente ao fechamento do mercado. Acho que o
BraSil, se quiser realmente construir um Pais-desenvolvido, aberto, tem que se capacitar a ter eficiência e tecnologia em todos os campos, e a disponibilidade da informãtica, no meu entender, ê um instrumento decisivo. Neste
ponto, realmente existe o conflito e tem que ser analisado numa forma muito ampla. Eu acho_ que a matéria é
complexa, mas não deve ter um limite, uma barreira absoluta. A palavra reserva de mercado não deve existir
dentro de uma conceituação filosófica. Admito discutir
que até façamoS eXã.gerOs de protc:cíonismo, que amanhã
ou depois, eventualmente, nós possamos reduzir ou ilâo.
Aceito isso, acho válidO; mas não aceito que se faça um
fechamento total sobre alguns aspectos, porque isso,
conceitualmente, foge de um padrão de objetivo filosófjco maior que o País busca em toCios os campos. Por que
não posso importar o equipamento melhor para produzir melhor, pagando 200% de àii:eitos aduaneiros? Por
que tenho que ffie submeter a um técnico da SEI ou de
algum outro organismo para que defina qual o equipamento correto? Acho que isto é um desrespeito à capacidade tecnológica da equipe que administra a produção
de aço, como será amanhã no setor têxtil. Eu não admito
que eu-não saiba julgar o que ê bom ou ruim para minha
produção. Esse é o processo que se está estabelecendo
com _sistemas indefinidos. Eu quero que joguem às c:laras, que qualquer cidadão possa entendê-las.
A SRA. CRISTINA TAVARES- Agradeço, dizendo a V. Ex• que muitas vezes o que não está bom para a
produção de determinada empresa nec~ssariamente não
ê bom para Oconjunto da Nação. Na área de informática, isso é muito típico, é muito singular.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) palavra o Senador Severo Gomes.

Com a

O SR. SEVERO GOMES- O desenvolvim_ento desse
debate me permite agora colocar algumas qüeStões ao
meu velho amigo Di: Jorge Gerdau.
A primeira questão á; do cartório. Todo o no~so desenvolvimento industrial do pós-guerra, de certa maneira, foi construído coro__incentivos fiscais e creditícios que
privilegiavam algumas empresas e de certa maneira esta-
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validando com cartório. Quer dizer, se o GEIA aprovava a implamação de uma indústria autorilobilística, permitia a importação de fatos complementares sem tarifas
aduaneiras. Na fase inicial permitia a importação de veículos complexos para que elas pudessem fazer seu capital
estavam dando cartório, e dando a reserva de mercado,
POiqt.il!--iiiJigi:léfrl feria capital para enfrentar e competir
com aquelas empresas que recebiam subsídios tão grandes em termos de crédito e incentivos fiscais. Mudou-se
inclusive a estrutura de financiamento do Brasil para o
financiamento de vendas a prazo, para atender determi~
nados setores industriais. Isso acontec~u em todo_s os setores. E Se não tivesse havidO nós não teríamos esse desenvolvimento indu&trial. h uma circunstância que vem
da -nossa origem. Acontece que nesse modelo de hoje, se
paga a metade, dá a reserva mas não se dâ o capital, e no
passado se fazia reserva de mercado da mesma maneira.
Quem não tivesse aquele volume de incentivos não poderia instalar sua empresa. Portanto, aquela empresa tinha
um cartório para produzir automóvel~ para produzir
produtos petroquímicos e assim por diante. Esse é a história do desenvolvimento industrial brasileiro, depois da
segunda guerra. Tudo foi assim. A diferença é que o sacrifício coletivo da Nação para o desenvolvimento dos
diferentes setores da indústria automobilística até a indústria de eq-uipamentos de hoje, havia um sacrifício
maior, porque todo o investimento era feito coiri recursos de financiamentos e com custos baixíssimo. A última
etapa do capital el-a de 20% da correção monetária, quer
dizer com uma inflação de 100, 200% significa que esse
empresário vai realizar todo o empreendimento Com recurso públicos. Está-se dando cartório, está-se dando os
recursos para que ele possa realizar. A diferença hoje ê
que o Estado não dá o dinheiro para o empresãrio reali~
zar suas tarefas, ele está lutando com um pouco mais de
dificuldade do que aqueles que participaram das diferentes etapas do desenvolvimento brasileiro. E ar nós entra~
mos no problema da presença do Estado, que o Sr. tanto
critica e reallllente há um n'1 real de erros de burocracias
indesejáveis. MaS a questão fundamental é de que se o
Estado consegue incentivo desse nível, consegue privilégio, ele há de orientar isso no sentido do interesse público, e há conflitos muitas vezes entre o interesse: privado e
õ- interesse público. Por que? porque vivemos nesse grupo de antagonismos. V. S• b_em disse que todos desejam
o cartório, todos querem algum tipo de vantagem dentro
da--ã.dministfação que toma deciões dessa natureza. Mas
é preciso lembrar que essa dificuldade, ~ssa cois-a.tão dolorosa de vir a Brasília discutir com a burocracia, de uma
certa maneira resgata um pedaço das nossas biografias.
Tivemos encontros demorados, constantes, discutindo
essas questões. Eu gostaria de lembrar exemplo desse
tipo de conflito do interesse público com o interesse privado, que é o que se discutia na época, se a empresa pri~
vada desejava expàndir a siderurgia com óleo combustível. Por que? Porque era muito mais barato. E por que
era mais barato? Porque era subsidiado. No momento
em que todo o mundo tinha consciência de que o problema do combustível era problema seriíssimo para o futuro do País. Do ponto de vista da empresa, a expansão da
siderurgia devia se realizar com óleo combustível por
que ia produzir a custo mais baixos. De uma certa ma~
neira, foi esse um ponto de atrito no bom sentido dos
nosso conta tos naquela altura. Só para lançar um pouco
de luz sobre essa participação da burocracia. Quer dizer,
quem está na decisão do Conselho de Desenvolvímento
Siderúrgico há de entender que deve buscar soluções
- ·para a expansão da siderurgia que ·não venha comprometer mais ainda as nossas dt!ficiências de combustível
líquido. Outro aspecto levantado por V. S• diz respeito
ã6 pi-Oólema do consumidor. Realmente, é o problema
fundamental porque eles é que são os beneficiários de
tudo a médio, longo ou curto prazos. O que importa é
Corria esses benefícios vêm hoje a médio prazo ou vêm
·depois. Eu daria um exemplo muito claro. Hoje, a maioria da avicultura nacional depende da genética america~
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na. Quer dizer, amanhã, por qua!quer tipo conflito de inM
teresse, estã na históriã das nações, conflito que venha
até por causa da nossa dívida externa que está af sendo
discutida, nós poderíamos ter cortado o fluxo desse materiais genéticos que precisam ser renovados constantemente e acabam as· galinhas dos galinheiros brasileiros.
A mesma coisa acontece com a exploração de suínos
onde as diferentes cepas são criadas no Estados Unidos.
Nós temos a obrigação de desenvolver uma tecnologia
no caso da genética dos porcos e das galinhas, para termos um mínimo de-segurança de continUidade des_sa ati-

vidade. O exemplo se presta para o problema da informática. Se nós amanhã estivermos dependentes desse fluxo externo e no caso de uma tecnologia que se ligue à informação da sociedade, que tem uma capacidade de enrigecer atê as formaS-de poder de informação, com muito
mais razão. Por último é a questão da ligação entre o
problema da economia de mercado, típiC-o da democracia. Como -apOntou a Deputada Cristina Tava'res, essa ligação é muito coinptexa, porque não hã uma relação de
causalidade. O que nós podemos dizer é que nos países
democráticos nós temos uma economia de mercado, mas
ela não é geradora da democracia. Basta ver o que aconteceu na Espanha de Franco, que teve, vamos dizer, um
grande desenvolvimento económico, com a mais absoluta liberdade económica e eles passaram quase meio século debaixo de um regime ditatorial; o Salazar fez a mesma coisa e o Xá Reza Pahlevi, também.

O SR. JORGE GERDAU---: Mas o inverso não existe.
O SR. SEVERO GOMES - Mas acontece que isso
serve para mostrar a complexidade. A democracia ê flor
de outro jardim, de uma consciênCia nacional~ de uma
capacidade de organização da sociedade, da mobilização
do cidadão, e essa força liga o quê? A sociedade a construir os seus objetivos, e nesses ·objetivos fundamentais
estã a sua vida, estâ como se alimenta, como nós precisamos desenvolver a tecnolog'ia nos diversos sentidos, e
principalmente, no caso da tecnologia na ãrea da Informatica, que se expande por todos -os setores da produção, e mais ainda, se expande sobre a vida do cidadão,
sobre a organização política e sobre o nosso destino.
Mui to obrigado.
O SR. JORGE GERDAU - Meu estimado amigo
Senador Severo Gomes, eu gostaria de mencion!lr que
e.sse aspecto não estã dandQ meios ao sistema e os tipos
de incentivos, vamos dizer, que eu acho são várias etapas. Quando eu propugno uma proteção aduaneira, eu
diria quase que absurda, no sentido da proteção, quando
eu pretendo estabelecer um tipo de incentivo de capitalização à empresa pequena e média do setor, terceiro, estabelecer o financiameitlO i:J.OOOii:SUmo. Eu estou praticamente usando os instrumentos de proteção e de incentivo, que seriam os mínimos necessários para poder fortalecer o setor da produção industrial, e de outro _lado,
manter o mínimo das-regras do mercado.Ell divirjo, Senador, no seu conceito de que o sistema
anterior de desenvolvimento, embora ele causasse, de
certo modo, vamos dizer, algum tipo de cartório, mas
não chegava ao ponto de ser um cartório burocrátiCo, e
no sistema atual, o que se está se desenvolvendo na discussão, nós não temos a tendência a ter um debate aber~
to da opção, porque as coisas são por decisões impositivas e de natureza de não dar opção livre de acesso nesse
sentido.
O SR. SEVERO GOMES- Isso também aconteceu
no País.
O JORGE GERDAU -=--'Não, depende do setor, eu
diria, talvez, no setor automobiHstico não houve, mas
em outros setores houve; eu nunca vi no setor siderúfgico, que também tinha que aprovar o projeto com o
CONSIDER, qualquer tipo de limit<ição, até hoje está
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aberto a qualquer pessoa e continua receben(lo ou não
incentivo, quer dizer, não há um sistema que diz. assim:
esse produto ninguém mais pode produzir; não existe isso.
O SR. SEVERO GOMES- Em todos os estágios do
desenvolvime"úto siderúrgicO, houve um-projeto, que implicava em financiamentos, inclusive a divisão de produtos, está lembrado do conflito de aços planos ou não planos? Tudo isso aconteceu.
O SR. JORGE GERDAU - Correto, mas nunca
houve um sistema de limitações, como hoje estã havendo, nunca houve. Todo o sistema eletrônico hoje está
cada vez mais detalhista e menos genérico, e digo mai~:
praticamente a complexidade do setor, aquilo que era
mini hoje não é mais míni, quer dizer, o pr~esso é de ta-manha dinâmica - e eu mencionei hoje que os Estados
Unidos têm mais de yinte mil empresas comercializando
o Software, todo sistema tende a ser de tal abertura, que
não há- como querer impor sistemas impositivos.
E há mais um aspecto: quando se estabeleceu o problema das estratégias, eles eram quase que produtos definidos, seja automóvel, aço etc. Na Informática teril muita
coisa ajustada a um determinado tipo de consumo, então
o processo tem que deixar as regras do mercado influírem, no meu entender, de uma forma muito mais
aberta.
Então eu acho que tem que ser estabelecidos os instru~
mentes mas não deve haver um limite que me inipeçã de
importar eventualmente, um equipamento que possa:
lhorar a produtividade I ,2%, porque a diferença- dó benifício no- aspecto do resultado é de tal ordem que não há
relação em querer impedir que venham, eventualmente,
tais e tais produtos ou, eventualmente, no próprio aspecto do Software. Então, nesse aspecto eu acho, Senador,
que há uma diferençá, que é importante, no meu entender, a ser analisada. SObre o problema de democracia
política eu concordo, só que digo o seguinte: o sistema
econômíco -de planejamentO central impede a existência
de uma democracia, é possível existir um sistema fechado com uma economia aberta, eu não acredito que possa
existir uni.a economia fechada com o sistema político
aberto, por isso, vamos dar o caso da Espanha; funcionou, nós mesmos tivemos aqui uma razoável economia
de mercado e tendo um sistell)a fechado, que, gradativamente, foi se perdendo, justamente pelo sistema fechado;
nós diminuímos, é verdade, em economia de mercado
neste País pela existência do sistema político fechado.
Então eu digo o seguinte: eu concordo que possa haver
sistema político fechado com economia aberta, agora eu
duvido que exista uma democracia aberta com um sistema econômico fechado, e isso que me preocupa, porque
aí é que no meu conceito, no meu entender, nós todos temos de lutar e defender.

me:.

O SR. SEVERO GOMES -

Muito obrigado.

ü SR. ERESIDENTE (Rübertü campos)- Eu pedira ao Senador Severo Gomes para assumir a Presidência.
Tenho que fazer alguns comentários, mas infelizmente
não posso agUardar o fim da sessão, pelo simples fato de
que estará hoje, no Senado, uma delegação 'de parlamentares ingleses e, como ex~ Embaixador em Londres, seria
extremamente impelido, se eu não comparecesse a esse
almoço.
Ainda agora pediu a palavra o Senador Chiarelli, eu
lhe pediria tolerância de me permitir falar agora, porque
tenho que me ausentar daq_ui_a pouco.
O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)- Com a palavra o nobre Senador Roberto Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Uma vez que o Senador já expressou concordância em assumir a presidência,
farei agora alguns comentários.
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Em primei~o lugar, gostaria de distribuir um anúncio
publicado nas maiores revistas mundiais de eletrônica
informática pelo governo hindu, convidando indústrias
eletrônicas e informáticas do mundo inteiro Para se localizarem
Í:on·a de processamento de exportação de
Bombaim, oferece infra-estr1;1tura altamente subsidiada,
baixo custa· de terra, isenção de todos os impostos e encargos, isenção do imposto de renda, por cinco anos, incentivos do governo e ausência de burocracia. Aparentemente,_ os hindus, que têm um grande estoque de
cérebros treinados, mas subocupados, decidiram-se agora convidar companhias internacionais, sem perguntar
qual a composição do capital, para se localizarem em
Bombaim, na esperança de que Bombaim se converta
numa nova Cingapura. Eles não têm medo de cingapurização. E por motivos racionais e desvios: a renda por ha~
bit8.nte de Cingapura é -dez vezes a renda por habitante
da India.
Aqui se falou no modelo mexicano, como sendo restritivo. O México estâ inteiramente aberto hoje para todos
os empreendimentos que sejam de 51% de capital mexicanO, nem é preciso licença. A lndia estã se abrindo,
como estão se abrindo Espanha e França; o Brasil tem
essa terrível mania de ser original, e vai ser original inclu~
sive no atraso da informática.
Citarei, à página 16 da exposição do ilustre e eficiente
empresário Edso_n Fregni, a quem eu dou inteiro crédito
por ser um grande patriota, esperando que ele exerça a
reciprocidade, porque se admitir cartório de informática
jã é duro, admitir C!lrtório d~ patriotismo isto é simplesmente inaceitável. Trata-se de uma vocação monopolística que eu não -posso aceitar. Considero o Dr. Edson
- Fregni, muito respeitável. Tenho ouvido comentários
nacionais e estrangeiros confirmando que é realmente
um grande emPresário. Orgulho-me disso como seu
conipatriota. O Dr. Fregni disse que falava em nome da
ABICOMP e acrescentou: ''por que não da comunidade
_d_e informática?"
Questiono a segunda parte de sua afirmativa. Fala em
nome da ABICOMP, como Presidente que é, mas não
fala em nome da indústria da informática. A ABICOMP
tem 40 a 60 empresas; ora ouço falar 40, ora ouço falar
60. Esteve_;iqui o presidente da ABINEE, Dr. Firminio
Rocha Freítas, que é contrario à política da SEI, favorável à joint-ventures, e que representa 800 empresas. O faturamento das empresas da ABICOMP foi, em 1983, segundo os dados da própria ABICOMP, não expurgados,
de 458 · milhões de dólares. Se os expurgarmos,
reduzindo-os a preços Ínternacionais, seria de 173 milhões de dólares. O faturamento das afiliadas dá ABINEE, que incluem a indústria eletrônica, informática.
fornecedores de componentes inforriláticos, lembremos
que só a IBM tem 460 e a ERICSSON 1.030 fornecedores brasileiros, pequenas e médias indústrias- o faturamento da ABINEE foi de 2 bilhões de dólares, o que é
mundialmente expressivo.
AlfáS,- para falar nesse assunto, convém lembrar que
não houve reserva de mercado para a indústria eletrônica;nem-para fncfóS:friã de rádio e ràdiodifusão, entretanto, há um grande número de empresas prosperando, exportandO a preços inferiores aos preços internacionais,
sem reserva de mercado. A indústria tornou-se eficiente.
Na indústria de telecomunicações que é uma indústria
semicompetitiva, de vez que se exige, obrigatoriamente,
51% do capital nacional, conseguiu-se um nível razoável
de eficiência: os preços são 10 a 20% acima dos interna~
cionais. No caso dos produtos cartorializados pela SEI,
a média é de _300 a 400% dos preços internacionais. Isso
pode ser documentado, _e foi_ documentado aqui na Co-missão pelo Dr. Salomão Waynberg, um perito mundialmente reconhecido como competente na tarefa, e que começou a sua vida, aliâs, projetando sistemas de informática.
Voltando à pãgina 16 de sua exposição, o Dr. Edson
Fregni diz o seguint~;. "Será internacional a empresa que
preencha acumulativarriente, os seguintes requisitos: te-
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nha a totalidade do capital votante nacional e restrições
severas na participação estrangeira "no capital não votante".
_
Lendo esse -1~e~ho, chego a duas conclusões. Primeiro,
o Brasil não tem escassez de capital. O Brasil não é um
país endividacfo ao nível dejOO b.ilhões de dólares. Pode
dispensar o aparte de caoit~is fol-ârieos, apesar de saber-

mos escasseêlrem recursos mesmo para as necessidades
da população, em termos de infra-i:stiutura humana, água, esgoto, saneamento.
Segundo, para o Dr. Fregni-l"Jão__~xiste a ·constituição
Federal, porque o artigo 153, parãgrafo 28 da Constituição Federal reza o_segui.nt~;. "h assegurada a liberdade de associação para fins !feitos. Nenhuma_ associação
poderá ser dissolvida senão em virtude de decisão judicial".
Associações são permitidas e não pode sequer ser dissolvida por lei, tem que ser dissolvida por sent_ençajudicial. Nosso amigo propõe a proibição de qualquer possibilidade de qualquer associação, contrariando o artigo
!53, parágrafo 28 da Constituição.
Passando além, o segundo requisito do que ele i::hama
empresa nacional é ter além do controle decisório ni:tcíonal, também a tecnologia nacional. Ora, se a tecnqlogia
já foi desenvolvida em algum lugar da terra, não faz o
menor sentido tentarmos redesc_obrir a tecnologia aqui.
O que faz sentido é aproveitarmo-nos do estoque tecnológico à disposição da humanidade, e em seguida, adaptar essa tecnologia, melhorá-Ia e criar novas tecnologias.
Agora exigir, como parte da definição_da_empresa nacional, que a tecnologia seja nacional, ê, inclusive, decretar
a dissolução de empresas brasileiras existentes, porque
existem 13 cópias-da Apple, 7 cópias da IBM, 7 cópias da
COLECO, 5 cópias da Atari. Há um grande volume de
emuladores, às vezes, com o logogrifo origínã.l apenas
apagado. Essas indústrias, obviamente, não têm t_~nolo
gia nacional; mas a ABICOMP as acolhe em seu seio,
como sendo empresas nacionais coin -teCnologia nacional.
Não é que eu critique isso. Acho perfeitamente natural. Acho que a posição contrária seria idíõtá. Devemos
imitar, copiar e depOiS melhorar e criar. Assim fizeram
todos os outros países. Agora exigir que-uma empresa,
para ser definida como uma empresa nacional, tenha a
tecnologia desenvolvida no país significa condena_tmos__o
empresariado brasileiro a redescobrir o que já exiSte; isso
é totalmente insensato. Não fãz o menor Sentido-e o Dr.
Gerdau, eu acho, já exprimiu o ponto de-vma dos industriais consumidores, que insistem em ter a tecnologia melhor e mais barata, se possível, produzida aqui, se impossível, adaptada aqui, se isso ãillda for lniPossível, importada, porque o que conta é a eficiência global da sociedade.
O Dr. Fregni falou muito em ideologia da dominação.
Eu pensei que essa controvérsia já fosse de há muito superada, até entre os marxistas. Estou lendo agora, um livro de um grande marXista inglês, Billwarren, que morreu, infelizmente, muito moço. Wàrren eXalàtnetite procura desmentir o mito da não transferência de ~ecnolo
gia, e a teoria dependência tecnológiqa, dizendo que são
variações estereis em torno de um tema oco. Estaria ele
errado? Não. Ele se empenhou em uma demonstração
estatística, de que houve uma difusão mundial da industrialização e da tc:<enologia. Todos os Srs. que visitam os
Estados Unidos e a Europa sabem que hã um medo da
"desindustrialização". A palavra que eu mais ouvia na
Inglaterra, como Embaixador, era "desindustrialização". A Grã-Bretanha receava estar sendo desindustrializada. Por quê? Porque a tecnologia em vários setores tinha sido absorvida e melhorada por países periféricos. O grande temor da eletrônica mundial, hoje, nem sequer é mais o Japão. E a Coréia, é Taiwan, é Cíngapura,
países que já dominaram a tecnologia, adaptaram-na, e
agora ameaçam de desindustrialização os países ante-
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riormente considerados como líderes industriais. Eles é
que estão receosos de serem, setorialmente, dominados.
Os Estados Unidos estão ~t_abelecendo restrições ao
aço brasileiro e Coreano, por quê? POrque têm mede que
esse setor seja dominado por brasileiros e coreanos.
Onde é que está essa ideologia da ~aminação? Isso é uma
fermentação cerebral de pessimistas profissionais que
acreditam essas raças sejam mais ou menos fatalisticamente incompetentes, e não ascendam ao novo patamar
de _tecnologia.
Minha discordância, em relação a outros pontos aventados pelo Dr. Fregni, é total, mas discutir levaria muito
tempo. Eu não espero _persuadí-lo. A persuasão é extremamente dificil. Espero apenas que ele e a Deputada
Cristfna Tavares não usem e abusem do monopólio do
patriotismo nacionais._ Todos nós outros, que discordamos dessa posição, também estamos defendendo os iii.teresses nacionais. Essa intirilidação por rotulagem, que é
muito do vezo das esquerdas, não pega. Tenho Uma folha de serviços prestados maior do que a do Dr. Fregní,
maior do que da Deputada Cristina Tàvares, e não admito insultos ao meu patriotismo.
Muito obrigado.
_Irtfetizmente eu tenho qu_e me retirar agora.
O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)-- Imagino
que o Dr. Fregni tem algum comentário a fazer a respeito das questões colocadas pelo Senador Roberto Campos.
O SR. EDSON FREGNI - Em primeiro tugar, eu
acho importante ress?Jtar que a ABICOMP tem 75% das
empresas nacionais do setor e a maioria das grandes empresas nacionais__ dQ setor estão todas dentro da /~BI
CO MP. Que a afirmação de que os preços praticados
·pela indústria nacional, são de 300 a 400% acima dos internacionais citando estudos do Dr. Salomão Waynberg,
não são compatíveis com os estudos feitos pela ABICOMP, pela universidade _Federal do Rio de J!J.neiro.
Possivelmente existe engano nessas constatações, temos
os estud_os feitos, à disposição dos Srs. parlamentares.
Esses estudos t~m todas as suas bases de dados anexadas.
Portanto, não são frases soltas.
Quando há pouco o Senador, dizia que o Brasil não
tem carência de capital, na medida em que exige capital
nacional para que a empresa seja nacional, eu diria que
sim, que temos muita carência de capital, mas capital
_que esteja a nosso serviço, não capital que esteja a ser·viço de interesses estrangeiros.
Quanto à definição de que empresa nacional contradiz
a C_Qnstituição Federal, também não está de acordo com
estudos feitos por juristas, que dizem o seguinte;, "Na
nova lei da SAs. foram mantidos artigos da lei antiga,
que permitem o direito ao Parlamento brasileiro de definir, setorialmente, empresas nacionais, com restríções de
acesso estrangeiro."
Quanto ao fato _de o Senador dizer que não espera
persuadir-m~ ou pefsuadir a todos que defendem a reserva de mercado, isso é razoável, é uma das constatações
que S. Ex' faz, e com a qual concordo. Também não
achamos que seria possível persuadi-lo. Existem visões
de mundo diferentes. Existem aqueles que acreditam na
capacidade brasileira, e aqueles que nãó acreditam;
aqueles que defendem a modernização, e aqueles que defendem que o desenvolvimento nacional seja feitO de
acordo com nossos interesses.
Existe, realmente, aqui, em discussão, a visão de mundo, a visão de que Brasil queremos.
Numa observação feita, há pouco, pelo Dr. Gerdau,
acho que também suas colocações são possíveis de se entender. Na medida em que, defendendo essa internacionalização da econorriia, na medida em que se defendem
as livres forças de merca,do, acaba:se desenvolvendo uma
indústria totalmente dependente do exterior. Então, a
possibilidade de _se restringir o acesso dessas indústrias
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aos bens no exterior, provoca pânico, porque essas in~
dústrias estão organizadas dependendo do exterior.
Em síntese, são estas as coisas que Linha a diz.er.
O SR. PRESIDENTE(Severo Gomes)- Com a palavra o nobre Senador Carlos Chiarem.
O SR. CARLOS CH:IARELLI- Sr. Presidente, infelizmente não me foi possível acompanhar as exposição
dos dois depoentes, o ilustre Presidente da ABICOMP,
Dt. Edson Fregni, e ilustre conterrâneo gaúcho, Dr. Jorge Gerdau Jobannpeter. No entanto, foi-me possível
C91!1J?Ulsar, rapidamente, os textos, e, sobretudo, ouvir o
debate.
Çreio que haveria uma sêrie de considerações a fazer,
sobretudo com relação à intervenção derr_adeira, no ostracismo da sua presença, aqui, nesta sala, do Sr. Presi~
dente da Comissão. Infelizmente. a ausência daquele que
as apresentou cria uma situação ética bastante desagradável, para que se lhe conteste não presente.
Esse documento distribuído, que seria a cópia traduzida de uma publicidade da !ndia, abrindo suas portas,
num convite realmente sedutor, ao mundo dos interesses
multinaciónais, não s_ei se nos levar a crer que, se adotarmos a mesma estratégia, teremos exatamente o mesmo
padrão de desenvolvimento, se é que se pode chamar de
desenvolvimento sócio-económico ao que a lndia chega
neste momento, onde ela realmente disputa campeonatos, que não são aqueles que gostaríamos de disputar, e
que, às vezes, com ela disputamos.....:... da subnutrição e da
mortalidade infantil.
Se é neste particular que nos endereçaríamos paralelamente à sua postura estratégica, em termos de politica
industrial, não me parece que seja uma tâtica aconselhável nem exemplo a ser seguido.
De mais a mais, se todo o nosso esforço de democrati~
zaçàÕ do Pa:ís, de melhoria do padrão de vida, de melhores patamares de qualidade, de condições para os nossos
concidadãos, for para se chegar aonde está a Coréia,
_Cjngapura, que pena estejamos a fazer tanto esforço!
Que lastimável este noss_Q denodo~ este nosso sacrifício!
Realmente, as divisões estatísticas que nos induzem aos
valores da renda per capita, que antigamente, encantavam os economistas como elemento de mensuração da
qualidade de vida do individuo e da sociedade, há muito
tempo- é bom que se lembre aos economistas, sobretudo hoje - estão banidas dos conceitos de realidade de
um quadro de desenvolvimento social. Podem ser, quando muito. elementos referenciais de crescimento econômico, que é outra verdade, outro aspecto, que não chega
a ser aquele que, fundamentalmente, nos preocupa.
Algumas argüições, um pouco passageiras, e, por isso
mesmo superficíãis, sobre temas jurídicos, c!eixam-me
um pouco eritre o entristecido e o preocupado. Dizer-se
ante à leitura passageira de um texto constitucional, que
o fato de a Carta Magna estabelecer o direito e a garantia da constituição de associações e institUições inviabiliza a capacídade criativa e legiferente desta Casa para
traçar políticas com base na normatividade que é decorrente das prerrogativas do Congresso, é fazer-se uma interprefação que, neste momento, haveria de fazer tremer
na tumba Pontes de Miranda, porque se trata de u_m desrespeito aos princípios básicos da hermenêutica e da exegese, que rigorosame~te nos deixa bastante deprimidos.
Por o.utro lado, Sr. Presidente, fala-se em passionalis~
mo no debate. No entanto, nunca vi tanto passionalismo
como naqueles que se coloca a contraditar a tese da proteção efetiva da ind~stria nacional. Nunca vi tanto emocionalismo no argUir essas queStões, e nunca vi tanto sectarismo como este que, neste momento, de certa forma,
serve de insumo para argumentos que nos são apresentados, às vezes com cifras continuadas e volumosas, para
aparentar um conteúdo nas proposições, que elas, por si
Sós; não têm.
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Sem aprofundar o debate, como mereceria, quer pela
hora, quer pelas circunstânCias- ãri.táiõitnCiiterereridas,
farei uma ou duas pequenas considerações, para ouvir apalavra daqueles a quem devemos ouvir fundamentalmente, que são os convidados e depoentes.
O nosso ilustre industrial, fecundo, exitoso e competente, Dr. Jorge Gerdau Johannpeter, fazia considerações críticas, tantO nOtexto, como na sua intervenção,
no que tange à questão da reserva de mercado, e insistia
na expressão cartório e na expressão cartorial. Sobretudo com a autoridade pessoal da sua condição de empre-

sário e homem de empreendimentos, S. S._ em determinados momentos dava a entender que a defesa dessa postura ficaria restrita ao grupo daqueles que teriam privilégios diretos e benefícios efetívos çom a implantação ou
com a manutenção de um sistema ora vigente. Reconhecia, inclusive, que _a sistemática implantada até hoje, se
não contribuiu- e eu não poderia dizer que S. S•_tenha
referido expressamente, e, por isso, não lhe vou dar responsabilidade àquilo que não tenho certeza que tenha
afirmado, se não contribuiu, pelo menos seguramente
não impediu que, nos últimos 5 anos, tivéssemos tido
uma nagrante expansão da attvidade no _setor _de Informática, tivéssemos tido uma maturação valiosa, que tenhamos tido uma afirmaçã__o_ indiscutível, que tenhamos
hoje, lá no nosso Rio Grande, Dr. Gerdau, mais:_de_40
industrias atuando no setor, c-om capital nacional, com
criatividade nacional e - para ser um pouco bairristacom criatividade gaúcha, ainda que o tema não seja particularmente o que cabe nesta hora.
_
A verdade é que foi dentro da Política atualmente vigente que essas coisas aconteceram. Se olharmos para
antes dos 5 anos, e para antes da adoção dessas estratégias, dessas fórmulas, dessas normas de valia adm_iriistrã- _
tiva um pouco secundária, mas de aplicação prática real,
não tínhamos aquilo que temos hoje, que ê muito mais_
do que já tíveinos e que é, na verdade, algo bastante significativo, quer em números econômiá)s~ quer_em dimensão social, quer, sobretudo, em significação políticocultural.
Quando faz as referências aqui, apenas o -interesse da
reserva de mercado se circunscreveria_a __e_ssa elite de privilegiados que ganhariam os cartórios, pergunto a V. S• é
como entender o manifesto publicado, por exemplo, pelo
"Brasil lnformática", esse órgão que traz, de certa forma, a atualização permanente da informação no setor,
que expressa e explicitamente reúne como seus signatários, na defesa de reserva de mercado, não-apenas a
A BICO MP, como a sociedade brasileira de computação,
onde estão os pesquisadores e professores, a Associação
dos Profissionais em Processamento de Dados, que são
os homens que trabalham no setor, a SBPC- órgão insuspeito, que deve ter uma dimensão e uma preocupação, e tem, com a realidade brasileira e com o amanhã
deste País, reunindo cientistas de todos os matizes e de
todas as áreas, a SUCESU, representando os usuários, a
ASSESPRO~ representando os bureaux de serviços, para
não falar no contingente da Federação dos Engenheiros,
da instituição dos Arquitetos, dos _sindicatos, enfim, a
maior gama representativa, todos eles reunidos em torno
da mesma idéia.
Não creio que os profissíonais de processamento de
dados, os homens da ASBPC, os pesquisadores, os professores universitários estejam embutidos na idéia do privilégio de cada um ganhar um cartóriO. E: uma manifestação da comunidade brasileira, é-uma maniféSfação dos
segmentos representativos dos diversos setores de pensamento da sociedade brasileira.
Por isso, e para ser_mais explícito, Dr. Johannpeter,
formalizar-lhe-ei uma pergunta: como V. S• entenderia e
como nos explicaria que a Federação das Indústrias do
Estado do Riu Grande do Sul- a FI ERG, da qual V. S•
é um dos participantes e um dos maiores expoentes,
manifestou-se formalmente,_ através de documento oficial, creio que aprovado pela sua Diretoria, em favor da

reserva de mercado, de maneira explícita, clara, formal,
numa atitude máscula e maiúscula. Não foram apenas as
indústrias de Informática do Rio Grande do Sul. Foi a
indústria do Rio Grande do Sul, foi o empresariado do
Rio Grande do Sul, o empresariado que luta no dia-a-dia
com as dificuldades que V. S• referia, e que entende necessária, para que o empresariado brasileiro se afirme,
para que a iridústria brasileira se fortaleça, para que o
Brasil ganhe, afinal de contas, uma dimensão nova nesse
campo que ê importante para o hoje e para o amanhã, ê
necessária a reserva de mercado.
Trago-lhe o depoimento, a informação e a lembrariça
dessa manifestação, porque me parece valiosa e a nós,
particularmente, muito sensível e muito próximo: Farei
apenas um segundo comentário, e aí valioso, ou pelo menos pertinente aos dois depoentes. Se o assunto já foi por
ambos referido, me escuso, porque compromissos na
Comissão de Constituição e Justiça me -impediram de
aqui estar antes, porque, se de lá saísse, cairia o quorum,
e teríamos que parar de deliberar. Perdi, certamente, por
não ouvi-los.
Gostaria, inclusive, que me fizessem algum comentário, me trouxessem algumas luzes, me pudessem trazer
um depoimento, como empresários atuantes, qualificados, dignos que são, sobre a realidade dessa expansão
tecnológica, desse avanço da Informática no que diz respeito ao mercado de trabalho. A relação entre a Informática em expansão, seja qua[ for o enfoque que dela tivermos e a estr~tégia que adotarmos, e a incidência que
dela decorrerá, e dessa expansão será conseqUência, nesse mercado de trabalho deste País, neste momento com
taxas que nos levam a números preocupantes tanto no
mercado de empregos, de desemprego e de subemprego,
o-que ocorrerá e como agir no sentido de compatibilizar
essa auto.matização, essa utilização indispensável e des.eJ'osa da Informática -como instrumento de progesso nesse
seu enfoque social, que não se esgota nO emprego, mas
que nele tem uma de suas facetas mais importãiiles. Inclusive lembro o exemplo que V. S'- dava de o uso da Informática ser capaz de reduzir a utilização de óleos, se
não me falha a memória, di maneira tãO importante,
permitindo, portanto, economicamente, resultados tão
significativos, que naturalmente terão repercussão na
própria economia do País. E lhe pergunto, e pergunto ao
Presidente da ABICOMP, com a mesma caraterística, o
que pensam fazer, de que forma entendem mais adequatio agir, para compatibilizar, num clima de harmonia de
interesse da sociedade, o avanço tecnológico, a utilização
crescente da Informática, o quadro do nosso mercado de
trabalho e os desajustes que hoje temos e que amanhã
não queremos ter.

O SR. JDRGE GERDAU JQHANNPETER- Meu
estimado Senador Carlos Chiarelli, sobre o primeiro
item, ê bastante respeitável o que jã foi conseguido no
campo da Informática no País. Minha dúvida é se a tax<t
de crescimento que tivemos obedece aos padrões de taxa
de crescimento. Como é indústria recente, é bastante
difícil fazer uma avaliação mais completa, porque no
Mundo inteirá o nível de crescimento dessa indústria
- obedece a taxas elevadíssimas. Minha pergunta: se tivéssemos um sistema um pouco mais aberto, com mecanismos de proteção à indústria nacional, não teríamos atingido níveis mais elevados? Diria ainda: se o BraSil hoje é
a 8'- economia no mundo em vários setores, em alguns
produtos o 10~>, em outros, o 8~> ou 7~>, assim por diante,
no campo econômico, gostaria que nós, no campo da
eletrônica, também atingíssemos esse níveL Como mencionei antes, estamos provavelmente no 25~'lugar, por aí.
O nível de faturamento hoje ê ainda inexpressivo neste
campo. Realmente precisamos mobilizar-nos, para que
haja uma taxa de crescimento a padrões internacionais e
que desse campo de atividade venhamos a ter um nível
semelhante aos que temos em outros campos de ati~ida-_
de. Tenho dúvidas se o melhor instrumento são mecanismos de proteção sem fechamento ou são mecanismos de
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reserva de me-rcado. Pessoalmente, acho que se tem que
estabelecer instr-umentos de proteção, mas jamais reserva
de mercado. Conceitualmente, amanhã ou depois provavelment~ iríamos redebater e dizer: nós erramos. Outros
países que optaram para esse procedimento voltaram
::.trás. Como somos um pais profundamente experiente
em mecanisr.tos de incentivo e de outras espécies, vamos
optar por um caminho de protecionismo da indústria nacional, mas um protecionismo que não estabeleça fechamento.
Já usei antes os argumentos de forma mais ampla.
Quanto ao posicionamento da FIERG, uma entidade de
classe como a Federação das Indústrias, quando tem a
solicitação de determinado setor industrial, ~ normal a
sua reação de buscar apoio à indústria a ela vinculada no
campo da Informática. Um dos grandes problemas que
realmente hoje existem no Pals, no meu entender, é a
preocupação- e o tenho mencionado nos meus posicionamentos - devemos realmente concentrar nossos esforços na ampliação do mercado do uso da Informática e
da eletrônica, e não estarmos tão preocu~ados em quem
venha a produzir.
O próprio posicionamento, provavelmente, de uma
entidade como a FIERG está muito mais preocupada
com o produtor, mas não na correta e na global dimensão de que têm de se olhados os aspectos da melhoria da
economia Como um to-do, que essa instrumentalização
toda pode beneficiar, Esta que tem que ser a grande
função do Governo no processo de treinamento, de alertar o que isso significa, para que realmente possamos ser
plenamente competitivos.
Então, o comportamento e da FI ERG é um -posicionamento de uma entidade de classe, que tem que proteger
os interesses de seus associados num e noutro campo da
atividade empresarial.
Assim, não estranho.
Temos outras entidades de grande peso que têm também posicionamentos divergentes sobre a -questão. Normalmente as posições do setor industrial são mais no
sentido de estabelecer proteções à sua indústria, enquanto outras entidades empresaríais, como as Associações
Comerciais, São mais abertas no sentido de permitir po~
sicionamenlos de enfoque de mercado. São clássicos na
nossa história os posicionamentos empresariais. Quanto
ao aspecto de mercado de trabalho, eu me enquadro dentro da seginte visão: se olharmos o processo histórico,
nos primordios da nossa industrialização, e tomarmos o
caso da indústria têxtil na Inglaterra, essa indústria era
um tear manual e hoje nós temos uma indústria têxtil no
mundo altamente desenvolvida. Eu não _acredito que a
modernização, a longo prazo - em determinados momento_s pode até ser- estruturalmente, o único modo de
qualquer processo econômico se desenvolver ê pela me-lfio:da da produtividade, da eficiência,_o- únicO modo de
conseguir realmente melhoria de rendimento e eficiência
ê atra vês do correto uso da tecnologia e da disponibilidade da tecnologia. Dentro desse processo, estou convicto
de que o correto uso da Informática, em toda a sua dimensão, será o elemento, no meu entender, de geração
de emprego. Porque? Porque a capacidade do consumo
global está num patamar X; se tivermos melhoria de produtividade e redução de custos, pelo uso de técnica mais
modernas, teoricamente estaremos reduzindo os custos
_qõe podencializam ou o aumento de consumo pela redução de custo ou, eventualmente, maiores resultados de
lucros nas empresas- esse jogo será definido pelo mercado -com disponibilidade de capitais que poderão gerar novos emp-regos. O único modo de gerar emprego é
capital disponível. O único modo de diminuir o desemprego é a correta alocação de capitais. No meu entender,
os grandes problemas que o Brasil tem sofrido decorrem
de uma insatisfatória alocação de capitais nesses últimos
anos e que são o-_maior fator de desemprego. Vejo, dentro de uma conceitação mais ampla, que o correto uso da
informática ê um instrumento de redução de custos, de
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melhoria de rendimentos na indústria_ têxtil. Hoje, na
confecção, sabe-se que indústrias altamente modernizadas, que usam instrumentos têm reduções de 3 ou 4% no
consumo de tecido; 3 ou 4% na redução do consumo, significa 12% no preço final da venda do produto. Então,
esse balanceamento realmente ê que pode trazer. Sou
convicto de que melhorias tecnológicas sãQ fatore~; de geração de empregos. Atê num primeiro móiri.C:nto, numa
determinada fábrica, pode haver um desbalanceamento,
mas, estruturalmente, o processo histórico~da humanidade tem mostrado que só por melhorias de eficiência e
produtividade postas à disposição da força de trabalho e
das quais hoje se inclui a Informática, é que se poderá
haver melhorias gradativas globais.
O SR. EDSON FREGNI --Um ponto importante
para o qual chamo a atenção é que o Dr. Gerdau men~
cio na, com freqUência, que ·o Brasil é a oitava economia
industrial do mundo, e a indústria de informática está
em vigêssimo qúiril:O-Iugar. Eu não quero contradizeres~
ses dados. Porém, acho _importante que se considere o
ponto de vista do atendimento do mercado interno. Pa~
rece ser esta uma grande preocupação. Isso é fundamen~
tal. Seguramente, a indústria nacional, a indústria de in~
formática, englobando as naCionais e as empresas êStrã.ri~
geiras, hoje, no seu atendimento ao mercado ínterno,
não está em vigêssirilo _quinto lugar. Se considerarmos
que o Brasil é o terceiro país no atendimento do me_rcadQ
interno, com indústrias nacionais, e qi.i€"ã ·mM, hoje,
tem uma participação relativa no Brasil menor do que
ela tem na maioria dos países estrangeiros, e que essa
participação-da IBM, no mercado nacional, a torna a ai~
tava subsidiária da IBM, no mundo, de acordo com de~
clarações do vice~Presidente Dr. Rezo GiL Isso significa
que a indústria interna, no atendimento das necessidades
internas, seguramente não está em vigéssimo quinto lugar, possivelmente em oitavo lugar. E as taxas de crescimento- as estatístiCaS estão distribuídas-neste folheto
-mostram como vem crescendo a indústria nacional no
setor, e a indústria estrangeira. Parece que nessas discussões a indústria estrangeira não tem espaço no mercado
brasileiro. Nós estamos falando de uma reserva de mer~
cada que reservou apenas um segmento. A.Jndústria_ es~
trangeira hoje tem mais da metade do mer~do brasilei~
ro, e está aqui no Brasil, estâ praticando. I)reços tão ou
mais alto que a indústria nacional, e só acusam a indús~
tria nacional desses preços altos. E quandQ s.e fala que o
Impacto da indústria nacional, nos outros setores da eco~
nomia vai ser negativo, isto também não_é. possível que
se concorde, porque essa indústria nacioriãl~ com tecnologia própria, vai ser capaz de produzir equipamentos de
acordo com as realidades nacionais; aO ínvé"s""de impotar~
mos para a indústria têxtil equipamentos su-perautomati~
zados que só desempregam - que produtividade é essa
que desemprega? Acho que produtividade da economia ê
acima de tudo aquela que dá emprego e bom salário. De
que vale ter uma economia que desemprega, uma econow
mia cujo objetivó é a exportação, cujo objetivo é o cresci~
menta do bolo,. "depois se divide, não é?" Falou~se aqui
de cartório da ABICOMP. Que cartóriO ée&se qlie-qUal~
quer indústria fladonal, com tecnologia própria, tem direito assegurado para entrar no setor? Que cartório é
esse no qual as indústrias que já contam m_ais de cem e
nenhuma delas têm participãção maior de que 10%? Ninguém fala dos outros cartórios, dos oligopólios, esses sim
são cartórios. falam-se em sistema fechado, Que sistema
fechado é esse onde o acesso é franqueado? Que sistema
fechado ê esse onde a livre competição existe dentro da
indústria nacional? Tantas centenas de indústrias surgi~
ram, que sistema fechado é esse?~ fechado sim, da participação estrangeira. Agora, será que a democracia é ga~
rantida só se tiver participação estrangeira no País? Ou
será o vice-verça? Quando se fala de protecionismo atra~
vés de tarifa alfandegária, essa é uma discussão muito
antiga. Já em 1870 Frederic List, o economista,_ propu~
nha isto, e naquele tempo não existiam as transnacio-
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nais. Que tarifas alfandegárias vão proteger o interesse
se as transnacionais estão aqui dentro? Estas
sim serão protegidas pelas tarifas alfandegárias. As tarifas alfandegárias protegem a Ford, a General Motors,
que serão as grandes beneficiárias. E quando se fala na
questão do emprego e desemprego, a imitação dos pro~
cessas estrangeiros, que são concebidos para nações que
têm escassez de capital, essa busca da imitação, dessa
modernização, esta sim, desenprega. Só com a tecnolo~
gia própria vamos ser capazes de desenvolver processos e
alternativas, de acordo _c_qm_ __ as caracte_rísticas t:tossas,
sem desemprego, com men_or desemprego. Acho que
também nessa questão é fundamental a tecnol§gia. Isto
tudo se resume na questão, como disse, de que Brasil nós
queremos: o Brasil satélite das nações mais avançadas? O
Brasil que eternamente vai estar tendo que buscar as modernizações externas? O Brasil onde çada jJl_Qústria, na
possibilidade de que se interfira no seu acesso externo
entra em pá nico. Nôs precisamos de um Brasil soberano,
onde nós, aqui dentro, vamos dar soluções aos nossos
problemas. E é essa a questão central. Obrigado.
n~cional,

SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)- Coricedo a pa·
lavra a Sr• Deputada Cristina Tavares.
A SRA. CRISTINA TAVARES- Sr. Presidente, eu
queria destacar para esta Comissão uma das vantagens
comparativas ao anúncio da lndia, que se abre para a ln~
formática. Diz o seguinte: você se beneficiaiâ da imensa
c_apacitação da nossa mão-de-obra com o salário sur~
preendentemente baixo. Parece--me que este é o centro da
questão que não estamos discutindo aqui. A esse propósito, basta dizer que, no Nordeste do Brasil, a modernização da indústria têxtil, financiada pelos incentivos fis~
cais da SUDENE e desempregou naquela região que
concentra hoje o tristíssimo campeonato, seg-uindo-se à
lndia, da maior mortalidade infantil do Mundo, desem~
pregou 30 mil pessoas. ~ contraditório quando se exami~
na essa questão apenas do ponto de vista da eficiênCia da
.indústria, porque na ponta estâ o consumidor que, por
não ter salário, porque estava desempregado, não pôde
mais consumir aquele produto da indústria têxtil que es~
tâ instalada no Nordeste, cujo parque industrial, por. "n"
razões, mas também por essa razão, por falta de consumo, está praticamente indo a falência.
De maneiras que a complexidade da automação, levantada pelo Senador Carlos Chiarelli, é um dos assuntos da maior relevância, que a Comissão Mista, que se
instalará para a análise do projeto do GoVefrio-, tem que
levar em consideração e multiplicar as suas discussões.
Eram esses os destaques que queria levantar perante
esta Comissão.
O SR. JORGE GERDA U JOE!AMe.!'TER- Gostaria, sobre esse ponto de emprego e dtsetnprego, acho que
este é um dos pontos mais complexos, hoje, no debate no
Mundo todo e, indiscutivelmente,~ Brasil é que ocorre
o maior impacto.
Esse caso do Nordeste, que a modernização geroU
eventualmente de 30 miC deSempregos, a qllestjo, talvez,
seria perguntar - tenho conflitos_ sobre ess.atêria,
porque acho que ela é tremendamente complexl1 -pro~
vavelmente se essa indústria não tivesse se modernizado,
talvez dirriinuísse o' restante dos empregos que ela está
mantendo hoje.
A matéria iealniente é complexa, porque o erro não
está na modernização Qessas empresas. O erro está em
que há capitais mal investidos neste País, que não geraram os empregos que deveriam ter gerado. Normalmen~
te, dou um exemplo do operário com uma enxada, e o
operário com um tratar. O tratar nada mais simboliza
do que o homem com capitais disponíveis à sua produti~
vidade. A mesma coisa é no setor industrial. Da enxada
ao tratar. f evidente o exemplo de o que o homem con~
segue produzir a mais.
O fato é o seguinte: no Mundo os países obtiveram resultados e desenvolvimento pela melhoria do uso da pro-
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dutividade, da tecnologia. Agora, a correta alocação dos
capitais gerados é que tem que propiciar os novos empregos, e isso é que não tem acontecido no País.
A SRA. CRISTINA TAVARES- Concotdo com V.
S•, tanto é que estamos debruçados na defesa da tecnolo~
gia nacional por entender que sem a tecnologia o País
não alcançará a sua soberania plena. Sobretudo na indústria de poõta como a informática.
A observação que fiz sobre a modernização da indústria têxtil é que o ônus do desenvolvimento tecnológico
estii recaindo sobre um só ombro. Sobre o ombro do trabalhador brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)- Creio que
n(nguém- mais deseja u-sar a palavra. Ao encerrar esta
sessãO, gostaria de fazer algumas considerações estican~
do um pouco os nossos regulamentos, o nosso Regimen~
to, mesmo porque no decorrer desse ciclo de seminários
o Regulamento tem sido bastante elástico em relação à
participação do Presidente,
As considerações dizem respeito a essa interrogação
que surgiu no Brasil hoje, embora seja a 8' economia in~
dustrial do Mundo, em área da informática é a 20•
Há pouco tempo, tivemos um seminário na Venezuela,
em Cali, e o Dr. Edson Fregni também lá compareceu, e
verificamos que toda a América Latina não tem nada em
termos de Informática. E a hipótese de que o nosso de·
senvolvimento industrial, na área de informática, poderia ter sido muito mais amplo, com mais liberdade, ao
contrário do que aconteceu, diria que a poHtica que foi
desenvolvidá aqui é que permitiu esse desenvolvimento.
Se somos o 20~>._.é preciso verificar quais são esses que
estão no meio. Se existe nas Filipinas uma indústria de
Informática ffiipina. Se existe em Cingapura uma indústria de informática de informática de Cingapura. São entraves industriais que amanhã deixarão de existir, ou
permanecerão dependendo das conveniências das empre~
sas multinacionais que comandam esse processo.
Também a questão da tecnologia deve ser sempre mui~
to ponderada, com relação a outras questões. Porque,
como diz o Professor Ignácio Sá, da Escola de Altos Es~
tudos de Paris, a grande maioria da tecnologia gerada no
Mundo hoje tem um único propósito, queimar empre~
gos.
Na Alemanha, na Inglaterra ou na França, quando
e!es desempregam, eles desempregam turcos, italianos,
gregos, os seus cidadãos ainda têm o privilégio de continuar a trabalhar. Pa_gam um bônus para devol':ê-los para
outros países, para os seus países de origem. No Brasil, a
atenção com relação à aplicação da lnformâÜca deve es~
tãi- ligada a essa questãO de que estamos desempregãndo
os nossos compatriotas, reduzindo o mercado e levando
o País para um processo de degradação da nossa vida.
Por Óltimo, não poderia deixar de fazer uma referência
ao que aqui foi comentado com relação à ideologia da
domlnaçãQ, O Senador Roberto Campos citou o texto de
um marxista inglês para dizer que isso ê uma efervecência sem nenhum sentido no mundo de hoje.
Gostaria que, ao invês de lermos esse texlo, não o co~
nheço, que a simples leitura da carta de intenção ao Fun~
do Monetârío Internacional, que submete todas as poli~
ticas internas do Brasil, às imposições de fora, servissem
como uma ilustração a respeito do que é a dominação.
No passado, transferimos recursos através de diferentes mecanismos. Hoje, na medida em que temos a deterioração das relações de troca, pelas imposições de fora,
somos obrigados a exportar barato. Estamos aí com esse
saldo na balança comercial, exportando a comida que
falta aos brasileiros, obedientes à pressão externa.
Tenho a impressão que esse texto citado pelo Senador
Roberto Campos, a esse texto dever~se-ia confrontar,
iiriágino até que o Senador até não tenha lido a carta de
intenção ao Fundo Monetário lnternadonal, para poder
fazer considerações ...
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A SRA. CRISTINA TAVARES ~V. E•• permite um
aparte?

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)- Concedo a
palavra a Deputada Cristina Tavares.
A SRA. CRISTINA TAVARES-É que o mais novo
marxista não é nem o General Danilo Venturini. ~o Pre~
si dente da CIA, dos Estados Unidos, o Diretor da CIA,
que toca na questão da ideologia da dominação e o toca

defendendo os interesses dos Estados Unidos.
O-SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)- Muito abri~
gado a V. Ex•
Queria agradecer a presença dos conferencistas de hoje, Dr. Jorge Gerdau Johampeter, ao Dr. Edson Fregni,
Srs. Senadores, Srs. Deputados. Muito obrigado.
Estâ encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 13 horas e 5 minutos.)
COMISSÃO DE REDAÇÃO
36• Reunião (extraordln,rla ), realizada
em 28 de junho de 1984

Às dezoito horas e quarenta minutos do dia virite e --oito de junho do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, reúne-se a Comissão de Re.dação sob a Presidência
do Senhor Senador João Lobo, Presidente, presentes os
Senhores Senadores José Lins e Jorge Kalume.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Passos Pôrto, Vice-Presidente, Claudionor Roríz, Alberto Silva e Saldanha Derzi.
E lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova-o -parecer em que o Senhor Senador José Lins apresenta a redação final do Projeto de Lei
do Senado n"' 86, de 1984 (nY 3.845/84, na Câmara do_s
Deputados), que renova, até 5 de_agosto de 1985, o prazo
de validade do Concu_r_so de Fiscal de Tributos Federais
que menciona.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Frederic_ Pinheiro Barreira, Assistente, a presente ata, que uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

37' Reunião (extraordinária), realizada
em l8 de junho de 1984
Ãs dezoito horas e quarenta e cinco minutos do dia
vinte e oito de junho do ano de mil novec~ntos e oitenta e
quatro, reúne-se a Comissão de Redação sob a Presidência do Senhor SenadOr João Lobo, Presidente, presentes
os Senhores Senadores Alberto Silva e José Lins.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senho'res Senadores Passos Põrto, Vice-Presidente, Claudionor Roriz, Alberto Silva e Saldanha Derzi.
É lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os pa:receren~m que o Senhor Senador Alberto Silva apresenta as seguintes redações finais:
a) da emenda do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo nY 16, de 1982 (nl' 136/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Bâsico de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Equador, concluído em Brasília, a 9 de fevereiro de
1982; e
b) do Projeto de Decreto Legislativo n~> 3, de 1983,
que submete à aprovação do Congresso_Nacional todos
os ajustes, atos e contratos ·complementares ao Acordo
sobre Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da
Energia Nuclear, assinado entre a República Federativa
do Brasil e a República Federal da Alemanha, em Bonn,
a 27 de junho de 1975.
Nada mais havendo a tratar, dâ~se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, a presente ata que, uma vez aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente.

38t- Reunião (extraordldrla), realizada
em 29 de junho de 1984

As dezoito horas e quarenta minutos do dia Vinte e
nove de junho do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, reúne-se a Comissão de Redação sob a Presidência
do Senhor Senador João Lobo, Presidente, presentes os
Senhores Senadores Alfredo Campos e Alberto Silva.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Passos Pôrto, Vice-Presidente, Claudionor Roriz e Saldanha Derzi.
A Comissão a: prova os pareceres em que são apresentadas as seguintes redações finai$:
a) pelo Senhor Senador Alfredo Campos, do Projeto
de Resolução n~' 40, de 1984, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Bc:;lo Horizonte (MG) a contratar operação de empréstimo -externo no valor de USS
4ú,OOO,OOO;oo (quarenta milhões de dólares americanos),
destinado ao financiamento do Programa de Investimentos do Município; e
b) pelo Senhor Senador Alberto Silva, do Projeto de
Resolução n"' 41, de 1984, que autoriza o Governo doEstado de Mato Grosso do Sul a contratar operação de empréstimo externo no valor de USS 135,000,000.00 (cento
e trinta e cinco milhões de dólares americanos), destinado ao -Programa Rodoviário daquele Estado.
Nàda mais havendo a tratar·; dâ~se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Freder:ic Pinheiro Barreira, Assistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
39• Reunião (extraordinária), realizada
em 29 de junho de 1984
Ãs 9ezoito horas e quarenta e cinco minutos do dia
vinte e nove de junho do ano de mil novece~tos e oitenta
e qu('!tro, reúne-se a Comissão de Redação sob a Presidência -do Senhor Senador João Lobo, p;esidente, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume e Passos
Pôrt_o.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se~
nhores Senadores Claudionor Roriz, Alberto Silva e Saldanha Derzi.
A Comissão aprova os pareceres em que são_ apresentadas as seguintes redações finais:
a) pelo Senhor Senador Jorge Kalume, do Projeto de
Resolução n~' 24, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu~
nicipal de Rio Claro (SP) a elevar em CrJ: 96.320.362,00
(noventa e seis milhões, trezentos e vinte mil, trezentos e
sessenta e dois cruzeiros) o montante de sua dívida con~
solidada interna; e
b) pelo Senhor Senador Passos Pôrto, do Projeto de
Resolução n9 34, de 1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Alto (SP) a elevar em CrS
115.036.734,81 (cento e quinze milhões, trinta e seis mil,
setecentos e trinta e quatro cruzeiros e oitenta e um centavos) o montante de sua dívida_consolidada interna; e
do Projeto de Resolução n' 35, de 1984, que autoriZa a
Prefeitúra Municipal de Vitória (ES) a elevar em CrS
l.l38.512.500,00 (um bilhão, cento e trinta e oito mi·
lhões, quinhentos e doze mil e quinhentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
40' Reunião (extraordinária), realizada
em 2 de agosto de 1984
Às dezoito horas e quarenta minutos do dia d~is de
agosto do ano de mil novecentos e oitenta e quatro,
reúne-se a Com is são de Redação sob a Presidência do
Senhor Senador Passos Põrto, Vice-Presidente, presentes
os Senhores Senadores Jorge Kalume e Alfredo Campos.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Lobo, Presidente, Claudionor
Roriz, Alberto Silva e Saldanha Derzi.
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É lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A CorriisSão aprova os pareceres em que o Senhor Senador Jorge Kalume apresenta as seguintes redações finais:
a) do Projeto de Resolução n9 42, de 1984, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar operação
de empréstimO externo no valor de US$ 149,000,000.00
(cento e quarenta e nove milhões de dólares americanos),
destinado ao Projeto de Água Potável Pedra do Cavalo,
naquele Estado; e
b) do Projeto de Resolução n'i' 22, de 1984, que autoriza a Prefeitura Municípal de Joaíma, Estado de Minas
Gerais, a contratar operação de crêdito no valor de Cr$
25.004~841,03 (vinte e cinco milhões, quatro mil, oitocen~
tos e quarenta e um cruzeiros e três centavos).
Nada mais havendo a tratar, dâ·se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Freder:ic Pinheiro Barreira, Assistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente.

COMISSÃO l!E SEGURANÇA NACIONAL
4' Reunião, realizada em 8 de agosto de 1984
Às onze horas do dia oito de agosto de mil novecentos
e oftenta e quatro, na sala de reuniões da Comissão, na
Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores Almir Pinto, Vice-Presidente no Exercício da
Presidência, Moacyr Duarte, Altevir Leal, Gastão
MUller e José Lins, reúne-se a Comissão de Segurança
Nacional.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Passos Pôrto, Jorge Bornhausen e
Mauro Borges.
Havendo número ·l,'egimental, o Sr. Presidente, Senador Almir Pinto, declara aberta a Reunião, e dispensa a
leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada com_o
aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente, comunica
que a reunião se destina à eleição do Presidente da Co·
missão, vaga, em virtUde do falecimento do Sr. Senador
Dinarte M_ariz.
Prosseguindo, o Sr. Senador Almir Pinto lamenta a
perda do ilustre político potíguar, e propõe que conste de
Ata um voto de profundo pesar pelo seu passamento,
que é aprovado por unanimidade.
Em seguida o Sr. Presidente anuncia que vai proceder
à eleição. Distribuídas as céd_ulas para votação, o Sr.
Presidente convida para funcionar como. escrutinador, o
Senhor Senador José Uns.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Presidente
Senador Almir Pinto .. .. .. .. . .. . .. . . .. 04 Votos
Senador Moacyr Duarte ... , . , . , , , , , , . , . 01 Voto
É proclamado eleito Presidente, o Sr. Senador Almir
Pinto, ViCe-Presidente, que agradece a seus pares adistínção com que fciT honrado para exercer tão importante
missão, e determina imediatamente, que se realize
eleição para Vice-Presidente, vaga em virtude da sua as~
censão à Presidência. Distribuídas .as cédulas para vo~
tacão, o Sr. Presidente convida o Sr. Senador Altevir
Leal, para funcionar como escrutinador.
Procediaa a eleiÇão, verifica-se o seguinte resultado.
Para Vice-Presidente:
Senador Moacyr Duarte . . . . . . . . . . . . . . . 03 Vo~_os
Senador Passos Pôrto ....... , ..... , . . . 02 Votos
Ê proclamado eleito Vice-Presidente o Sr. Senador
Moacyr Duarte, a quem o Sr. Presidente convida para
assumir o cargo.
O Senhor Presidente propõe que, as reuniões ordi~
nárias continuem a se realizar às quartas-feiras às 11:00
horas, proposta aceita por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando e11, Marcelino dos Santos Camello, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
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SENADOR ALMIR PINTO- I• Contenãrio da
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-Requerimento n9162/84, de autoria dos SrS.-Senad_ores Nelson Carneiro e GastãQ Müller, solicitando, urgência para o Projeto de Lei do Senado n9
40/84, que autoriza a emissão especial de selos cm
beneficias dos trabalhadores desempregados. Aprovado.
:.:_"Requerimento n9 163/84, de autoria dos Srs. Senadores Nelson Carneiro, Octávio Cardoso e Humberto Lucena, solicitando, urgência p8ra o Projeto de
Lei do Senado n9 100/84, que acrescenta dispositivo
à Lei n'~' 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto
da Terra) com vistas à fi,ZaÇão de mÓdulo de fracio- namento de propriedade rural específico para o Distrito Federal. ·Aprovado.
-Projeto de Lei da Câmara n" 5/81 (n" 3.035/80,
na Casa de origem), que altera o art. 1'~' da Lei n'~'
6.226, de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca de temPo de Serviço Público Federal
e de atividade privada, para efeito de aposentadoria,
e dâ oufras providências. Votaçio adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n" 10/81 (n" 1.529/79,
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com a colaboração das entidades mais representativas da sociedade civil, discutir e apresentar soluÇões
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adiada por falta de quomm.
- Projeto de Lei da Câmara n"' 79/79 (n" 1.511/75,
-na Casa de origem) que acrescenta parágrafo ao art.
59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alterada pela Lei n'~' 5.890, de 8 de junho de 1973. Votação adiada por falta de quorum.
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SENADOR HUMBERTO LUCENA -Aspecto
político na transferência de técnico da direção central

da EMATER, em João Pessoa,
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apoiamcnto da Associação dos Criadores do Planalto a projeto
de lei, de sua autoria, dispondo sobre a venda aosseus aluais arrendatâi'ios das· terras pertencentes à
Fundação Zoobotânica do Distrito Federal.
SENA DO R GASTÀ O MULLER - Concessão do
prêmio '"Lafi de Medicinã." a Drt Marta,_ Ouarte de
Barros.

3 - ATO DO !'RESIDENTE

SENADOR RAIMUNDO PARENTE - Apelo
das classes empresariais do Amazonas, em prol da
prorrogação dos incentivos fiscais concedidos· pelo
Decreto-lei n~ 288/67.

No 53. de 1984 (Republlcaçio).
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1.6 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DAl'RÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO

l'ORTARIA DO DIRETOR-GERAL

N• 34, de 1984.

5 - MESA DffiETORA
l - DISCURSO l'ROFERIDO EM SESSÃO
ANTERIOR

6 DOS

Do Sr. Moacyr Duarte, pronunciado na sessão de
13-8-84,

7 - COMPOSIÇÃO D,.I.S COMISSOES PERMANENTES

LIDERES E VICE-LIDERES DE l'ARTI-

Ata da 123' Sessão Em 20 de agosto de 1984
2' Sessão Legislativa Ordinãria, da

47~

Legislatura

Presidência dqs Srs. Moacyr Dalla e Martins Fillfo

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Fábio Lucena - Raimundo Parente
- Odacir Soares - Aloysio Chaves - Hélio GueirosAlexandre Costa - José Sarney-- Aimir ·Pinto ::_-Virgflio Távora·- Moacyr Duarte- Martins FilhoHumberto Lucena - Marcondes Gadelha - Aderbal
Jurema- Cid Sampaio- Luiz Cavalcante- Lourival
Baptista- Passos.Pôrto- Lomanto Júnior- Moacyr
Dalla -Nelson Carneiro -Itamar Franco- Benedito
Ferreira - Mauro Bo_rges- José Frage11i- Enéas Faria - Lenoir Vargas -Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 29 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nos~-os t!abalhos.
O Sr. 19-Secretãrio procederá à leitura do Expediente.

ê lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•s 367 E 368, DE 1984
Sob_re o Projeto de Decreto Leglslatb•o n<J41, de
_1983 (nt' 32-B, de 1983, na Câmara dos Deputados),
que "aprova a reforma de Irahy Moutibho; aluno da
Escola Preparatória de Cadetes de Fortaleza - CE,
do Ministério do Exército".

PARECER N• 367, DE 1984
(Da Comissão de--constituiÇão e -Justiça)
Relator: Senador Martins Filho

O Tribunal de Contas da União, dentro das suas atribuições constitucionais, negou registro a Decretá de 17
de outubro de 1983: e a Decreto de 24 de setembro de
1964, ambos beneficiando o então aluno Irahy Moutinho, da Escola Preparatória de Cadetes de Fortaleza, o
primeiro reformando-o no posto de 29-Tenente e o se-

gundo promovendo-o ao posto de J9-Tenente, tudo conforme á legislação vigente. Tais providências legais advieram de epilepsia que acometeu o referido aluno,
tornando-o definitivamente incapaz para o serviço do
El'C,ército.
Em face da denegação do registro, o Senhor Presidente da República, amparado pelo§ 89 do art. 72 da Constituição, ordenou a execução d_o ato que concedeu a reforma, decisão que comunicou ao Congresso Nacional a_30
de dezembro de 1982.
Na Câmara dos Deputados, não houve qualquer restrição ao ato do Senhor Presidente da República. Após
alentados estudos e debates que constam do processado,
a Câmara aprovou o Projeto de Decretq Legislativo que
ora examinamos.
Na outra Casa do Legislativo, sua doD:ta Comissão de
Constituição e Justiça deu pela consJitucionatidade,juridicidade e técnica legislativa da proposição elaborada
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de
Contas, instrumento necessário para a aprovação do ato
presidencial.
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Nesta Comissão, nada temos a opor ao projeto sob
exame, adotando como nosso o parecer da Comissão de

Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1984.- Murilo Badaró, Presidente - Martins Filho, Relator - Aderbal
Jurema- Hélio Gueiros- Passos Pôrto- Amaral Furlan- Carlos Chiarelli- Fernando Henrique CardosoPedro Simon - Marcondes Gadelha.
PARECER No 368, DE 1984
(Da Comissão de Finanças)
Relator: Senador Almir Pinto
Após tramitação regimental na Câmara dos Deputados, onde recebeu aprovação dos órgãos técnicos competentes e do plenário daquela Casa Legislativa, sob exame
deste Senado Federal o Projeto de Decreto Legislativo nl'
41, de 1983, que."aprova a reforma de Irahy Moutinho,
aluno da Escola Preparatória àe Cadetes de FortalezaCE, do MinistériO do Exército".
Nesta Casa, a matéria já foi apreciada pela douta Comissão de ConstituiÇão e Justiça, que se pronunciou pela
sua aprovação, quanto aos aspectos de constitucion-alidade e técnica legislativa.
No âmbito da competência regimental desta Co.mis_S:ão
de Finanças, cabe examinar as repercussões da medida,
em termos da boa execução do Orçamento Público.
,. O ato do Excelentíssimo Senhor Presidente da República; que se pretende referendar com a medida legislativa em análise, teve por objetivo a concessão de refor'ma a membro das Forças Armadas, por ocorrência de
invalidez no exercício de suas atividades.
Trata-se, portanto, de providência normal prevista
nestas situações, com cobertura financeira assegurada na
própria Lei Orçamentâria.
Isto posto, opinamos pela aprovação da matéria que
ora nos coube _relatar, no que concerne à competência regimental desta Comissão de Finanças.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1984. - José
Lins, Presidente - Almir Pinto, Relator - Jutahy Magalhães- Carlos Lyra- Severo Gomes- José Fragelli
--Passos Pôrto - Cid Sampaio - Amaral Peixoto.

PARECERES Nos 369 e 370, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 213, de 1983,
que "Institui o Dia Nacional do Voluntariado".
PARECER No 369, DE 1984
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador· Carlos Chiarem
Desejando homenagear o trabalho incessante e heróico da Legião Brasileira de AssistêD.Cia e seus abnegados
voluntários - hoje congregados no Programa Nacional
de Voluntariado, o ilustre Senador Lourival Baptista
formalizou o PLS n9 213, de 1983, que -iristitui Q.. ''Dia
Nacional do Voluntariado", a comemorar-se nos dias 28
de agosto de cada ano.
A proposição, cujo mêrito serâ examinado pela Comissão de Educação e Cultura, ê constitucional,jurfdico
e está elaborada em boa. técnica legislativa, o que nos
leva a opinar por sua aprovação.
Este, o parecer.
Sala das Comissões, 13 ·de junho de 1984. - Murilo
Badaró, Presidente- Carlos Chiarelli, Relator- OctáR
vio Cardoso - Martins Filho - Odacir Soares.- Hélio
Gueiros- Passos Pôrto- José lgnácio Ferreira.
PARECER N• 370, DE 1984.
(Da Comissão de Educação e Cultura)
Relator: Senador Octávio Cardoso
O projeto em exame tem por ob]etiVo instituir o. "Dia
Nacional do Voluntãriado", a ser comemorado, anualmente, na data de 28 d~ agosto.
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Em _sua longa e minunciosa_justificativa, o ilustre autor do projeto, Senador Lourival ffaptiSta, diz que:
"28 de agosto ê o dia que assinala a criação da
Legião Brasileira de Assistência - LBA
Pa_ra todos nós que, fora da Instituição, aCampa~
nham.os sua trajetória e temos plena consciência do
papel que sempre desempenhou e, com a mesma eficâcia, ainda hoje desempenha na História da Assistência Social Brasileira, este dia, 28 de agosto, mais
que a celebração festiva de um nascimento, regiStra
o início da mobilização da solidariedade nacional;
simboliza a presença histórica do voluntariado brasileiro.
Efetivamente, foi em 28 de agosto de 1942 que a
LBA, criada para participar do Programa Emergencial de Apoio ao Esforço de Guerra, assumia o compromisso de. "congregar brasileiros de boa vontade
para promover, por todas as formas, sei-viços de aS--- -Sisiência social, prestados diretamente ou em colaboração com o poder público e as entidades privadas.
Seria clamorosa injustiça esquecer a pioneira e
inesquecível criadora da Instituição, Dona Darcy
Vargas, cuja memória é hoje reverenciada por todos
os brasileiros.
Surgiram, assim, os voluntários da LBA; I milhão de pessoas, em todo o pais, que se distinguiram, naqueles anos heróicos de resistência, em memoráveis campanhas sociais de apoio aos nossos
pracinhas, proteção às suas famílias e amparo aos
necessitados em geral. Os que viveram aqueles tempos gloriosos ou os que deles ouviram falar sabem
como a atuação do voluntariado social brasileiro
tornou-se um marco histórico da LBA.
LBA e Voluntariado são, pois, idéias irmãs, realidades e presenças indissociáveis.
-· -Em agosto de 1979, tendo como Presidente Léa
Leal, foi criado o Programa Nacional do Voluntariado, tendo como Presidente de Honra Dona Dulce
Figueiredo, buscando, com isso, fazer ressurgir, na
mesma casa onde nascera, aquele espírito solidário e
construtivo que tornou épicos os primeiros anos da
LBA.
A finalidade básica do PRONAV fLBA foi a institucion.alização, em todas as unidades federativas,
de um grande movimento voluntário que, sob a
coordenação das primeiras damas estaduais, territoriais e municipais, dinamizasse e exPandisse a pro-grãriiiçãO · da--l.BA -de ·assistência aos carentes,
constiti.ândo-se ainda num expressivo e qualificado
contingente de reserva operacional, pronto para ser
mobilizado nas horas angustiantes de emergência
social e nacional.
Não há como negar que esse duplo objetivo foi
plenamente alcançado.
_Com o aproveitamento efetivo do voluntariado,
a LBA dobrou seus atendimentos sociaiS-- de
8.666,827, em 1978 para 18.558.931, em 1982. Em
menos de 4 anos de existência, o PRO NA V /LBA
realizou .10.897.695 atendimentos, operando com
110.000 voluntários em 862 núcleos e 1.043 grupos
de voluntãriados em todo o Brasil.
Por outro lado, no recente episódio das inundações que afligiram a Região Sul do país, foi marcante e comovente a presença maciça de voluntários
na Campanha SOS-SUL, que, de imediato, a LBA
lançou através do PRONAV. Despertadas as consciências, mobilizaram-se prontamente as forças voluntárias. E, de todos os cantos do pais, começaram
a surgir os elos de uma imensa corrente de solidariedade~ O SOS~S.UL tornou-se um movimento de es-
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pçmtane_idade e. determinação que, na hora certa,
soube agir, trabalhar, ajudar, doar e arrecadar recursos de toda natureza para as vítimas das enchentes.
Foi bonito _de ver e~ mais belo ainda, de participar. ·ver e participar da fraternidade despojada,
anónima e coletiva do povo brasileiro.
Episódios como esses mostraram que o país está
maduro para o voluntariado; para a participação
consciente, não apenas emergencial, mas permanente e institucionalizada como reserva mobilizável.
Há, pOis~t]ue confiar no sentimento e no trabalho voluntário.
E aLBA que, desde seus primórdios, sempre teve
essa contiança e incorporou esse trabalho, parte
agora, com, o PRONAV, para um movimento mais
arriplo e mais árduo, pois que não se reveste das características excepcionais e emocionais que marca·
ram o bem sucedido SOS-SUL.
Trata-se do Projeto Nordeste que, com a consciência e motivação adquiridas nas recentes campanhas, está lançando, para ajudar, com o mesmo empenho e espontaneidade, nossos irmãos nordestinos
vítimas inermes da calamidade crónica da seca e
suas conseqüências sempre trágicas. Nesta hora do
Nordeste, a LBA não tem dúvida de que terá a seu
lado o apoio voluntário, não apenas dos que engaja·
dos jâ estão no PRO NA V, mas, também, de toda a
nação brasileira. Temos fé portanto, de que todo o
País se tornará voluntário e solidário ao Nordeste.
E o sentimento e a obra voluntária sempre souberam correspoÍlder e superar nossa fé.
Reconhecendo a participação solidária do volun- târiãdo brasileiro, pelo muito que dele ainda esperamos em outras jornadas, igualmente essenciais, pelo
que representou e representa de brasilidade e civismo, pelo passado inspirador, pelo presente exemplar e pelo futuro necessário e promissor, por tudo
isso, encaminho a proposta de. criação do Dia N aw
cional do Voluntariado, e que o dia escolhido para
homenagear os voluntários seja o da
criaçãO da Legião Brasileira de Assistência, pois foi
nesse dia que, com mais fortaleza e nitidez, o País
sentiu o espírito, a presença e a fibra do voluntariado brasileiro, atendendo o chamamento de Dona
Darcy Vargas, que teve a feliz inspiração de promover o seu advento.
Voluntariado e a LBA; são hoje forças irmãs e
indissociáveis na realidade social brasileira.
Trata-se de inídãtiva louvável, por toâas as razões.
O PRONAV, da Legião Brasileira de Assistência, por
si só, já representa a institticinalização do trabalho voluntário; suas çonCtuistas devem e merecem ser divulgadas e enaltecidas o mais possível, para que sirvam de estímulo e de exemplo.
Assim consideramos que o trabalho incessante e abnegado da Legião Brasileira de Assistência, e de seus dedicados voluntárioS hoje congregados no Programa Nacional do Voluntariado- deva ser exaltado por eficientes
realizações, país é import:inte formar no povo- a partir
da educação da juventude - a consciência do valor da
ação conjunta e do trabalho solidãrio, em beneficio de
todos e do desenvolvimento.
Isto posto, e por considerar o projeto justo e oportuno
somos por sua aprovação.
Sala das Comissões 16 de agosto de 1984. -João Calmou Presidente- Otávio Cardoso- Rei<üor- Gastão
Müller- Passos Pôrto- Eunice- Michiles.
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PARECERES NoS 371, 372 E 373, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 12, de 1984,
que "dispõe sobre a deduçilo do lucro tributável, para

fins do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do
dobro das despesas realizadas com a construção, instalação e manutenção de creches destinadas aos filhos
de ~us empregados".
PARECER No 371, DE 1984
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Marcondes Gadelha

O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Lourival Baptista, permite a dedução do lucro tributável
para fim do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas,
do dobro das _despesas realizadas com a construção, instalação e manutenção de creches destinadas aos filhos de
seus empregados, atê S% (cinco por cento), ísoladamen·
te, e até 10% (dez por cento) se cumulativamente com as
deduções previstas nas Leis n9 6.297/75 e n'i' 6.321/76.
2. Na justificação, após alinhar dados sobre o que se
tem feito no setor de creches, em confronto com !iS necessidades, o que evidência _a oportunidade do incentivo
que se pretende instituir, conclui o Autor: "indo ao encontro dos justos reclamos da mulher brasileira e atendendo as suas necessidades mais prementes, como a proteção de seus filhos, acredita-se que o presente proj~to di
lei venha a oferecer os instrumentos concretos para a solução desejável e definitiva do problema de creches, prevenindo, como medida legal profilãtica, a eclosão de novas inquietaÇões e turbulências no contexto social brasileiro.
3. Cumpre-nos, de início, analisar a Proposição sob
o ângulo da constitucionalídade. Versa ela, com efeito,
matéria tributária. Cabe, então, indagar: é ela compatível com o art._57,.item I, da ConstituiçãO, que defere à
competência exclusiva do Presidente da RepUblica a iniciativa das leis que disponham sobre matéria financeira?\
Vem a propósito invocar aqui a lição de Pontes de Miranda ("Comentãríos à ConstitUição de 1967, com
Emenda n"' 1, de 1969"), São Paulo, R. _dos TribUnais,
1970, 2!- ed., T.III, pãgs. 164-165): "tem-se de distinguir
do direito financeiro a matéria financeira ... Direíto Financeiro é dkeito, embora sobre finanças ... quando o
Congresso Nacional edita regras jurídicas a que, na
cobrança dos tributos, ou de seu lançamento, se hã de
ater o Po.der Executivo, legisla sobre finanças. As regras
jurídicas do art. 18 são de direito financeiro ... matéria financeira é matéria de finanças; direito financeiro ê direito sobre finanças".
Dentro desse entendimento, o projeto se insere no universo do Direito Tributário e, pois Fin-anceiro, podendo
sua matéria ser objeto de iniciativa concorrente (art. 56_
da éonstituição), j>õi' não estar alcançada pela ri!gra do
item I do art. 57.
Quanto à jUridicidade e à regimentalidade, nada a observar. Do ponto de vista da técnica legislath~~._assinale
se a conveniência de se desdobrar em dois o art. 49, o que
fazemos na Emenda adiante oferecida._
Do méritO {"art. 100, item I, n9 6, do Regimento Interw
no), o projeto é digno deencômios e acolhimento,jâ que,
pelo incentivo que cria, poderâ, uma vez transformado
em lei, provocar um grande incremento da fundação e
manutençã_o_de creches por pessoas jurídicas, efeito cujas
benéficas repercussões sociais ressaltam imediatamente.
4. Ante o exposto, opinamos pela aproVação do Projeto por constitucional, jurídic-o, regimental, de boa técnica legislativa e, no mérito, oportuno e conveniente,
com a seguinte Einenda:
Emenda n<:> 1 - CCJ
Desdobre-s.e__ o art. 4<:> nos dois _seguintes artigos:
·'Art. __49
publicação,

Esta Lei entra em vigor na data de sua
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Art. 59
trário."

Revogam-se as dispoSições em con-

Sala das Comissões, 9 de maio de 1984. - Murilo Badaró, Presidente - Marcondes Gadelha, Relator Aderbal Jurema - Hélio Gueiros - Passos Pôrto Carlos Chiarem - Fernando Henrique Cardoso - Pedro
Simon - Marcondes Gadelha.
PARECER No 372, DE 1984
(Da Comissão de legislação Social)
Relator: Senador Jutahy Magalhães
Vem a exame desta Comissão o presente Projeto de
Lei, de autoria do ifUSúe Senador Lo_urival Baptista, que
propõe, em favor âas pessoas jurídicas, a faculdade se
deduzirem, do seu lucro tributáVel para fins do imposto
s~bre a renda, o dobro das despesas com o tinanciamentó de construção, instalação c manutenção de creches,
co~provadamente, realizadas no_ano base, destinadas
aoS filhos de seus empregados, nos limites e condições
previstos na proposição.
2. A matéria ê de relevante interesSe social, conforme
se depreende dos esclarecimentos e argumentos constantes da Justificação do Projeto.
Nela, o ilustre Autor apresenta valiosaS informações,
segundo as quais é possível constatar, de acordo com o
CenSo de 1980, do IBGE, que hã cerca de 10 milhões de
crianças carentes, localizadas nas regiões urbanas e metropolitanas e que, ainda nessas regiões, encontram-se
mais de I 5 milhões de mulheres desempregadas, estando
a maioria delas impedida de retornar ao trabalho,, "porque não tem onde e com-quem deiXar seus filhos menores".
Nesse contexto, situa-se _Q problema das creches, parcial e insatisfatoriamente resolvido na legislação específica, que, dentre outros aspectos vulneráveis•. "restringe a
proteção ao filho da mulher trabalhadora ao período de
-amamentação, não fazendo nenhuma referência aos cuidados que deve merecer a criança na fase- pré-escolar,
isto ê, até-7 anoS de idade, período onde igualmente se
faz sentir a necessidade de creche, protegendo o menor,
alimentando-o sadiamente, oferecendo-lhe cuidados
mêdico-_odontológicos- Sístetnãticos, assistência pedagógica e lazer". O ilustre Autor acrescenta que tal omissão
já demonstra a nec~sidade de rever-se a legislação sobre
creches.
A propósito, nesse setor, a LBA vem realizando com
êxito um programa prioritãrio de creches-caS.,Plo para
-criànças pré-i!scolares até 6 anos. Os resultados desse
programa, embora auspiciosos, pois em 1983 _foram
atendidas mais de 900 crianças, ilinda são insuficientes
face aos números -já mencionados - de crianças carentes nas regiões urbanas e metropolitanas.
Tud·o isto, ademais de outras importantes considerações do ilustre Autor, nos convencem do acerto das
medidas propostas.
3. Entretanto, entendemos que a redação dada ao artigo (9 da proposição restringe os objetivos da medida ali
--prevista.
De fato, permitir-se a· deduÇão, do lucro tributável, do
dobro das despesas com o _financiamento de construção,
instalação ou manutenção de creches implica uma interpretaÇão restritiva e, por conseqüência, uma aplicação
igualmente restritiva da futura norma.
De duas uma: ou a palavra financiamento quer aí signíficar o desembolso de recursos próprios para as finalidades beneficiadas e, neste caso, deve ser suprimida do
texto por constituir um expletivo absolutamente dispensà.Vet (porque confesso), bastando prever~se que as despesas comprovadamente realizadas possam ser deduzidas; ou a palavra em questão quer significar, mais pro~
prlamente, o crédito financeiro obtido para a realização
das despesas dedutíveis, o que, hã hipótese, impõe, com
maior raz_ào, sua supressão, tendo_ em vista a eJtpressa

proposta de que as despesas com o financiamento pod.erào ser deduzidas - e somente estas.
Ora, em ámbas as possíveis interpretações, a palavra
financiamento deve ser suprimida do texto do artigo 19,
pois, conforme demonstrado, reduz o desejado âmbito
-de incidência da norma projetada.
Nossas observações têm, evidentemente, o sentido de
contribuir para o aperfeiçoamento da proposição.
4. Ante o exposto, considerando oportunas e corre--··
tas as medidas propostas, somos pela aprovação do presente Projeto de Lei, com a Emenda aprovada pela douta
Comissão de Constituição e Justiça, na forma da seguin-

te
EMENDA No 2 - CLS
Dê-se a seguinte redação ao artigo 19:

..Art, 19 As pessoas jurídicas poderão deduzir, do
lucro tdbut_ãvel, para fins do imposto sobre a renda,
o dobro das despesas, comprovadamente realizadas
no periodo base, com a construção, instalação e manutenção de creches, destinadas aos filhos de seus
empregados."
Sala das Comissões, 31 de maio de 1984- Gabriel
Hermes, Presidente eventual- Jutahy Magalhães, Relator - Hélio Gueiros - Jorge Kalume - José Igitácio
Ferreira.

PARECER No 373, DE 1984
(Da Comissão de Finanças)
Relator: Senador Jutahy Magalhães
De autoria do ilustre Senador Lourival Baptista, o
presente Projeto de Lei objetiva permitir que as pessoas
juridicas possam deduzir do seu lucro tributável, para
fins do imposto sobre a renda, o dobro das despesas com
a construção, instalação e manutenção de creches destinadas aos filhos de seus empregados.
- 2. --Já tivemos ocasião de relatar a matêria na CorriiSsão de Legislação Social, que a aprovou com a Emenda
que apresentamos. Cabe-nos, agora, analisá-la em seus
aspectos financeiros.
Neste sentido, a Justificação do Projeto esclarece que
a solução para o problema das creches é uma antiga
preocupação das autoridades governamentais.
Já na Con~olidação das Leis do Trabalho, encontramos dispositivOs que estabelecem normas tendentes a
conter o agravamento da situação, tais como os§§ 19 e 2'i',
do item IV, do art._389, e o art. 397 da CLT.
Entretando, como saliento na Justificação, as referidas
disposições legais resultam, na prática, totalmente inaplicadas, porque descumpridas e burladas.
Daí, o objetivo príncipal da proposição, que seria o de
viabiliza·r a aplicação das normas em vigor pertinentes,
através de incentivos fiscais específicos.
Para tanto, levou-se em conta a existência de um conjunto de benefícios, na ãrea do Imposto sobre ã Renda
de cunho eminentemente social. Esses benefícios são o_s
que decorrem da Lei n'i' 6.297, de 15-12-75, e da Lei n9
6.321, de 14-4-76. A primeira dessas leis permite a dedução, do lucro tributável das empresas, do dobro das
despesas realizadas em programas de alimentação do
trabalhador. A outra, concede benefício ~dêntico para as
despesas havidas enl projetas de promoção profissional.
__ ,A dedução estabelecida na Lei n9 6.297 f75 não poderá
exceder, em cada exercício financeiro, a 10% do lucro tributável, enquanto aquela, prevista na Lei n'i' 6.321/76,
não excederá, para o mesmo período considerado, a 5%
do lucro tributável.
Em ambos os casos, havendo excesso a dedi,J.zir, esse
poderâ ser transferido para dedução nos dois exercícios
financeiros subseqUentes.
Se aproveitados, cumulativamente, pela empresa, os
dois incentivos, a dedução fica limitada a 10% do lucro
tributável.
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Quer, o ilustre Autor, que o Projeto sob exame constiM
tua mais uma alternativa, nesse corüunto de medidas,
oferecida às empresas, de redução do seu imposto de renda, através de estímulos fiscais com fins_sºciais_.._
3. Desse modo, a proposição prevê a possibilidade
de dedução, do lucro tributãvel, das despesas que especificam (art. 111, .. caput"), que não poderâ exceder, isoladamente, a 5% (cinco por cento), em cada exercício, ou a
10% (dez por cento), no mesmo período considerado, se
utilizado o benefício propOsto de forma cumulativa com
as deduções permitidas pelas Leis n'i's 6.297/75 e
6.321/76 (art. I•, § I•).
O limite de 10% para utilização cumulativa dos incentivos, como proposto no Projeto, implica a inalterabilidade dos níveis de arrecadação tributária da União, fazendo com que, na prática, inexista qualquer modifi·
cação na estrutura da receita orçamentária em face- das
deduções jâ estabelecidas em lei.
Por outro lado, de acordo com o§ 39 do art. 1', as despesas não deduzidas no exercício financeiro coir-espondente poderão ser transferidas para dedução nos dois
exercícios financeirOS subseqUentes.
4. No âmbito de competência desta Comissão, não
há reparos à matéria, que se compatibilila plenamente à
sistemática" de incentivos flscais existente, na área do Imposto sobre a Renda, de conteúdo e fins Sociais semelhantes aos que se contém nesta proposição.
Assim, opinamos pela aprovação do presente Projeto
de Lei.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1984. - José
Lins, Presidente em exerclcio - Jutahy Magalhães, Relator - Amaral Peixoto - Almir Pinto - Carlos Lyra
-Severo Gomes- José Fragelli- Cid Sampaio- Passos Pôrto.

PARECERES N•S 374 E 375, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9l17, de 1984
(n9 1.208-C, de 1983, na Origem) que "dispõe sobre a
Criação de Cargos no Quadro--Permanente da Sea-etaria do Tribunal Regional do Trabalho da 11• Re-gião, e dá outras providências".
PARECER N• 374, DE 1984,
(Da Comissão de Serviço Público Civil)
Relator: Senador Passos Pôrto
De iniciativa do Senhor Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da II~ Região, vem a exame desta Comissão projeto de lei, dispondo sobre a criação de cargos
no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Region.al do Trabalho da II• Região e dando outras providênctas.
Justificando a proposição, o Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da 11• Região esclarece que a proposta visa à criação de cargos abSOiutãrilt;llfe- n:ecessâilos
ao bom andamento dos Trabalhos afetos a Justiça Tra~
balhista, cuidando que o aumento da despesa se comporte nos exatos limites das disponibilidades apresentados
para o momento.
Assim, a proposição cria 308 (trezentos e oito) cargos
de provimento efetivo e 4 (quatrO) Cargos de provimento
em comissão, sendo 1 (um) de Diretor de Secretaria Financeira, visando a adequar a sua estrutura à de outros
Tribunais Regionais -e à do próprio Tribunal Superior do
Trabalho, l (um) de Diretcir de Serviços e 2 (dois) de Assessor, dos quais, I (um} destinado à Direçãã-Geiãt --Considerando que o projeto tem como paradigma a
Lei n~' 6.644 de 1979, que criou o quadro de pessoal permanente do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região, que atende às normas do Plano de Classificação de
Cargos, e que- as despesas decorrentes da sua aplicação
serão atendidas pelos recursos ·orçamentários própriOs

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

do Tribunal Regional do Trabalho __ da llf Região, somos, no âmbito desta Comissão, pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 27 dejuilho de l9B4.- Fábio Lucena, Presidente - PassOs Pôl-to, -Relator - Alfredo
Campos - Galvilo Modesto.
PARECER N• 375, DE 1984.
(D~ Comissão de Finanças)
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dos cargos do Tribunal atende as linhas básicas do Plano
de; Classificação de Cargos, ora em vigor.
-A.i:lfe as r-azões exposta, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n9 117, de 1984.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1984. - José
Lins, Presidente em exercício - Almir Pinto, RelatorAmaral Peixoto - CarJos Lyra - Severo Gomes - Cid
Sampaio- Passos Pôrto- Jnthay Magalhães- José
Fragelli.

Relator: Senador Almir Pinto
Sob exame da Comissão de Finanças o Projeto de Lei
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que
...dispõe sobre a crii!Ção de cargos do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
II• Região e dá outras providências".
A Exposição de Motivos que acompanha o projeto
destaca:
, "'Tendo sido aquele Tribunal instalado recente-mente e estruturado levando em consideração a experiência de 3 (três) décadas dos dem~is Regionais,
buscamos, desde o início, colher suas experiências e
fruto do sucesso alcançado_ utilizando, até, como
ponto de partida o seu Regimento Interno, e quanto
Co_missão integrada por Magistrados deste Tribunal
elaborava o seu próprio. Desta-manei-ra, nada mais
racional e coviniente que, para a elaboração de nosso quadro de pessoal _permanente, utilizássemos
- c-omo paradigma o projeto em questão, que resultou
na Lei n~" 6.644/79, como jâ dito.
Com este propósito procuramos repeti-lo, inclusive quanto à redação, objetivando facilitar o seu
trâmite pelo Congrsso Nacional, excetuando-se a
não repetição de seus arts. 4~", 511 e 6~", os dois primeiros considerados desnecessários, por constituírem
situações já comandadas pela Lei Complementar n'
10 e pela Lei n~' 5.645/70, respectivamente, quando
à criação de funções gratificadas e a contratação de
serviços com pessoas fisicas e jurídicas. Quanto ao
art. 69, sua eliminação se deve à inexistência de servidores redistribuídos de outros para este órgão.
Sobre o projeto lei propriamente--dito, convém
esclarecer que, sensíveis à politica de contenção de
gastos que vem sendo empreendida pelo Governo
Federal a proposta visa a criação de cargos absolutamente secessários ao bom andamento dos trabalhos afetos a esta Justiça, cuidando que o aumento
da despesa se comporte nos exatos limites das disPonibilidades apresentadas para o momento. Para tal,
o preenchimento dos cargos de provimento efetivo
se verificará em etapas, condicionadas à gradual
transformação e extinção" dos atuais empregos provisórios.
Em síntese, o anteprojeto objetiva criar 308 (tre-zentos e Oito) cargos de provimento afetivo e4 (quatro) cargos em comissão, sendo l (um) de Diretor de
Secretaria Financeira; visando adequar a estrutura à
de outros Tribunais Regionais e à do próprio Tribunal Superior do Trabalho, l (um) de Diretor de Serviços e 2(dois) de ASSESSOR; DOS qUais um deles
destinado à Direção-Geral hoje carente de um assessoramento na área administrativa."
Na Câmara dos Deputados, a proposição colheu pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça,
de Serviços Público e de Finanças, obtendo a aprovação
do Plenário, em sessão de 22 de rnaio d·e 1984.
Inicialmente deve-se ressaltar que a criação de cargos
no TRT da 11~ Região à estrutura e aos critérios "utilizados nos demais Tribunais Regionais do Trabalho, acolhendQ a legislação_ que regula a matéria.
Prevê o artigo 5' do projeto que as despesas decorrentes da aplicação da Lei serão ateri.didas pelos recursos
orçamentários próprios do TRT da 11• Região.
Sob o aspecto financeírO, que nOs cabe analisar, nada
temos a opor ao projeto, salientando que a estruturação

PARECERES N•s 376 E 377, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 9, de 1981
(n' 3.048-B, de 1980, na Casa de origem) que "faculta ao segurado a retlflcaçio do enquadramento correspondente a seu tempo de filiação à previdência social."
PARECER N• 376, DE 1984
(Da Comlssio de Leglsla<;io Social)
Relator: Senador Gabriel Hermes
Com o presente projeto, seu_ eminente autor, Deputado__ Walmir ,Belinati, pretende garantir, aos segurados
Cuja contribuição deva incidir sobre escala de salário-de-contribuição e que não foram enquadrados na classe correspondente a seu tempo de filição, o direito de requerer
retificação de enquadramento no prazo de noventa dias
contados da data de vigência da lei em que se converter o
presente projeto.
A proposição reprodqz, a rigor, o disposto no art. 11
da Lei nl' 6.332, de 1976, renovando, assim, o prazo ali
-preVistO e já esgõtádo. Em defesa dessa medida, o ilustre
autor do Projeto salienta que numerosos profissionais liberais e empregadores deixaram de beneficiar-se da outorga estabelecida pela Lei 6.332, de 1976, embora aufe-rindo rendimentos superiores aos níveis de salário~base,
circunstâiicia que os prejudica sensivelmente quando recorrem ao beneficio da áposentadoria, pois, nessa hipó~
tese, verifica-se acentuada defasagem em seus ganhos.
Acolhemos os argumentos expedidos pelo Autor do
projeto, ainda porque estamos convencidos de que embora a lei n~" 6.332, de 1976, prescrevesse a obrigação dC o
INPS promover ampla divulgação da faculdade assegurada pelo seu art. 11, especialmente por intermédio da
rede bancãria arrecadadora das contribuições previdenciâiias, tal providência não se fez nos parâmetros do desejado, ensejando omissões involuntárias, no prazo de
noventa dias ali previsto, que prejudicaram irremediavelmente numerosos segurados autônomos.
Observamos, contudo, lapso de redação no art. 1~" do
projeto, quando se refere- a "saláriowdewcontribuição" em
vez d~. "salário-base" expressão esta adequada ao caso a
que se reporta.
Desta sorte, opinamos pela aprovação do projeto,
com a seguinte emend!;l:
EMENDA N' I - CLS
Ao art. 1~", caput:
.
Onde se !e. "salário-de-contribuição" leia-se_. "saláriobase".
Sala da Comissão, 3 de maio de 1984.- Jutahy Magalhães, Presidente- Gabriel Hermes, Relator. - Almir
Pinto - Helvíd.io Nunes- João Calmon- Jorge Kalume, vencido, com voto em separado.
VOTO, VENCIDO, EM SEPARADO
Senador Jorge Kalume
A contribuição do segurado autônomo para a Previdência Social ê feita proporcionalmente ao seu tempo de
filiação e dC acordo com uma tabela de valores, quantificados em salário mínimo, que correspondem ao
..salário-base". Desse modo, ao se inscrever, o autônomo passa a contribuir com base no primeiro valor da es-
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cala, progredindo, gradativamente, ao completar cada
interstício do tempo de filiação, até que, coni: 3Ó-anos de

serviço, o seu salário-base atinja o teta máximo de 20 salários minimoS'--- _
O presente projefo, originário da Câmara dos Q_eputados, tem por objetivo facultar ao segurado, cuja contribuição incida sobre o salário-base, ou seja, o autônOmo,
o direito de requerer, dentro de 90 dias, seu enquadramento na classe correspondente ao tempo de filiação,
Em outras palavras, o propósito do autor é reabrir_ o
prazo estabelecido na Lei n"' 6.33'2, de 1976, que compôs
nova escala de salário-base. De acordo com o artigo 1. I

desta lei, os antigos segurados que contribuíam na forma
da legislação alterada, puderani requerer ao Instituto a
retificaçàO de seu enquadramento, desde que o fizessem
dentro de determinado prazo.
Ora:, cabe, ponderar que não mais tend_o sido: õf-odificada a referida escala, a adoção da medida proposta viria anular os efeitos que a Previdência Social procurou
alcançar com a_i_n_stituição <;!.essa modalidade de contribuição que viSa, justamente, vale repetir, a gue os autônomos alcancem a época da aposentadoria em conõiçõ~s
idênticas às do trabalhador assalariado.
Pela sistemática em vigor evita-se o imediatísii:J.o; iSto
é, o favorecimentO individual de segurados que, próximos a implementar os requisitos exigidos para o beneficio, querem aumentar, repentinamente, seu nível de Contribuição com a úrUÇa firialidade de obterproventos mais
vantajosos, causando ao sistema previdenciârio considerável evasão de recursos.
·
Ninguém ignora a crítica situação financeira erh -que sê
debate a Previdência Social. Se possível fosse, as medidas
legislativas do momento deveriam visar à"fuelhoria dessas condições precárias e, niio, o cofltrãrio, como resultarã, fatalmente, a reabertura daquele prazo preconizado
no projeto.
Ante estas considerações, nosso parecer é pela rejeiÇão
do projeto.
_
_
Sala das Comis_sões, 3 de maio de 1984.- Jorge"Kalume.
PARECER :>1° 377, DE 19!!4
(Da Comissão de Finanças)
Relator: Senador Pa5S(Is Pôrto

De autoria do Deputado Waldmir Belina~i, o projeto
que ora nos incumbe relatar tem por objetivo revigorar o
art. II da Lei n9 6.332, de 18 de maio de·I976, que estabeleceu o prazo de 90 (noventa) dias para que os segurados autônomos da Previdência Social, se assim o desejarem, pudessem requerer retificação de enquadrâmento,
de acordo com a escala de salãrio-base a que se refere o
art. 69 do citado diploma legal.
A intenção explícita do projeto é, destarte, restabelecer aquela faculdade de atua_lização do salãrio-base dos
contribuintes autônomos, que foi concedida durante os ·
meses dejunhQ_,julho e agosto do ano de 19?6.
Apesar de aprovada na douta Comissão de-LegíSiação
Social, a matéria recebeu a objeção ponderada do ilustre
Senador Jorge Kalume, que alertava seus pares para o
risco financelt9 com á' adoção da medida, principalmente ante a crise econÓmica ~tual do País e, em especial, a
crítica situação da Previdência Social.
Realmente, facultar outra vez a atualização c;Io saláriobase dos contribuintes autónomos mediante a retificação
de enquadramento, adotando-se o mesmo procedimento
de 1976, nos parece medida inoportuna e inadequada ao
momento de dificu)dadC!à financeiras em que estâ mergulhado o País.
Assim conSiderando, entendemos que a prudência re.;comenda, pelo menos, que se aguarde a superação das
dificuldades atuais, quando então a medida poderâ ser
reapresentada.
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Ante o exposto, opinamos pela rejeição do projeto, no
âmbito da nossa competência regimental.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1984. -José
Lins, Presidente, em exercício - Passos Pôrto, Relator
-Cid Sampaio, contrário- José Fragelli -Severo Go~
mes- Carlos Lyra- Jutahy Magalhães- Almir Pinto
- Amaral Peixoto.
-PARECERES Nos 378 E 379, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 226, de 1983
(n9 5.693-B, de 1981, na origem), que "declara de
· utilidade pública o_ q~po Espirita Cristã~ "André'
Luiz de Interlagos", sediadÕ na cidade de Sio Paulo
--SP".
PARECER No 378, DE 1984
(Da Comissão de Constituição e Justiça)

ração dos cargos da diretoria, conselhos fiscais, deliberati vos ou consultivos.
Demonstrativo que tais pressupostos foram atendidos,
como se conclui das informações aludidas na Justificação do projeto, não vemos óbice ao aColhimento da
sugestão em exame, tendo em vista, ainda, que a observância de tais requisitos e de outros fixados pela legislação _que rege a matéria hâ de ser continuamente exigida
pelo Poder Público.
Tratando-se, ademais, de benemérita e renovada instituição que muitos serviços tem prestado à coletividade,
especialmente à população carente, na manutenção do
Lar André Luiz de Interlagos, opinamos pela aprovação
do plojeto em exame.
Sala das Comissões, 16_ de agosto de 1984. -José
Lins, Presidente em exercício -Severo Gomes, Relator
.!.-Cid Sampaio- José Fragelli- Carlos Lyra- Almir
Pinto- Amaral Peixoto- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães.

Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso
O projeto sob exame, originârio da Câmara dos Deputados, visa declarar de utilidade pública o Grupo Espírita Cristão."André Luiz de Interlagos", sediado em São
Paulo- SP.
2. Na justificação, aduz o_au,tor que a entidade em
referência é a mantenedora dQ. "Lar André Luiz de Interlagos", que acolhe mães e crianças de ambos os sexos,
nqrmais e desamparadas, _assistindo-as até consegUir
encaminhá-las devidamente na vida". Informa.. ainda,
que a Lei n9 2.105, de 5 de setembro de 1979, do Estado
de São Paulo, declarou-a de utilidade pública.
3. Em sua tramitação pela Câtnara dos Deputados
foi o projeto apreciado pela douta Comissão de Constituição e Justiça, que o considerou constitucional, jurfdi_CQ ~_de boa técnica legislativa, aprovando·o, também,
quanto ao mérito.
Acompanhando o pronunciamento daquele órgão técnicQ, jã que foram observados os requisitos legais, entendemos estã.r a Proposição em condições de ser acolhida.
-4.-- Ante o exposto, oPínam'os, no rilêrito, pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1984.- Murilo Ba~
dar6, Presidente- Fernando Henrique Cardoso, Relator
- Marcondes Gadelha - Martims Filho - Passos Pôrto
- Amaral Furlan - Carlos Chiarelli - Pedro Simon Marcondes Gadelha.
PARECER No 379, DE 1984.
(Da Comissão de Finanças)
Relator: Senador Severo Gomes
A proposição em tela, apresentada pelo ilustre Deputado Cardoso AtVeS, tem por objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Espírita CristãQ. "André Luiz de
Interlagos" sociedade civil de fins filantrópicos.
Na casa de origem, foi o projeto aprovado, após a ma.nifestação da Comissão de CõQSfituição e Justiça, que
opinou pela sua constitucionalidade e juridicidade e, no_
mérito, pelo seu acolhimento.
Ençaminhado o projeto à revisão do Senado Federal,
no; termos do art. 58 da CÕnstituiçãO, pronunciou·se
pela sua aprovação a Comissão de Constituição e Justiça, caberldo-nos, no âmbito desta Comissão de Finanç9.s, a anâtise da matéria relacionada com as finanças
públicas.
Res~alte--se que a disciplinação do procedimento de
declaração de utilidade pública, na esfera federal, se acha
contida na Lei n9 91, de 28 de agosto de _1935, regulamentada pelo Decreto n9 50.517, de 2 de maio de 1961, alterado pelo Decteto n9 60.931, de 4 de julho de 1967.
A legislação em questão estabelece requisitos a "Serem
cumpridos pelas entldades ciue prefendem a mencionada
declaração, relevadores da comprovação da aquisição da
personalidade jurídica, do efetivo funcionamento, do
serviço desinteressado à coletividade e da não remun_e-

~PARECERES

NoS 380 E 381, DE 1984

Sobre~ Projeto de Lei da Câmara n9 2.61, de 1983
(nv 648~8, de 1975, na origem), que "altera a redação do art. 99 da Lei nq 3.807, de 26 de agosto de
1980 -Lei Orgânica da Previdência Social, e dá ouM
tras providências".

PARECER No 380, DE 1984
(Da Comissão de Legislação Social)
Relator: Senador Carlos Chiarem
Oriundo da Câmara dos Deputados e de autoria do
ilustre Deputado Freitas Nobre, vem a esta Comissão
para ser apreciado o Projeto de Lei em epígrafe, propondo nova redação ao art. 9q _da Lei n9 3.807, de 26 de_ agosto de t 960, para fixar que ao segurado que deixar d~
exercer emprego ou atividade sujeíto ao regime dél Lei,
ainda que passe a exercer atividade ou emprego não vinculado ao sistema previdenciãrio, é facultado manter
essa qualidade de segurado, mediante o recolhime-rifo da
contribuição em dobro.
Dispõe ainda o art. 29 que aos segurados que ficaram
impossibilitados de contribuir em dobro por motivo de
afastamento de atividade vinculada ao sistema previdenciãrio pelo fato de exercerem outras atividades, permitirse-ã, no prazo de seis meses, contados da vigência desta
Lei, fazerem-no parceladamente e nas condições do art.
99, cuja redação ora se propõe seja alterada.
I;m sua justificação, salienta o ilustre Deputado Frei~
tas Nobre que o segurado que se afastar do emprego, por
exemplo, para exercer mandato parlamentar, mesmo que
tenha 29 anos de contribuição, está impedido de continuar como segurado, negando-se a previdência social a
mantê-lo como contribuinte facultativo e em dobro.
Diante dessa situação, passados vi_nte e quatro meses,
perde o segui'ado a condição de segurado, não fazendo
mais jus a benefícios ou serviços, em que pese ter contribuído toda uma vida para o sistema.
Poder-se-á objetar que, no caso da exempfo oferecido,
o parlamentar perde a condição de segurado mas adquire uma outra situação de beneficiário de outro sistema,
quem sabe _até mesmo mais vantajosa. No entanto, ao
que paiece, o ilUstre ã.ütor da proposição busca realmente-é assegurar a Continuidade da condição de segurado
daquele que se afasta, mesmo voluntariamente, mediante
contribuição dobrada, como forma de garantir, no futuro, beneficieis em ãmbos os sistemas, sobretudo a chamada dupla aposentadoria.
Se partirmos do principio de que a previdência social
brasileira,- sustentada que é pela dupla contribuição de
empregados e empregadores, compulsoriamente, é muito
mais seguro social do que propriamente seguridade social, vez que à contribuição deve corresponder a c_ontrapartida da prestação de serviços e concessão de benefí-cios. Assim, nada mafs justo do que ao coo.tr(bJiinte se
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lhe dê a oportunidade de, facultativamente, continuar na
condição de segurado, mediante dupla contribuição.
Embora tenhamos dúvidas quanto a aspectos de constítucíonalidade da proposição, sobretudo se desejarmos
dar uma interpretação mais rigorOsa ao disposto no parágrafo único do art. 165 da Constituição Federal, enten~
demos que não seria o caso de provocar essa discussão
no momento, sem embargo do que dispõe inciso VI, in fine, do art. 100 do Re8imento Interno desta Casa Legislativa, pOis a proposição jâ foi devidamente apreciada pela

douta Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados, onde obteve parecer favorável à sua
aprovação,
Sob o ponto de vista de oportunidade e conveniência,
achamos que o Projeto faijustiça àqueles contribuintes
mais antigos -e que, já à beira de implementarem seu tempo de serviço, por uma ou outra razão, deixam o sistema,
ingressando noutro diverso. Neste caso, se há disposição
de continuar contribuindo de forma dobrada, acreditamos ser lógica e eqUânime a tlretensão e por isso, devem
ser admitidos como segurados facultativos.
Em face do exposto, nosso voto ê pela aprovação do
Projeto de Lei sob exame, por sua conveniência e oportunidade,
Sala das Comissões, 22 de março de 1984. --Jutahy
Magalhães, Presidente --Carlos Chiarem, Relator Joio Calmon- Gabriel Hermes- Pedro Simon- Euni·
ce Michiles.

..Se há", como lembra o autor~ ...uma indisfarçável
preo_cupação nossa cm proteger os anciâOs c os lrlválidos
em vida, ela se torna ainda maior quando essa vida se
exaure".
Não temos dúvida de que o projeto ê justo e de cunho
eminentemente social. Os idosos e invâlidos,·quando em
vida, auferem uma renda equivalente a meio salário
mínimo, o que lhes permite sobreviver, praticamente, no
limite da indígência. ASsim, claro está qUe o grupo f:imiIiar ou aquele que provê o pagamento das despesas do
fUneral ·são pessoas desprovidas de qualquer recurso financeiro.
Vale ressaltar, ainda, que a legislação previdenciâria,
-tanto a urbana quanto a rural, contém disposiÇão semelhante, embora se dirija a segurados que, pelo seu trabalho, auferem rendimentos muitas vezes superiores aos
benefiCiários da lei em referência.
Nestas condições e corroborando os doutos pareceres
das CorriiSsões TêcnicaS da- Câinára dos Deputados que
analisaiam a matêria sob todos os seus ângulos, opinamos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1983.- Jutahy MAi::alhies, Presidente - Pedro Simon, Relator Hélio Gueiros - Altevir Leal - Iris Célia --Joio Calmoo.

Relator: Senador José Fragelll
Após receber aprovação unânime da douta Comissão
de Legislação Social, vem a esta Comissão de Finanças o
projeto que ora nos incumbe relatar, de autoria do ilustre Deputado Freitas Nobre.
Referida proposição legislativa tem por objetivo assegurar a condição de segurado facultativo da Previdência
Social, sob regime de contribuição em dobro, em todas
as hipóteses de perda de vínculo obrigatório com aquela
instituição.
Tra~a-se, portanto, da uniformização de um direito
que já existe de forma restrita, preteõ.dendo-s"e, com o
projetO em exame, que a corltinuidade da condição de segurado dependa, exclusivamente, da vontade expressa
do contribuinte.
Ante o exposto, entendemos que o projeto deva ser
aprovado também no âmbito da competência desta Comissão.
Sala da.Comissã_o, 16 de agosto-de 1984. -José Lins,
Presidente, em exercício -José Fragelll, Relator- Passos Pôrto- Almir Pinto- Amaral Peixoto- Jutaby
Magalhães - Carlos Lyra- Cid Sampaio- Severo Go-

mes.
PARECERES N's 382 E 383, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara q9 80, de 1983
(na origem, n'~ 1.246-B, de 1979), que "altera a redaçio do artigo 29 da Lei n9 6.179, de 11 de dezembro
de- 1974".
PARECER N• 382, DE 1984

(Da ComisSão de LOgisiaçiO Social)
Re-lator: Senador Pedro Simon
Apresentado pelo ilustre Deputado Saramag9 Pinheiro, objetiva o projeto em exame instituir o pagamento de
auxílio-funeral entre os beneficias concedidos pela Lei n9
6.179, de li de dezembro de 1974.
Como se sabe, a referida lei tem por finalidade amparar os idosos ou inválidos que, embora não segurados da
Previdência Social, tenham contribuído, em qualquer êpoca de suas vidas, para alguma instituição de previdência ou exercido- atividade remunerada.
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, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1984

Aprova o texto da Convenção de Cooperaçio Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista eAdministrativa, assinada em Paris, a .30 de- janeiro de
1981, pelos Governos da República Federativa do
Brasil e da República Francesa.

O Congresso Nacional decreta:
Art._ {9 b. aprovado o texto da Convenção de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa~ assinada em Paris, a 30 de janeiro de
1981, pelos Governos da República Federativa do Brasil
e da República Francesa.
Art. 2<~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na
_ data de sua publicação.
O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.
---Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretário.
São lidos os seguintes

PARECER N• 383, DE 1984
(Da Comissão de Finanças)
Relator: Senador Passos Pôrto

PARECER N• 381, DE 1984
(Da Comissão De Finanças)
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DIÁRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Vem a esta Comissão o ptOjeto que ora nos cabC relatar, tendo por finalidade alterar a Lei n9 6.179, de II de
dezembro de 1974, qu~. "institui amp3ro preVidenCiário
para maiores de 70 anos de idade e para inválidos, -e dá
outras providências".
Á alteração proposta tem por escopo incluir o benefício do auxílio-funeral, como uma extensão das medidas
de amparo aos idosos _e inválidos instituídas pela legislação vigente.
O valor do referido beneficio ê fixadO em termos do
equivalente à renda mensal atribuída na legislação em tela, ou seja, igual à metade do valor do maior salário
mínimo vigente no País.
Tratando-se, portanto, de proposição de elevado alcance social e tendo sido compridas as normas de finanças públicas, com a indicação da fonte de custeio no
art. 29 do projeto, opinamos por sua aprovação no âmbito da competência regimental desta Comissão.
Sala da Comissão, J6 de agosto de 1984. - José Lins,
Presidente em exercício -Passos Pôrto, Relator- Se- vei-o-Gomes- Carlos Lyra- Jutahy Magalhães- José
Frage-lli- Cid Sampaio- Amaral Peixoto --Almir Pinto - Gabriel Hermes.
PARECER N• 384, DE 1984
(Da Comissilo de Redaçio)
Re-dação final do Projeto de Decreto Legislativo o9
27, de 1983 (o9 10/83, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Jorge Kalume
A COrilissão apreserlta ã. Redação Final do Projeto de
Decreto Legislativo n9 27, de 1983 (n~' 10/83, na Cãniara
dos Deputados), que aprova o texto da Convenção de
Cooperação Judiciãríã em Matéria Civil, Coinercial,
Trabalhista e Administrativa, assinada em Paiis, a 30 de
janeiro de 1_~81, pelos Governos da República Federativa do Brisif-e da República Francesa.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1984.- Passos
Pôrto, Presidente - Jorge Kalume, Relator - Almir
Pinto.
AN~O

AO PARECER N• 384, DE 1984-

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n"'
27, de 1983 (n9 10/83, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos dQ art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 149, DE 1984
Altera disposições do Decreto-lei IJ9 1.040. de 21 de
outubro de 1969.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 Os arts. 19 e 29 do Decreto-lei número 1.040,
de 21 de outubro de 1969, pas-sam a vigercom a seguinte
redação, suprimidos os correspondentes parágrafos:
'"Art. J9 O Conselho Federal de Contabilidade
compor-se-á de um contador de cada Conselho Regional, eleito por este em reunião especialmente
convocada.
Art. 2"' Competirá ao -Ministro do Trabalho
baiXar_ as instruções reguladoras. das eleições nos
· CorÍseihOs Federal e Regionais de Contabilidade,
bem como julgar os recursos interpostos contra os
pleitos."
·
Art. 211
cação.
Art. 39

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

Com a instituição do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, pelo Decreto-lei n<~ 7.988, de 22 de setembro de 1945, a profissão do COntado"r foi erigida para
nível universitário.
t regra geral na legislação reguladora das autarquias
de fiscalização de profi~sionais de grau superior que seus
órgãos diretivos e julgadores sejam compostos exclusivamente por titulares dos correspondentes diplomas. Assim é nos Conselhos Federais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Veterimária, Medicina, Odontologia, Fisioterapia e Administração. Mesmo existindo profissionais ·de segundo grau registradõs _ou fiscalizados, não
participam do processo dicisório nem do direito de voto.
Essa norma é compreensível de vez que essas autarquias
do Governo Federal são estruturadas com base na competência técnico-científica, supondo, logicamente, que o
profissional de grau superior estã capacitado para ajuizar sobre as atividades do profissional de segundo grau
da mesma área de conhecimentos, enquanto que o inverso seria um COntrasenso.
Excetuando aludida regra e violentando a lógica da
administração profissional, o Conselho Federal de Contabilidade ainda preserva em sua composição um terço
de guarda-livros atualmente denominados no Brasil de
técnicos em contabilidade, ao lado dos dois terços de ba~
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charéis em ciências contábeis. Essa prãtica era aceitável

no passado, quando o CQ_nta_dor era também profisSional de nível médio, com apenas um ano de estudos a
mais do que o guarda-livros. Hodiernamente, porêm, em
que o bacharel em ciências contãbeis realiza um curso
universitário de ·quatro ou ·cinCó anos a mais do que o de
técnico em ·coiilã.bilidade, não mais prevalece o fundamento que inspirou a cofuposição mista do COrtSé:lho Federal de Contabilidade mediante representações das
duas categorias profissionais.
Ao absurdo da participação do técriiCo e·m: co-ntabilidade na fiscalização do bacharel em ciências _contâbeis,
junta-se a deformação que daí resulta presenteffiente, em
que a classe daquela categoria de segundo grau, por ter
uma quantidade quatro vezes maior, elege inclusive arepresentação d_a categoria de grau superior. Os inaleficios
que daf emanam são clivc:rso1>: começam pela dependência efetiva dos bacharéis eleitos aos técnicos que possuem os votos majoritários; paSsam pela tolerância a invasões por técnicos de atividades legalmente reservadas a
bacharéis; e chegam às repetidas tentativas de conceder
graciosamente aos profissionais de nfvel médio os direi_~
tos dos profissionais universitáriOs, sem a realização do
correspondente curso de graduação, seja mediante extemporâneos provisionamentos, seja através de ardilosas
extensões de atribuições, seja com descabida unificação
das duas classes, conforme comprovam os- Projetas de
Lei n<>s 2.461/64, 1.784/68, 776/75, 4.686/77, 5.323/78,
2.504/79 -e- 5.304/81, acertadamente rejeitados ou arquivados na Câmara dos peputadQs.
Os malefícios apontados estão a evidenciar a. necessidade urgente de estancá-los e corrigir o mal pela raiz.
Isso é feito nesta proposição legislativa, ao concentrar
nos bacharéis em ciências contãbeis, ou contadores, o
processo decisório do Conselho Federal de Contabilidade, e por conseqUência também nos Conselhos Regionais.
A regra proposta reúne em um só artigo as disposições
contidas no art. 1~ e no caput do art. 29 do Decreto-lei n9
1.040/69, o último jã da redação dada pela Lei n9 5.730,
de 1971, Ficam prejudicados o parágrafo único do art. }9
e os §§ 19 e 29 do art. 2', enquanto que o § 39 deste é erigido C!Q., "caput". Aproveita o ensejo para elevar a quantidade de membros do plenário para a que hoje compõe o
colégio eleitoral e que deixa de existir por desnecessário.
Ã vista do exposto, confio em que a lúcida percepção
dos legisladores federais converta esta proposição em lei
no mais rápido tempo possível.
Sala das sessões, 20 de agosto de 1984, -Gabriel Her-

meS-

Art. 29 Os membros do Conselho Federal de Contãbilidade e respectivos suplentes serão eleitos por um
colégio eleitoral que terã a seguinte constituiç~o:
a) um representante para cada Conselho Regional de
Contabilidade, por este eleito em reunião especialmente
convocada.
bj ~~-representante, sindiêalizado,- da erihdade siridical dos conta_bilistas sediada mi jurisdição do Conselho
- Regional de Contabilidã.de respectiva.
§ 19 Na eleição de representante de que trata a alínea
..b"serão observadas as seguintes norma~:
a) na hipótese da existên_cia de uma única ~ntidade
siildical, mediante eleição em assembléia ger;3l extraordinária convocada com es1>a finalidade;
b) na hipótese dá-existência de mais de_ uma entidade
siÕdical, mediante eleíção pelos delegados eleitores de todas as entidades.
§ 2"' -O colégio eleitoral con~~~d~ -pãf.a a comPo-:.
Sição do COnselho Federal se reunirá preliminarmente,
para exame, discussão, aprovação e registro das chapas
coqcorrentes, realizando as eleições 24 (vinte e quatro)
horas após a sessão preliminar.
§ 39 No Pleito ser realizado em 1969, serão eleitos:
a) I/3 (um terço) com niandato de4 (quatro) a_n_o_s, a
iniciar-se em 19-1-1970, em substituição ao terço cujos
mandatos se encerram a 31 de dezembro de 1969;
b) 1/3 (um terço) com mandato de 3 (três) anos, a
iniciar-se em 1~ de janeiro de 1971, em substituição ao
terço cujos mandatos se encerram a 31-12-1970.
§ 49 O terço a ser_renovado em 1971 terá mandato de
4 (quatro) anos, a iniciaf-se em 1'~-1-1972, em substituição ao terçO cujos mandatos se encerram _a 31-12~
1971.

a

Dispõe sobre os Conselhos Federal e Regionais de
Contabilidade, regula a elelçio de seus mem~ros, e d'
outras providências;

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da
Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes
confere o art. 3v d_o_Ato Institucional n9 16, de 14 de outubro de 1969, combinado com o§ 19 do artigo 2i;>do Ato
Institucional n"' 5, de 13 de dezembro de 1968, decreta~:
Art. {9 O Conselho Federal de Contabilidade se
comporá de atê 15 (quinze) membros, com igual número
de suplentes, eleitos pela forma estabelecida neste
Decreto-lei.
Parágrafo único. A composição dos Conselhos· Federal e Regionais de Contabilidade ob_edecerá à seguinte
proporção:
a) 2/3 (dois terços) de contadores;
b) 1/3 (um terço) de técnicos de contabilidade.

(~~i_

n_9 _4.~71, de 15-09-65), com vistas a aperfeiçoá~la e,
pois, torná-la cada vez mais um iristrumento de preservação ecológica.
O que s.e quer, em suma, ê que os pedidos de desmata~
mento de áreas fiquem mais circunscritos, com a exigência de que se façam somente com relação a terras devidarllellte transcritas no registro irilõbiliãríO e -erii tiome do
titular do domínio, a fim de que isto não ocorra tão indiscriminadamente como até aqui, a pedido de qualquer
possuidor legítimo ou ilegítimo .
Tratando-se de arrendamento regular, o pedido poderã ser fóimil:lado em nome do arrendatário, mas acompanhado do oonsf;ntimento expresso do proprietário.
Sala das Sessões, 20 de agosto de 1984.- Nelson Car~
neiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 4.771, DE IS DE SETEMBRO DE .1965

Institui o novo Código Florestal

Art. lO. Não é permitida a derrubada de florestas.
situadas em áreas de inclinação entre 25 a 45 graus, só
·sendo_nelas tolerada a extração de toras, quando em regime de utilização racional que vise a rendimentos permanentes.

(Às Comissões de ConstituiÇão e Justiça e de Agricultura.)

LEGISLAÇÃO CirADA
DECRETO-LEI N• 7.988, DE 22 DE SETEMBRO DE
1945

Dispõe sobre o Ensino Superior de Ciências Eeouômieas e de Ciências Contaõeis e Aotuarlais

················································
(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLe~
gis/ação Social.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 150, DE 1984

Acrescenta dispositiYos à Lei n~ 4.771, de 15 de setembro de 1965, eom vistas ao estabelecimento de
mais restrições ao desmatamento.

DECRETO-LEI No 1.040, DE 21 DE OUTUBRO DE
1969
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão li)

O- CongreSso Nã.Cional

decret~J.:

Art'. 19 Silo acrescentados a-o art. 10 da Lei n94.771, de
15 de· seteinbro de 1965 (Código Florestal), os seguintes
§§l9e29:
"§1"' Obedecidos os preceitos e exigências desta
lei,_ somente serã permitida a derrubada ddlorestas
locálizadas em áreas que estejam devidamente inscriias no registro imobiliário Competeh.ie, devendo o
pedido ser fonnulado em nome do titular do domínio.
§ ~ Nos casos de arrendamento, o pedido poderá ser formulado pelo arrendatário, mas terá que
ser acomPanhado -de consentimento expresso do
proprietârio."
Art. 29 Esta lei entrarã em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
.Justificação

Submeto à consideração da Casa duas pequenas alterações, na legislação que estabeleceu o Código Florestal

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Os projetos
lidos serão publicados e remetidos 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:
Lavras e posterionnente, pela nova toponímia, Lavras
da Mangabeira, no Estado do Ceará, assiste fluir, neste
20- de agosto de 1984, o seu primeiro centenário de elevação à categoria de cidade, fato ocorriclo a 20 de agosto
de 1884.
um evento de alta significação, para todos os que tiveram a felicidade de tê-la como berço, como no meu caso, lá nascido no ano de 1913 e onde passei os alboresda
minha infância.
Alegra-me o coração ver a minha terra estremecida
atingir o seu primeiro centenário de cidade, quando alcançou a sua maioridade política.
certo que hã lutado corajosamente em busca do desenvolvimento econômico, não obstante ter que enfrentar a adversidade que a natureza lhe tem imposto; não só
a ela, como ao Cearâ e ao Nordeste como um todo.
Destaca-se, a 'Cidade de Lavras da Mangabeira, na
presente fase de sua vida econõmica pela sua excelente
agricultura, produtora que é em boa escala de algodão,
fumo, cana~de-açúcar, sementes de oiticica, cera de carnaúba, arroz, milho e feijão, além d~::: alentada produção
de mangas, laranjas, bagos de mamona, mandioca, banana e outros frutos tropicais.
A pecuária merece menção, jâ que vem crescendo a
criação de gado, o que torna o município eminentemente
agrícola e pastoril.
Por isso, poderemos afirmar que o acentuado desenvolvimento econômico do município cearense, assenta~se
no conjunto harmonioso das atividades agrícolas, pastoris e industriais, isto graças a fertilidade do seu solo, um
- dos mais prósperos e ricos do Cearâ.
·O comércio, merece neste instante, uma referência espeCial.
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Nas duas últimas décadas, a cidade de Lavras da Mao~
gabeira, vem experimentando uma verdadeira metamorfose, no que diz respeito ao surgimento de novas -casas
comerciais e instalações de uma forte rede bancária:
Banco do Brasil - Banco do Nordeste e bancos da rede
particular.
Isto tem dado, um inusitado movimento à cidade procurada por comerciantes, industr~ais, agricultores e pecuaristas das cidades que lhe são vizinhas em busca da

rede bancária, suporte maior da economia regional.
h interessante que eu registre os primórdios da Formação Política, Judiciária e--EcTeSíástíca da minha terra.
Comecemos pela - Formaçio Politica:
O Município foi criado pela Resolução régia de 20 de
maio de 1816 e Alvarâ de 27 de junho do mesmo ano,
com sede na povoação de São Vicente <ie Férrer de Lavras da Mangabeira, então elevada a Vila com a denominação de São Vicente das Lavras. Foi instalada a 8 de janeiro de 1818 e elevada à categoria de cidade pela Lei n~'
2.075, de 20 de agosto de 1884.
· ·· · Passaremos a seguir à Formação Juridic~:
Compreendendo o termo dC Várzea Alegre, a Comarca de Lavras foi criada por Lei n~> 1.541, de 23 de agosto
de 1873. Suprimida, com o advento da RepúbliCa, pelo
Dec. n"' 196, de 5 de junho de 1891, passou a Termo da
Comarca de Icó. Na primeü·-a Organização judiciária do
Estado, foi todavia restaurada, compondo-se, então, dos
Termos de Lavras, Aurora e Várzea Alegre, consoante o
art. 2~> da Lei n"' 403, de 27 de setembro de 1897.
Veremos a seguir a Formação Eclesiãstica:
A freguesia foi Criida;-sob a invocação de São Vicente
Férrer, pela Provisão de 30 de agosto de 1813, desmembrada da do Icó, e ficando a pertencer-lhe todo o rio
Salgado, desde o riacho da Presidência até o da Caiçara,
com tódos os seus afluentes. Dela se desmembraram: a
freguesia de São Raimundo Nonato de Várzea-Alegre,
de acordo com a Lei n"' 1.076, de 30 de novembro de
1863; parte da freguesia de São Pedro do Crato, conforme a Lei n"' 1.362, de 9 de novembro de 1870; a freguesia
de N. S. da Conceição de Umari, em virtüde da Lei n~'
1.686, de 2 de setembro de 1875, que somente a 18 de
agosto de 1882 foi executada c'anonicamentç: e, por fim,
grande parte da freguesia do Menino Deus de Aurora,
institufda pár ato do bispo D. Joaquim José Vieira, datado de 27 de junho de 1893.
O patrimônio da freguesia é de meia légua de terra, do
lado do rio Salgado, em que fica situada a Matriz. O seu
primeiro vigário foi o Pe. colado José Joaquim Xavier
Sobreira (1814-1893). A Vila de Quitaiús e a de Mangabeira constituem, cada uma, paróquia independente, ambas recentemeri. e criadas: a primeira tem como padroeiro Nossa Senhora do Rosário e a segtiil.da São Sebastião.
E por que o nome de Lavras?
É exatamente desta parte que irei me ocupar.
Origem do Topónimo
O nome de Lavras, consoante exprime o seu próprio
sentido etimológico, advém das explorações das minas
auríferas n'o seu território.
A exploração do ouro, iniciada no século XVIII, quase cinco anos depois de começada a das minas de São José dos Carirís, Se fez no lugar Mangabeira, provavelmente o nome da fazenda de propriedade do Padre Antonio
Gonçãlves Sobreira.
As lavras respectivas eram chamadas, também, Lavras
de São Gonçalo.
A denominação - Lavras da Mangabeira - como
era conhecido o povoado que se formou em virtude da
aglomeração dos exploradores, passou a encurtar-se
para- LAVRAS tão-somente, e é assim que foi elevada
à vila, pelo citado Alvará de 27 de junho de 1816.
A exploração, por desvantajosa ao erário público, foi
mandada cessar por Carta Régia de 12 de setembro de
1758, medida que, em data de 25 do mesmo mês e ano,
foi por igual adotada em relação às demais existentes na
Capitania. Sobre as minerações leiam-se os trab8lh0s de
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João Brígido, Homens e Fatos, pãgina 77; de Pedro ThéOerge, Esboço Histórico, capítulo X, e, especialmente, o
que escreveu o Barão de Studart em torno da irivi:racidade de ambos, nas Notas para a História do Ceará, capítulos 1 e 2. O Dec. nQ 1. I 14, de 30 de novembro de 1943,
readotou a denominação primitiva- Lavras da Mangabeira.
Busquei os dados que acabo de apresentar nos estudos
e pesquisas realizados por Martins Filho e Raimundo
Girão, figuras de alto quilate da cultura cearense, dedicados a história do Ceará e de sua gente.
D-esejo cOm-este modesto registro manifestar a miriha
alegria por tão esplendoroso evento que a data de hoje
assinala, no calendário histórico e festivo do Ceará.
Orgulho-me da terra que me serviu de berço, nutrindo
por ela um incomensurável amor.
Tenho-a permanentemente no coração guardando indelevelmente a silhUeta geográfica: A serra do Boqueirão, com aquele majestOso talhado, por onde passam as
águas revoltas do rio Salgado, que banha a cidade, pela
sua rriargem esquerda. O seu casario a velha e a nova matriz, a Igreja do Rosário e o vetusto sobrado- da cadeia
pública.
São imagens -que permanecem nítidas na minha memória, fotografadas ainda, na minha infância que os
anós não Trazem -m-ais!
Por tão grato acontecimento desejo apresentar aos
meus coestaduanos as felicitações desta Casa, na pessoa
do atual gestor do município Francisco Aristides Ferreira, ao mesmo tempo em que rendo sentida homenagem a
todos que tiveram· a ventura de dirigir os destinos da mínha terra qUerida - Lavras da Mangabeira. (Muito
bem! Palmas.)
O Sr. Itamar Franco- Peço a palavra pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Tem a pala·
vra pela ordem o nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO - (PMDB- MG. Pela
ordem. S~m ·revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Soticitei a palavra para apresentar um requerimentO
que considero inadiável. :t o seguinty:
.. "Sr. Presidente Senador Moacyr Dali~:
Os meíos de divulgação noticiarani ~piamente
denúncia formulada pelo Exmo Senhor Governador
do Ceará, Luiz Gonzaga da Forisecã. Motta, segundo a qual houv~. "uma tentativa, por parte de um
dos pleiteantes à Presidência da República", de suborno para fips de aliciamento na convenção do
PDS, tendo sido oferecido ao referido Chefe de Governo Estadual,. "um Ministério em troca de seu
apoio,., "Acrescenta Sua Excelência saber da existência de convencionais qw;. "foram constrangidos por
somas no montante de cento e cinquenta milhões".
Os fatos trazidos a público conhecimento Pela
autoridade em questão, sobre serem da maior gravidade, constituem, em tese, delito penal capitulado
na legislação específica referente à matêcla.
A Mesa do Senado Federal, por força do disposto na Lei Complementar n9 15, de I 3 de agosto de
1973, tem o específico e indeclinável poder-dever de
examinar, não só a regularidade formal dos pedidos
de registro de candidatura à Presidência da República, como, igualmente, todas as circunstâncias que,
envolvendo o nome dos pleiteantes, possa caracterizar ilícito impeditivo da consumação e deferímento
do indigitado registro.
Na qualidade de Senador da República Pelo Estado de Minas Gerais e de membro nato do Colêgio
Eleitoral previsto na Constituição, sínto-me no- dever de exigir a interpelação por Parte da Mesa desta
Casa, do Senhor Governador Luiz Goiliaga da
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Fonseca Motta a fim de que S. Ex~ confirme ou infirme as declarações a ele atribuídas.
Tal diligência- se faz imperiosa, previamente a
qualquer pronunciamento do Colegiada sobre o registro das candidaturas, de forma a evitar a consumação de ato eivado de nulidade absoluta.
Sala das Sessões,_ 20 de agosto de 1984. - Itamar
Franco.
Este requerimento, Sr. Presidente, eu o apresento face
a gravidade da denúncia do Ex"' Sr. Governador do Cea-.
râ. Não é crível que tal aconteça. S. Ex• não declinou o
nome do_ presidenciável e S. Ex• tem a obrigação de comunicar à Nação se de fato se deu esse suborno, quem o
propôs. E a Mesa do Senado que tem por dever constitucional registrar os candidatos nesse pleito indireto, deverá, no meu entendimento, interpelar o Governador do
Ceará.
~ o requerimento que encaminho a V. Ex•

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO:
GOVERNADOR TANCREDISTA DENUNÇIA A
MILITARES
DA ESG TENTATIVA DE SUBORNO
Fortaleza- O Governador Gonzagá Motta revelou
ontem, perante 100 estagiários da Escola Superior de
Guerra que visitam Fortaleza, durante conferência no
Centro de Treinamento do Banco do Nordeste, que foi
vítima de uma tentativa de suborno por parte de um dos
candidatos indiretos à Presidência da República. Motta,
que jâ declarou apoio à candidatura Tancredo Neves, citou, ainda, a c_ompra de votos de convencionais.
A denúncia foi feita perante oficiais-generais que fica~
ram impressionados com o que ouviam, em silêncio absoluto~. "Houve, em cima do próprio Governador do
Ceará" --disse Gonzaga Motta --:-."uma tentãtiva por
parte de um d,os pleiteantes à Presidência da República,
que me ofereceu um Ministério em troca do meu apoio,
Sei também que convencionais foram constrangidos por
somas no montante de CrS 150 milhões. Os senhores ja
pensaram, um convencional endividado ter de aceitar?".

Angústia
- Nós, aqui, não somos civis nem militares - disse o
GOYefmidor. - Somos, todos, cidadãos brasileiros que
precisam refletir ffiuito. Nós estamos angustiados. O
povo está angustiado.
Mais tarde, desembarcou em Fortaleza o ex-Ministro
Armando Falcão, que fof recebido no Aeroporto Pinto
Martins pelo ex~Deputado e Ministro cassado do Govern-o João Goulart, Expedito MaChado, um dos integrantes da frente pró-Tancredo Neves no Ceará. Armando
Falcão disse que veio visitar amigos e correligionários.
-Fiquei decepcionado - disse Falcão - com o reSultado da convenção do meu partido, o PDS, que rechaçou a grande oportunidade de Cleger Aureliano Chaves Presidente do Brasil. Quero comunicar a minha inconformidade cívica diante do acontecimento. Quando
retornar ao Rio de Janeiro, vou pedir ao diretório regional do PDS, do qual sou membro, o meu desligamento.
Indagado. sobre que rumo- iria tomar, respondeu:
- V amos ver as etapas seguintes. Ainda não recebi o
manifesto da frel_lteLiberal.e nem o conheço. Quando
ele chegar às minhas mãos, vou me posicionar sobre ele.
Armando Falcão disse que dos dois candidatos,. "Taocredo Neves é o melhor".
. --E a reação militar contra ele? - perguntou um repórter.
-Não conheço em nenhuma área militar qualquer
reaçào contra Tancrédo. Ele tem condições pessoais,
morais e políticas para dirigir os destinos da Nação, pois
conquistou a confiança de pessoas responsáveis do país e
do povo - ·resoondeu o ex-Ministro da Justiça.
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Já o_Ministro Cêsar Cals disse que apesar de ser seu
"amigo pessoal", não apoiará Tancredo Neve,s, "porque
ele está cercado de esquerdistas radicaís ecomunistas".
Jornal do Brasil, 18~8-84

MOTA DIZ QUE RECEBEU
OFERTAS PELO SEU VOTO

Agência Estado

O Governador do Ceará, Gonzaga Mota, fez ontem
em Fortaleza às Forças Armadas e a_ todos os governantes responsáveis- do Pais um apelo par~. "a jmediata instalação de uma cruzada_ cQo_tra a cm:rupção ao revelar
que no ano passado recebendo um presidenciável em palácio" ouviu a proposta para ocupar um ministériO em
troca de seu voto na convenção nacional do PDS. O apelo e a revelação foram feitos durante sua conferência
para uma turma da Escola Superior de Guerra, constituída de oficiais-ifuperiores do Exército, Marinha e Aeronáutica, alêtn de outras autQridades. Depois de qualifi~
car a proposta de corrupta, o governador cearense evitou
revelar o nome dQ "presidenciável'\ por...questões de ética", mas já havia abandonado totalmente o tema de
sua palestra ~."Problemática nordestina: análise e su-gestões".
, ,"Não se pode admitir que um convencional possa re-_
ceber em troca de seu voto 150 _ou 200 milhões de cruzeiros" - afirmou Mota, ao traduzir a posição de alguns
convencionais do PDS~. "Coitado desse convencional,
que está precisando de dinheiro e recebe a proposta de
150 milhões por seu voto. Ele, coitado, vai ter de pensar
duas vezes; ele, coitado, vai· sofrer um processo de corrupção, um processo diante do qual qualquer um fica extremamente amargurado.".
,. "Nós ficamos realmente pasmados diante das coisas
que estão acontecendo neste País" -prosseguiu o go.;.vernador cear~n_s_e, chamando a atenção dos oficiaiS presentes,. "Isto é algo que deixa os nossos militares - e
aqui tem boa parte deles- diante de um quadro de angústia, como a nós civis tã.inbém, PorqUe, meus senhores,
é dificil, nurn contexto, numa negociação, ver-se um convencional recebendo tal proposta".
Em seguida, frisou a necessidade -de intensa reflexão,
porqu~. "nOssa angústia dos senhores militares e nossa,
de governantes, é uma angústia por não saber qual será a
perspectiva do amanhã porque o povo está angustiado,
estâ sofrendo por falta de alimentos, pelo desemprego,
pel'a falta de seguranç·a e pela falta de perspectivas". Voltando a seu discurso escrito, acrescentou que ê necessário colocar a região Nordestç, "no patamar que mereCe
no contexto nacional".
....A tônica de meu brado tem sido es~: a História- não
perdoa os omissos" - lembrou_ Gom;aga Mota. Mais
adiante, acentuou qu.;. ••a soberania nacional está acima
de quaisquer ou.tros interesses. Hâ que ser o espelho de
urna sociedade economicamente: justa e politicamente
aberta, com a distribuição socialmente eqUitativa dos
frutos do trabalho. Isso traduz efetivamentC o sincero
amor que devemos devotar a nossa_ querida Pátria. Dessa
postura liberal não arredaremos",
Gonzaga Mota foi entusiasticamente aplaudido pelos..
101 estagiários da Escola Superior de Glierrà.
O Estado de S. Paaulo. 18-8-84
O SR. PRES!D!!:NTE (Moacyr Dalla) - Esta Presidência levará âo conhecimento dos seus pares, em reunião da Mesa do CongreSSo Nacional, para as devidas
providências e encarninharã cópia deste documento aos
relatores dos candidatos que requereram registro.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sampaio.
(Pausa.)
S. "EXt- não -está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador. Josê Fragelli.

O SR. JOS!l FRAGELLI (PMDB- MS)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As previsões que se faziam para o desdobramento do
quadro polítíco partidário após 82 apontavam, de preferência, a uma desarticulação, senão a uma fragmentação
do PMDB. Pelo fato de ser ele uma frente, o Partido,
dizia-se, era um conglomerado de correntes de diferentes
ideologias nas quais se viam contradições inconciliáveis.
Haveria uma luta interna, procurando cada grupo impôr
as suas idéias, o seu estilo, os seus métodos de militância.
Enfim, a frente PMDB; dentro da qual de fato existiam e
ainda existem tantas correntes político-partidârias diferentes, iria implodir. E isso deveria acontecer imediatamente ap?s as eleições de 82. Do PMDB nasceriam outros partidos, num processo algo parecido com o processo biológico de reprodução dos organismos monocelulares, como que por efeito de cissiparidade.
Enquanto eram esses os vaticínios feitos para a grande
frente constituída pelo PMDB, via-se no outro grande
Partido, o PDS, algo de monolítico, urna organização
toda inteiriça. Acalentado pela força centrípeta do poder, amparado esse Partido naquela força que o Governo sempre dá à agremiaÇão -partidária que o embasa e
que ela protege, que ele procura fortificar, qUe ele procura impulsionar para frente. Pode-se dizer que o PDS se
apresentava, assim 1 como algo uniforme na sua estrutura, acomodado no seu comportamento, coincidente nos
seus objetivos. Aliás, quando se fala uniforme na sua es.::
trutura, ou quando se falava, o qualificativo uniforme,
como sinônimo de farda, de vestimenta e de figurino militar, dava-lh~ a certeza de uma conduta retilínia e· sempre disciplinada. Pensava-se, à êpoca, que isto realmente
aconteceria, inclusive porque julgava o PDS ter um comando e um comandante.
.
·No entanto, mais claro parece que alguns viram a realidade dos fa~os pelo conhecimento dos homens como,
por exemplo, do General Golbery do Couto e Silva que
conhecia o comandante e sabia que não tinha aquelas
aptidões necessárias para manter firme, coesa, unida a
agremiação partidâria que ele podia aspirar, a comandar, mas de fato não tinha as qualidades de comandante
para mantê-la coesa, e unida.
As decepções foram se acumulando. O Partido do Governo nem com aquela força - repitamos - centrípeta
que o poder dá ao partido que atende, que protege; nem
com isso foi suficiente para manter a grande organização
partidâria, que um dia se disse ser o maior Partido do
Ocidente; nem assim· ou talvez mesmo por causa desse
comando sempre iõ.termitente, ~itubeante, inexpressivo,
incapaz ê que ele chegou ao ponto em que se encontra
hoje.. Talvez sê! o PDS tivesse à sua frente somente as lideranças políticas e civis, tivesse se mantido como o
maior Partido deste Pafs ou o maior Partido do Ocidente_ Mas, a interferência desse comandante, que ora autoritamente assumia posições de comando e de direção,
que ora se negava a participar das responsabilidades de
sua atuação partidária, justamente por efeito desse comando, sempre vacilante, sempre incompetente, ê que
este Partido chegou onde chegou. É claro, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, que essa não é a única explicação para
a fragmentação do Partid_Q Majoritário. Cientistas sociais, S~Jciólogos, políticos, habituados a um exame, a
uma anâlise mais profunda dos fatos, dos atos, dos atares que atuam num partido político vão apontar, amanh_ã, causas mais profundas do fenô:ffieno. Por exemplo,
é inegável que o grande embate pelas diretas atingiu imediatamente e de maneira profunda as bases do pessedismo, da luta pelas dire~as que foi apenas conduzida pelos
partidos políticos, mas que, na verdade, foi um movimento popular como nenhum outro havia acontecido na
História política desta Nação. Foi o grande embate pelas
diretas que abalou os alicerces mesmo do Partido Majqritário, do Partido do Gpverno, mas sem dúvida pela incapacidade daquele que disse que ia fazer do Brasil uma
democracia, mas que não teve a coragem de dar o fato
decisivo que era entregar nas mãos do povo os destinos

da_ Nação, po~ efeito dessa incapacidade, por essa falta
de coragem física, ê que ele abalou os alicerces do seu
próprio Partido.
_Outras causas, sem dúvida, repito, serão apontadas
pelos analistas dos fatos políticos e sociais. Mas esse movimento das diretas foi o que levou primeiro os jovens
deputados, parlamentares do Governo, em seguida, os
governadores, mais administradores, mais jovens deste
Partido a se aliarem ao grande movimento popular. ~
um fato social e histórico que os mais moços sempre ficam mais perto do povo, caminham mais depressa e mais
irresolutamente ao encontro das aspirações populares. É
um fato social e histórico que os mais moços procuram
mãrchar na cadência dos passos que o povo procura caminhar no sentido de realizar as sua aspirações.
Ainda hã de se anotar de uma maneira mais precisa,
nlais bem fundamentada este fato.
Foram os elementos mais jovens do PDS, deputados
mais diretamente ligados ao povo e os governadores
mais jovens, que deram os primeiros e os decisivos passos para a desaJ1iculação do Partido do Góvetno. Levados por quê? Levados pelo povo nas suas grândes marchas, nos seus grandes comícios populareS pelas eleições
diretas.
Explica-se assim, no meu modo de ver, muito bem essa
cisão no pedessismo com aquela observação de Ortega Y
Qasset fazendo a distinção entre contemporâneos e coetâneos: contemporâneos e coetâneos vivem à mesma época, viVem na mesma atmosfera, mas contribuem diferentemente para a formação dos novos temPos. Foram e
são assim os elementos jovens do PDS, governadores e
deputados, que são coetâneos, que têm os sentimentos
do momento, que afinam as suas idéias com a idéias do
povo. São esses que vivem o momento atuat, com um
passo jâ no dia de amanhã e não como os contemporâneos, os velhos pedessistas, com um passo no passado.
Há um fundamento sociológico para tudo isto que aconteceu no PDS e que muitos não querem compreender. S
alguma coisa que não hã de voltar atrás.

O Sr. Odacyr Soares - Permite V. Ex" um aparte?
O SR. JOSf: FRAGELLI - Não hã a sedução propriamente de posições. Se me fosse possível e permitido
ilustrar, diria, por eXemplo, que não foi o Senador José
Sarney quem trouxe o seu filho para a Frente Liberal,
mas foi o jovem Deputado Sarney Filho que, votando
pelas diretas, preparou o caminho de Sarney pai para
que ele a dotasse a atitude que depois tomou; mesmo que
Sarney, pai não tivesse aquele antecedente que tanto o recomenda de ter sido o jovem Deputado rebelde que formou a bossa-nova da UDN.

O Sr. Odacyr Soares_:_ Permite V. Ext- um aparte?
O SR. JOS:Il: FRAGELU- Pois não, ouço o aparte
de V. Ex.•
O Sr. Odacyr Soares- Nobre Senador José Fragelli,
V. Ex' no seu discurso, estã justificando atitudes diversas, a começ;J.r_ pela própria atitude que, há alguns anos,
deixou a ARENA para passar para a Oposição e ainda,
recentemente, justifica a atitude do nobre Senador Marco Maciel e daqueles que compõem a Frente Liberal,
pergunto a V. Ex• como explicaria, por exemplo, a insatisfação de conceituados e eminentes políticos do seu
Partido, dentre os quais eu situaria o eminente Senador
Itamar Franco, com a própria presença da Oposição no
Colégio Eleitoral?
O SR. JOSf: FRAGELLI - Se o Deputado Itamar
· Franco estã presente, aliás, o eminente Senador Itamar
Franco, que me parece nunca toi Deputado, pelo menos
Federal. ..
O Sr. Itamar Franco -

Infelizmente, não.
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O SR. JOSit FRAGELLI -~ Infe_lizmc;:nte não, e V.
Ex' diz muito bem, com essa pureza de alma que é própria de seu caráter. S. Ex• dará essas razões, e posso passar assim ...

O Sr. Odacyr Soares- V. Ex• se dá ao luxo de interpretar a posição do PDS.
O SR. JOSit FRAGELLI - ...por cima do aparte de
V. Ex• que não vai me-desviardo rumo que tracei ao meu

discurso, porque, realmente, me perdoe V. Ex•, ele não
se encaixa no tema que estou procurando desenvolver.
O Sr. Odacyr Soares - O tema é variádo, e V. Ex•
procurou conceituar atitudes de muita gente, mas só do
PDS.

O SR. JOSit FRAGELLI- O povo ainda compreendeu que sob a pressão do restrito grupo militar que domina o poder muitos pedessistas, inclusive jovens, não tivessem votado pelas eleições dirétas, aprovando a Emen~
da Dante de Oliveira: Mas quando inclusive estimulados
pelo próprio Presidente da República elementos os mais
responsáveis da direção do PDS propuseram uma medi~
da interna de democratização, que seria a consulta às ba~
ses do partido, e por um recuo de última hora do Presi~
dente da República, tão própria do seu modo de proce~
der durante todo o seu Governo, avançando e recuando,
e mais recuando do que avançando, não foi possível con~
ter mais as graves contradições internas do Partido majorirário, e o resultadQ foi a sua implosão, a sua fragmentação, a sua desarticulação.
Assim, nós vemos que a Frente, que todos diziam não
seria mantida, porque era uma Frente, porque era um
composto de váriaS correntes partidárias, enquanto ela
se consolida e cresce, aquele que parecia ser um bloco
partidário monolítico, este fendeu-se e os pedaços estão
por aí.
O Sr. Odacyr Soares- V. Ext me permite um apaite?
O SR. JOSJ;: FRAGELLI- Um momento! Era este o
fato que eu queria fixar, que estou procurando fixar:
cresce e consolida-se a Frente, que era o PMDB, e que a
opinião da maioria previa, antes de novembro de 1982,
desfazer-se, Ela hoje continua sendo uma Frente, maior
e talvez mais complexa, uma Frente que assusta os reacionários e preocupa os tímidos conservadore~: Vêm
nela Direita e Esquerda; Socialista e Comunista; Progressista; os de Centro-Esquerda, enfim, toda uma gama
de opiniões, de idêias e de ideologias que existem em to~
das as democracias.
Mas o curioso do fenômeno brasileiro ê que essa Frente se mantém, que essa Frente se consolida, que essa
Frente se expande, que essa Frente, mais do que nunca,
procura marchar construindo uma nova democracia no
BrasiL
Essas forças, portantO, não são forças contraditórfas,
não são forças conflitantes, não são forças que se chocam, São forças que se compõem, porque são forças que
compreendem as necessidades do povo e o verdadeiro
destino do Pa1s.
O Sr. Moacyr Duarte -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSJ;: FRAGELLI - Essa Frente hoje, como
marchou unida em novembro de 1982, unida marcha
para os sufrágios do acanhado, do repudiado e desgraçadamente inevitável Colégio Eleitoral. E marcha, não
para eleger um Presidente, essas forças têm um objetivo
maior, mais alto, diria mesmo mais digno. As Oposições
unidas querem uma só coisa: Mudança! Mudança!
O Sr. Moac_yr Dua_r_~ -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR JOS:t FRAGELLI - Um momento. E será
muita honra receber o aparte de V, Ex~ Mudança, mais
do que mudança política, mais do que mudança econô~

mica ou financeira, mais do que mudança social, nós
sentimos o que o povo quer: ele deseja mudança espiri~
tual, mudança êtica, mudança substancial, e não uma
mudan_ça puramente formaL O que o povo agofa querê
mudança, porque quer que a sociedade brasileira seja insuflada por um novo espírito e por uma êtica 180 graus
contrária à ética vigente de dez anos para cá. É esta a
mudança que o Brasil hoje deseja, e se nós pudéssemos
quantíficar, pelo menos 80% do povo brasileiro, OS brasileiros ressenten-se mais com as repetidas e impunes
afrontas ao seu brio, que lhe têm sido impostas, do que
por falta de pão e de teta. Por isso, queríamos- eleições
diretas, porque o povo tem o direito de manifestar, nesta
quadra decisiva da vida brasileira, o tipo de mudança
que quer. Os senhores haveriam de ver que o povo pediria menos pão e menos teta, mas pediria sobretudo as liberdades políticas e uma integridade moral a toda prova.
O povo estâ sedento de honestidade, O povo está sedento
de moralidade. O povo está sedento de um reg_ime que,
ao lado das coisas materiais da vida, lhe dê as coisas espi. rituais, como a liberdade e coisas morais c_omo a decência na vida pública e na vida particular, o que não vem
acontecendo ultimamnete. Para il\.lstrar este último ponto eu relembraria aqui novamente o que já disse ce_rta
vez, quanto a essa elevada atitude do pbvo, que está 20
anos em jejum de liberdade, e I Oanos em jejum de moralidade; relembraria aquele episódio citado por Salvador
Madariaga logo no início-de um dos seus livros. Conta
ele ter ouvido de um professor;. "Hoje em dia, ao homem
corrente, o que preocupa não êa liberdade senão _o_s:_ovos
fritoS." Madariaga, replicou;. "A cura para essa enfermidade ê um período de 10 anos no cárcere, com ovos fritos
todos os dias ... "
No Brasil, temos pelo menos uma década de ovos fritos, e a liberdade ê essa a_que nós assistimos, e a morali~
dade ainda é menor.
·
Eu diria que mesmo que o povo brasileiro estivesse
empanturrado de ovos fritos, a sua escolha seria a liberdade, da mesma forma que o exemplo citado pelo grande
ensaísta esPanhol.
Conta ele o caso, na última eleição da segunda república espanhola, naquela cidade histórica de Granada,
em que um pião estava na fila de votação e um cabo elei~
torai parece que cabos eleitorais existem em todos os paí~
ses do mundo -escorregou~ lhe para a concha das mãos
um duro, uma moeda espanhola. o trabalhador ficou
impassível.- Em seguida, o agente eleitoral colocou-lhe na
mãó _uma nota de 5 duros, e ele, nada. Talvez mais por
curiosidade que pelo desejo de conquistar aquele voto,
passou~ lhe uma nota de 100 pesetas, que era à época uma
fortuna para aquele pobre infeliz. Ele simplesmente disse
ao cabo eleitoral:-:-. "En mí hambre mando yo". Na minha fome mando eu.
É essa a Iesposta do povo brasileiro àqueles que prete~dem dar-lhes agora somente vantagens materiais, sem
lhe dar moralidade e liberdade -política.
Concedo o aparte ao nobre Senador Moacyr Duarte.
O Sr. Moacyr Duarte - Senador José Fra_gelli,
acostumei-me a admirar V. Ex~. quando o conheci GovernadÕr do seu Estado, pela legenda da União Demo_crâtica Nacional, partido que ajudamos a fundar. Continuei a admirar V, Ex• quando, por força de uma obriga~
toriedade inserida na legislação revolucionária, V. Ex• se
filiou à ARENA. A minha admiração não sofr_eu qualquer fissura quando V. Ex' se filiou ao partido Democrático Social, e permanece ainda a mesma admiração
quando V~ Ex• hoje se abriga sob a legenda do PMDB,
em decorrência ou como resultado de incompatibilidades poHticas ocorridas na sua província. A minha admiração continua crescente, porque V. Ex•, como cidadão,
como profissional e ~orno homem público, ê merecedor
desta especial afeição. Quero apenas louvar a preocupação de V. Ex• com as pressupostas defecções ocorridas
no Partido situacionista. Não temos e nem nunca nutrimos qualquer preocupação com as dissenções por acaso
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verificadas no's Partidos da Oposição, mas o que me suspreende no comportamento do eminente preclaro Senador Josê Fragelli ê que S. Ex' ocupe a tribuna para fazer
a apologia da infidelidade partidária e da traição política. Talvez eu venha concordar com algumas das suas colocações, mas me permito fazer reparos a outras. Quando deveríamos exaltar os valores humanos e morais que
devemos preservar, surpreende-me, numa pessoa com o
ªcervo de tradições, de hombridade e dignidade, que são
as virtudes que tipificam a sua personalidade, confessome estarrecido e perplexo quando V. Ex• assoma à tribu~
na do Senado da República para fazer a apologia da infidelidade partidária,
O SR. JOS:t FRAGELLI- Agradeço de iníCio as referências extremamentes generosas de V. Ex• a minha
pessoa e merecidas, sem dúvida. Creia que a minha admiração por V. Ex•, pela sua postura nesta Casa, pela
sua inteligência, pela sua cultura, pela precisão com que
sempre coloca as questões que aborda, vem desde que
aqui V. Ex~ teve assento há dois ou três anos substituindO prOvisoriamente <i.qi.iele amigo querido, que foí Dínarte Mariz. Eu diria a V. Ex• que sempre combati a fidelidade partidária porque esse princípio inscritO na lei
sempre riie ·pareceU-profundamente antidemocrático, em
primeiro lugar, porque tira a liberdade do político de
agir de acordo com a sua consciência. Acredito que muitas vezes o político, o Deputado, o Senador esteja certo e
o seu partido esteja errado. E não admito possam as imposições de ordem partidária, nem sempre ditadas pelas
melhores razões e pelos sãos princípios, sobrepor-se à
consciência de um homem público, que tem assento no
Congres-so Naclorlãi. Em segundo lugar, não posso tachar de traidores aqueles que tomaram agora a sua atitude saindo dãs hostes do Govern~ para enfrentar, na
Oposição, _uma dura luta partidária.
Quando o Sr. José Saritey, Presidente do PDS, ievou
aquela sugestão ao Presidente da República, teve de Sua
Excelência apoio, caminho livre para fazer a proposição
perante o seu partido e, no momento decisivo, esse Presidente, de: maneira-intempestiva, que, aliâs, ê o seu modo
comum de proceder, irresponsavelmente, desautorou
aquele Presidente do partido, esse homem só tinha um
caminho digno, que era deixar não só a Presidência da
sua agremiação partidária, mas tambêm a própria agremiação. 1'! assim que entendo os fatos.
Sr. Presidente, quero dizer que sou daqueles que creditam a variedade das correntes de opinião pública, as riquezas das suas concepções ideológicas e políticas, o
crescimento e a consolidação do PMDB e dos partidos
de oposição. Há muitas idéias no PMDB, mas um só
propósito - mudança.
Acredito que dessas espêcies diferentes de idêias, de
sentimentos e de tendências ê que vai nascer uma nova
democracia no Brasil, ê que .vai" romper aquele impasse
entre, de um lado, o imobilismo e, de outro lado, a Revolução. A mudança é o caminho único da paz social; a
mudança é o caminho único da consolidação da democracia. Essa mudança tem que ser profunda tanto quanto
possível.
Coloco-me entre os elementos conseivadores do meu
partido e das Oposições, mas não tenho medo das idéias
novas, das idéias de esquerda, e talvez tema mais as da
direita do que as da esquerda, porque tenho certeza de
que o imobilismo ê que poderá levar à sublevação do povo, à revolução, não pela mudança mas pela violência.
Não sou um conservador racionário. Acredido na evolução, acredito nas mudanças para que se instaure neste
País, não só u~a nova democracia politica, mas, também, uma democracia social.
O Sr. Humberto Lucena aparte?

Permite-me V. Ex• um

O SR. JOSlt FRAGELLI- Pois não, nobre Senador.
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O Sr. Humberto Lucena- V. Ex•. como sempre, faz
um discurso bastante lúcido, analisando a situação polí~
tica nacíonal e os seus últimos desdobramentos. Durante
o seu discurso V. E:r<.• exaltou, como não podia deixar de
fazê-lo mais uma vez, a grande campanha de mobili~
zação popular realizada pelo PMDB e pelos demaTS
tidos da Oposição, com o apoio da sociedade brasileira,
em prol do reslabelecimento imediato das eleições dire-.
tas para Presidente da República. Lembra-se V. Ex• que
o principal responsâvel pela rejeição da Emenda Dante
de Oliveíi"a n.-õ-Congresso Nacional foi o Presidente João
Figiieii'édó, -que assumiu a sua responsabilidade perante
à Nação comparecendo a uma cadeia de televisão. O seu
argumento, na época, era o de que não poderia concor~
dar com a eleição direta na sua sucessão, quando o _PDS
havia ganho as eleições de 1982 e detinha a maioria no
Colêgio Eleitoral. Ora, nobre Senador José Fragelli, com
a implosão do PDS, que V. Ex• analisa neste inStante,
houve uma reversã.o de expectativa, e hoje, nós, da Oposição, com a Frente Liberal, temos maioria no Colégio
Eleitoral. Então, desapareceu o argumento do Senhor
Presidente da Repúblíca. Estã na hora de S. Ex• fazer de
novo uma reflexão e decidir enviar ao CongressO Nacional uma mensagem propondo eleição direta para sua sucessão. O nosso grande desejo para reali~ar essa democracia plena, a que se refere V. Ex,., é eleger Tancredo
Neves pelo voto popular.

Par-

O SR. JOSI! FRAGELLI - Aliás, o nosso candidato
jâ se manifestoU tiO sentidQ;inclusive dizendo que abre
mão da sua candidatura, desde que venham as eleições
diretas.
Sr. Presidente, para terminar não posso deixar d~ faZer
uns comentários às declarações do mel,l prezado amigo e
eminente candidato do Governo à Presidência da República, o Sr. Paulo SaHm Maluf.
Já tinha traçado os lineamentos deste meu pronunciamento, de sorte que ele não é ditado pela entrevista dada
pelo Sr. Paulo Salim Maluf, e chamo o testemunho do
meu querido amigo, que estava aqui atê há pouco, o Senador Marti_w_EUllo, quando disse sâbado, enquanto
fazíamos aquele contorno das âguas Minerais que eu
iria jUStamente fazer o discurso que acabo de pronunciar.
Mas, di?: o Sr. Paulo Salim Maluf:

.. 0 candidato do PDS à :Presidência da República afirinou que a Aliança Democrática já eStâ dei'fotada no Colégio Eleitoral, devido à heterogeneidade
de sua composição, seus integrantes de opOrtunistas
e comparou o ex-Governador Tancredo Neves ao
General Aníbal que reuniu exércitos, mas foi derrotado àS portas de Roma."
Quanto à heterogeneidade, acho que os fatos, que acabei de expor, prova justamente o c-ontrário, que a hetero:.
geneidade das forças da Oposição tem feito- com que elas
cresçam e a homogeneidade do PDS tem feito corri que
ele se encolha ... _
Quero ir adiante porque o Sr. Paulo Salim Maluf, aliás
dono de uma memória invejável, e eu queria ter apenas
25% dessa capacidade de memorizar do Sr. Paul_o Salim
Maluf, não sei como S. Ex• comete um erro histórico
como este quando diz que Aníbal foi vencido às portas
de Roma ... _
Atê quanto à heterogeneidade, vou mostrar quanto ela
é rica em conseqUência. Porque, enquanto os exércitos
de Aníbal foram heterogéneos, formados não apenas por
cartagineses e espanhóis, não apenas por gauleses e por
celtas, do norte da ItáHa, não apenas pelos númid8.s, mas
ainda por outros povos, Aníbal foi um vencedor. Mas,
quando ele se encontrou sozinho, na Batalha de Zama
sozinho com os seus cartagineses, homogeneamente formados sofreu a derrota justamente naquela planície de
Zama que mais corretarnente, segundo lyddelfurt, de-

veria ser chamada de Naragara, como era então conhecida.
Anfbal com seu exército heterogêneo, saiu da Espanha, atravessou os Pirineus e, antec_edendo de séculos a
marcha célebre de NapolãO também-ve·nceu Os Alpes, enganando e surpreendendo a Cipião, o Pai, que queria
barrá-lo, justamente na passagem do Ródano, e derrotando esse; grande general romano em Trebbia. Vieram
depois as grandes batalhas, não se sabe qual a mais completa derrota de Roma, se Trasimeno ou se Canas.
Foi quando Aníbal chegou às muralhas de Roma. Eu
acho que aí é que o Sr. Paulo Maluf estâ enganado ele
chegou foi às muralhas de Roma. Lydel Hart, que é um
grande historiador, disse que ele não acometeu Roma
nem fez seu assédio porque não tinha os instrumentos de
assédio preparados. O fato é que ele, talvez, pudesse e tivesse tido êxito no assalto a Roma, como o seu lugartenente, se hão me engarlo Magô, disse-lhe mais ou merios estas palavras~."Ú, Aníbal, os deuses nunca dão a
um gênio todos os dons completos. Deu-lhe o dom de
vencedor das batalhas, mas não o de saber aproveitar as
bat<lihas".
Nós sabemos o que aconteceu. Vieram os dias de Cápu·a. Roma se refez e Cipião, o moço, quererrdo, inclusive vingar-se da derrota do seu pai, primeiro foi guerrear
Aníbal na Espanha mas, depois, a muito custo, corivenceu o Senado romano a ir fazer ·a guerra nas terras da
própria Cartago, no Norte da Ãfrica. Partiu com apenas
7 mil recrutas e duas divisões. Também um general com
o toque da genialidade, ele soube durante dois anos, desarticular as forças cartaginesas, inclusive derrot~ndo
Cifaques, o rei númida que lhe dava a famosa cavalaria
númida.
Aníbal veio em socorro de Cartago ·mas, então, a sua
tropa não era mais hetrogênea, era homogênea e ali, naquela planíce de Zama, atraído habilmente, para o local
da batalha por Cipião, antes de se ferir o embate, ele disse: Pela primeira vez eu não escolhi o fugar da batalha, e
serei derrotado". E foi às portas de Cartago que Aníbal
foi derrotado, e não as portas de Roma.
O Sr. Paulo Maluf deve retificar os seus conhecimentos, pelo menos históricos porque se S. Ex~ tiver os mesmos conhecimentos em matéria de Economia, de FinanÇas, de Administração, S. Ex~ vai se dar mal nos desafiós que fez ao eminente Governador, hoje nosso candidato, Tancredo Neves. S. Ex' precisa reaprender aquilo que talvez tenha aprendido, e que não ê possível tenha
esquecido, com a memória privilegiada que S. Ex• possuí.

O Sr. Virgílio Távora- Permite--me V. Ex_• um aparte?
O SR. JOS:t FRAGELLI -

Mas vai mais longe ...

O Sr. Virgüio Távora -c-Senador, estou-lhe pedindo
um aparie ... V. Exf. vai mudar logo de assunto.
O SR. JOSJ!: FRAGELU- V. Ex•, com os seus conhecimentos, sobretudo de história militar, poderá dar
um aparte mais completo quando eu terminar,

O Sr. Virgílio Távora das suas afirmativas ...

Talvez retificando algumas

O SR. JOSI! FRAGEt.LI- Dizia S. Ex• que os exhcitos de Aníbal, por serem heterogéneos, eram absolutamente sem convicção- mas, vejilm só, acrescerita isto, ê
incrível- porque tinha desde a extrema direita até a extrema esquerda ... Quer dizer, os exércitOs jã nos tempos
de Aníbal, lá por volta de 202,204 A C, já tinha isso queê
como que a monomania, a idéia fixa do Sr. Paulo Maluf
- extrema direita e extrema esquerda. Eu não sei se S.
Ex~ queria dizer que Aníbal sempre colocava no centro a
sua infantaria cartaginesa. Será que eu estou errando?
O Sr. Virgílio Távora- Nesse ponto V. Ex• estâ certo.

O SR. JOS€ FRAGELLI - E mais a espanhola, e,
nas alas, colocava a sua cavalaria, sobretudo a cavalaria
nÓmída, àS vezes, à direita e, às vezes, à esquerda. :t isso
que o Sr. Paulo Malufvia no exército de Anibal, a heterogeneidade, e nào é só de direita e esquerda, não é só de
ala direita e esquerda, é extrema direita e extrema esquerda ... V. Ex•s deveriam assessorar melhor o seu candidato, para que S. Ex• não dissesse coisas risíveis como
estas (j_ue se encontram aqui na sua entrevista ...

O Sr. Moacyr Duarte- Seria o Lula e o Governador
Tancredo Neves ...

O SR. JOSt: FRAGELLI - ... de um homem inteligente e, parece, que cufto.
Dou o aparte a V. Ex•, nobre Senador Virgílio Tâvora.
O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, para sua
infelicidade, V. Ex' está falando com um professor de
história. Antigamente, eu ganhava meus parcos recursos ...

o SR:JOSt: FRAGELLI - Não ê infelicidade porque eu estou falando baseado em leituras que tenho feito, seguidamente. Vou dizer as duas fontes.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex• me deixe falar agora.
V. Ex• 5=0_~cedeu-me ou não o aparte?

O SR. JOSt FRAGELLI - Aquele grande Senador
da Bahia, que enfrentava Rui Barbosa, no seu livro. "Os
Três Grãndes Capitães", de Cezar Zama. E neste livro,
de Lydel Hart, que V. Ex• conhçce muito melhor do que
eu, porque é militar., "As Grandes Guerras da.História".
O Sr. Virgílio Távora -Podemos falar'!
O SR. JOS!i: FRAGELLI -

Pode.

O Sr. Virgflio Távora- Efetivamente, eminente Senador José Fragellí, Anibal foi derrotado mesmo às portas
_d_e Roma_~
O SR. JOSt FRAGELLI- V. Ex' vai fazer consideraÇões e interpretações. Vamos aos fatos.
O Sr. Virgílio Távora -

Dã ou não dá o aparte?

O SR. JOSt FRAGELLI -

Estou dando o aparte.

O Sr. Virgilio Távora - Vou ser o mais sintético
possíveL Após a batalha de Cannae, dada a heterogeneidade das tropas que constituíam o exército de Aníbal,
por mais que ele se esforçasse, não houve o chamado
aproveitamento do êxito, isto ê, as tropas mercenárias,
fora as cartaginesas, e aí, com ele iam, justamente, desde
as mais variadas tribos da África até a cavalaria núri1ida,
a que V. Ex,. fez referência, foram para os despojos, trataram essas tropas de aproveitar, saquear os mortos, vamos dizer o português claro_. Aníbal chega às portas de
Roma quando jâ tinha se refeito, após alguns dias de
perplexidade. E ele encontrou todos os muros bem guarnecidos. Pediu a Cartago as máquinas de assédio, de
guerra; que lhe mandassem, para ele, então, investir contra Roma. Mas, lá, meu caro Senador Josê Fragelli, existiam dois Partidos: os Barcas, da fam11ia dele, Aníbal
Barcas, e os Zanons.
O SR. JOSJ!: FRAGELLI- Um era o PDS.
O Sr~- Virgflio Távora - O que houve é que negaram
os recursos para ele investir sobre Roma. E a tãtica dos
generais romanos foi não mais o enfrentar, daí o título
de Cipião, o Conquistador, conquistador, quer dizer, o
contemporizador ...
O SR. JOSJ!: FRAGELLI O Sr. Virgílio Távora -

Perdão, perdão ...

Deixe-me falar até o fim.
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O SR. JOSt FRAGELLI - V. Ex• é professor de
História, mas está errando de uma maneira lamentável.
Fábio, o Cunctator, não foi Cipião ...
O Sr. Virgílio Távora dor ...

Fábio, o Cipião, conquista-

O SR. JOSE: FRAGELLI- Fábio, o Cunctator, antes das duas batalhas em Trasímenes e de Cannae.
O Sr. Virgílio Távora -

Ao contrário, V. Ex• estí

equivocado ...

O SR. JOS.It FRAGELLI - ... e eu ouso c-ontestar V.
Ex• e os seus conhecimentos, neste particular.
O Sr. Virgílio Távora- Foi após a b.atalha de Cannae
que o exército romano, ao invés de travar batalha campal, fazia batalha de guerrilha. Isso foi repetido mais de
mil anos após ...
O SR. JOS.It FRAGELLI- V. Ex.' estã se contraditando. O Cunctator foi Fábio, que já estava ...
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Sena,
dor José Fragelli, o tempo de V. Ex'- está esgotado hã
bastante tempo. Solicito a V. Ex~ não permitir- mais
apartes e encerrar o discurso.
O Sr. Virgílio Távora - Vamos, então, aqui trazer
Aníbal, para, num discurso, traçar-lhe toda a trjetói:ia.
Realmente, é isto, a cunctação romana é que acabou
com os exércitos cartagineses, a cunctação romana.
Cunctação é a contemporh::ação, os sisteinas- de guerrilhas e não de atacar pessoalmente, diretamente, jã que
ele não podia assaltar Roma, já que não podia enfrentar
aquele sistema de guerrilha, ele foi den--otado mesmo foi
às portas de Roma. Quando teve que socorrer sua pâtria ...

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Senador José Fragelli, a Mesa solicita a V. Ex' que encerre o
seu discurso.
O SR. JOSI': FRAGELLI -

V. Ex• é professor de

História e vem me falar em Cipião, ô Cúnétiltor? Houve
o Cipião pai, aquele que eu disse que quis barrar Aníbal
lã no Ródano e depois perdeu a batalha de Trébia e mais
uma, de que não me lembro _o rrome. Depois vem Cipião,
o moço, cujo codinome fo"i Africano e jamais O CtinctatOr: Nãõ-aCeHO-eSS3-HÇã-Õ de História do effiinente-Professor de História Militar.

-o

O Sr. Virgilio Távora - Não sou Professor de História Militar, nunca disse isso a V. Ex•

O SR. JOSI': FRAGELLI- E Fábio, o Cunctator, fof
ditador, general antes das duas gr3ndes baialhil.S de
Trasimene e de Cann-ae.

O Sr. Virgílio Távora equivocado.

V. Ex' estã completamente

O SR. JOSI': FRAGELLI- Aposto o que V. Ex• quiser.

O Sr. Virgilio Távora - Não aposte, porque vai perder.

O SR. JOSE: FRAGELLI -

Ele permaneceu dois

anos ...
O Sr. Virgl1io Távora- Não aposte 1 que vai pefder.

O SR. JOSI': FRAGELLI - E V. Ex• confirmou: não
conquistou Roma, porque não tinha as máquinas de
guerra, de assalto, que o PDS de Cartago não quis lhe
fornecer.
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Sena-

da Federação dos Contabilistas de São Paulo, apoiado
por outras três entidades_ de profissões heterogêneas daquela Unidade da Federação, todas igualmente sem legitimidade para se envolver em sindi<::ato e assuntos dos
O SR. JOS.t FRAGELLI- Vou terminar, Sr. Presicontadores.
dente.
O próprio Conselho Regional de Coi1.tabilidade de São
Essas declarações do candidato Paulo Maluf são simPaufo é suspeito em sua adesão, porquanto seu corpo diplesmente lamentáveis e decepcionantes. Anibal derrotaretive é eleito predominantemente pelos técnicos -de sedo às portas de Roma; as tropas heterogêneas de Aníbal,
gundo grau, e depois sua competência jurídica estã limicom extrema direita, com extrema esquerda, querendo
tada à fiscalizaçãO do exercício das profissões contâbeis.
comparar a Frente das OpoSiçõeS brasileiras. Se os deO mesmo deve ser dito do Conselho Federal de Contabimais conhecimentos de S. Ex', o presidenciável do PDS,
lidade, na qualidade de autarquia componente da admise os conhecimentos de economia, de finanças, de administração descentralizada da União.
nistração forem iguais aos seus conhecimentos de Hish importante ressaltar, todavia, que nenhum argutória, pobre do Brasil! (Muito bem! Palmas.)
mento de mérito foi até agora apresentado contra o Projeto de Lei n'~ 18, de 1984. As citadas entidades limitamO SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a
s_e a deçlarar suas posiçõeS contrárias e a reafirmar velha
palavra ao nobre Senador G_abriel Hermes, com aquiese inconsistente idéia peta unificação em nível universicência do eminente Líder Nelson Carneiro, que falarâ
tário das classes dos contadores e dos técnicos em contaem seguida.
bilidade mediante descabidos privilégios a estes, com infringêricia ao princípio da capacitação e à sistemática da
O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA. Para breve
- legjslação de ensino. Devo esclarecer que reivindicação
comunicaÇão.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
dessa espécie já foi impUgnada pelo MEC, pelo Conselho
~ncaf!ii~ho à Mesa para serem publicadas várias Con:Federal de Educação, pelo DASP e pelas agremiações de
Siderações que ftz -quando paraninfo da turma de Bachabacharéis effi Ciências Contãbeis, além do que já foi reréis em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília,
_ na última sexta-feira, no auditório Pet_rônio Portella. En,- _ jeitada em diversos projetas de lei que tramitaram na Câmara dos Deputados, precisamente porque não realizam
caminho, portanto, não somente as considerações que
deVeria ler, como também o discurso qUe -fiz naqUela
nenhum benefíCio público e desestimulam o estudo e a
pesquisa organizados.
ocasião para que seja transcrito. E agradeço ao nobre coEm adição a esses esclarecimentos concluo, requerenlega Nelson Carneiro os minutos que me cedeu. (Muito
bem!)
do a transcrição, para os Anais do Congresso Nacional,
de meu discurso de panininfo na mencionada colação de
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
grau dos bacharelandos em Ciência Contábeis. Tenho
certeza de que as informaç_ões, contidas neste pronunciaGABRIEL HERMES EM SEU PRONUNCIAmento e naquela oração, irão permitir que Senadores e
MENTO:
Deputados, no total conhecimento dos fatos, possam
Pela significação d_o acontecimento, venho registrar a
aprovar o Projeto de Lei n'~l8f84, para benefício merecisolenidade de colação de grau dos bacharelandos em
do dos bacharéis em Ciências Contábeis e para o bem do
Ciências Contábeis da Associ~ção do Ensino Unificado
prôprio País no que diz respeito à cultura contábil.
do Distrito Federal, ocorrida dià 17_ de agosto, no Audi~
tório Petrônio Portella, desta Casa do Congresso Nacional.
A CAUSA DOS CONTADORES BRASILEIROS
Tive a satisfação _de paraninfar essa turma, qtie
convidou~me em razãO da _luta, decidida e honesta, que
Discurso ao paraninfar os Bacharelandos em
venho desenvolvendo, a partir de 1982, para que seja reCiências Contãbeis da Universidade do Distrito Feconhecido, ao contador brasileiro, o valor que merece
deral.
em razão de seu curso universitário e das imprescindíveis
dor José Fragelli, a Mesa faz um apelo a V. Ex' Reitero o
apeJo a V. EX• para encerrar o seu discurso.

funções a que se destina para a boa gestão dos entes pri-

vados e públicos, à Semelhança do elevado

ccn~eito

que

o profissional de igual título desfruta na Europa e nos
Estados Unidos.
A homenagem que me foi prestada exteriorizou um
público apoio daqueles estudantes universitârios a meu
Projeto de Lei n'i' 18, deste ano de 1984, aptesentado por
solicitação das entidades de bacharéis em Ciências Çontábeis e com aprovação das instituições universitárias.
f_~_Sjt_ proposição legislativa, reconhecendo o direito elementar desses profissionais de grau superior a se organizarem em sindicatos exclusivos, acrescentando a categoria de contador no quadro da Çonfederação Nacional
das Profissões Liberais.
Faz o projeto justiça a uma profissão secular, que tem
título cultural próprio, emanado da legislação do ensino,
mas absurdamente não figura ainda na estrutura sindical. Nesta, citado técnico-cientifico estâ constrangido a
sindicalizar-se com:o profissional de segundo grau, denominado técnico em contaJ)ilid~de no Brasil, ou
guarda-livros na linguagem internacional, numa inferioridade numérica de um para quatro e, pois, sem possibilidade de efetiva vida associativa.
Aproveitando, quero esclarecer a meus ilustres Pares
que as manifestações contrárias que jã apareceram contra o meu Projeto de Lei n'i' 18/84 são, precisamente, de
entidades dominadas pelos técnicos de nível médio, partes ilegítimas para opinar sobre o destino e a aspiração
- d_o_s_ ba_charéis em Ciências Contábeis. São do Sindicato e

Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação do
Ensino Unificado do Distdtó Federal.
Ilustríssimo Senhor Diretor do Departamento de
Ciência-s· Contábeis.
Autoridades Presentes,
Excelentíssimas Senhoras.
Meus Senhores.
Este é para mim um momento de alegria e de esperanças. De alegria, porque falo a moços que hoje iniciam
aqui, a partir do diploma que irão receber, a trajet6ria de
uma vida profrssiõrial, no ár.duo e fascinante mundo da
contabilidade.
Contar teiá sido talvez o mais antigo ato humano no
plano da comunicação. Os seres humanos terão tido,
possivelmente, uma noção do número, antes mesmo de
criar e _de usar a palavra. Depois, com o surgimento das
primeiras comunidades e com a fonnação das primeiras
cidades e impérios - o desenvolvimento do comêrcio
terrestre e marítimo gerov. o acámu(o de riquezas que
precisaram ser contadas e armazenadas.
Simultaneamente, o próprio· crescimento da organi_zação política dos aglomerados humanos exigiu a implantação de amplas estruturas voltadas para os objetivos civis da administração e para os objetivos bêlicos da
segurança militar.
A primeira prâtica de contar valores evoluiu, ampliouse, porque toda a organização humana passou a depender de recursos que precisavam ser obtidos- através de
tributação - e gastos, disciplinada e produtivamente.
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~ compreensível, portanto, a importância alcançada
ao longo da história, pela atividade exercida pelos profis~
sionais encarregados da contagem, da guarda e da entrega dos recursos exigidos pelo Príncipe para atender às
despesas do Estado.
Da importância da Contabilidade, neste mundo moderno, nada preciso acrescentar -porque o próprio espetãculo com o qual convive:mos no cotidiano nos leva à
compreensão do papel nele representado pelos valores
materiais, sUá guarda, sua utilização. Não estarei exagerando, se disser que são o_s Contadores- mais do que os
Estadistas, os Administradores e os Economistas - que
governam, silenciosa e discretamente, esta complexa sociedade na qual estamos inseridos.
Disse eu que o-mõmen,to era de alegria e de esperança
para mim. E a esperança reside na certe~a de que os d_iplomandos aos quais dirijo estas palavras iniciem sua
vida profissional plenamente identificados com a significação do tra.balbo e do papel que os espera na vida prática. Meu discurso ê apenas, o recado simplório que um
colega mais velho pode transmitir a jovens colegas, principalmente no que se refere a alguns aspectoS ligados à
caracterização profissional do Contador e à valorização
da profissã.o.

II --Estrutura do ensino e das profissões
Embora o ensino ·das Ciências Contábeis tenha sido
instituído no Brasil no jã distante ano de 1945, () diSCiplinamento do mercado de trabalho do graduado n~sse curso continua atrelado à situação anterior, em qi.te o Contador _era profissional de nível médio, com tempo de instrução apenas um ano a mais do que o do Guarda,..Jivros,
enquanto hoje o bacharelado exige quatro ou cinco anos
de estudos superiores, além dos três anos em que se formam os Técnicos em Contabilidade, _
Vós, graduandos, entrareis nesse mercado de trabalho
em que as entidades sindicais, que por força da lei representam também os Contadores, são na ver4ade dos técnicos de segundo grau, mercado no qual, igualmente, a
autarquia de fiscalização profissiorial é dirigida por
agentes efeitos predominantemen_te por profissionais de
segundo grau! Daí ter Sido necessãrio e continuar sendo
vital que os Bacharéis em Ciências Contábeis se organizem em agremiações exclusivas, para defesa de seus interesses específicos e para arregimC:ntaçâo de sua classe
universitária.
Vereis a autoritária organização sindical compelindo o
bacharel a sindicalizar-se ao lado do técnico, serri similar
em outra profissão universitária, apesar do direito constitucional à livre assoCiaÇão e malgrado a preferência da
lei pela sindicalização por categorias específicas! Conhe..
cereis o absurdo processo eleitoral praticado na autarquia fiscalizadora das atividades contábeis, na qual profissionais de: S!!gundo grau elegem também a representação dos profissionais de grau superior, igualmente sem
paralelo nas demais ocupações técnico-cientfficiiS! Percebereis, além dos equívocos, especialmente os interesses
pessoais que eMobrem as reSiStências das citadas ~ntida
des à separação sindical do bacharel em ciências contâbeis, em relação ao técnico em c_on.tabilidade. Sent_i_reis as
articulações que são feitas para impedir que contadores
isoladamente escolham seus representantes! Ficareis perplexos ao tomardes __cpnhecimento de que referidas entidades continuam postulando a outorga graciosa, a profissionais de segundo grau, do título universitário que
vós precisastes conquistar com árdüo e demorado estudo, numa época em que o_ cu_rso d~_ciências contâbeisjã
existe há 3.8 anQg e se encontra disponível ern aproximadamente 200 instituições universitárias dissiffiinadas no
País!
Verificareis, ainda, que até profissionais técnicocientíficos de outros campos do saber invadem atividades específicas do Bacharel em Ciências Contábeis, che-gando ao ponto de afinnar que não competiria a este a
análise de balil.nços, de custos, de receitas e de resultados
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econôm_icos, quando essa atividade é iminentemente
contábil. Ao mesmo tempo, arguem que o controle e a
avaliação da gestão tamb~m escaparia da atribuição do
contador, por certo ignorando que essa gestão chega a
constituir o objeto comum da contabilidade, no ensinamento de- eminentes doutrinadores.
TU- O Trabalho do Bácharel em Ciências Contábeis

Explica-se essa infiltração nas atividades profissionais
das ciências contábeis por pessoas de outros campos
científicos, principalmente devido às oportunidades de
trabalho em aberto para bacharéis em ciências contãbeis.
A Administração Federal encontra-se desfalcada de
bons contadores, auditore_s, inspetores, fiScais de tributos, analistas e programadores financeiros, a ponto de se
revelar impotente para reduzir a níveis razoáVeis os desfalques, as fraudes e as sonegações tributárias, enquanto
as programações financeiras são totalmente ultrapassadas na execução, invalidando os orçamentos de exercícios como planos administrativos. Alguns Estados da
Federação também se ressentem de semelhante incapacidade_ de planejamento e controle. Centenas de Mq._nicípios não dispõem de um COntador. As empresas, impulsiOnadas pelo legítimo intereSse econômico, procuram se
aparelhar adequadamente, mas até algumas grandes,
não possuem em seus quadros um profissional com curso sJJ.perior de Contabilidade para prestar-lhes orienp
tação científica, recorrendo, equivocadamente, a profissionais de nível médio, ou sem ocupação de outros cursos universitários.
De outra parte, as incursões nas atribuições específicas
do Bacharel em Ciências Contábeis se deverp_ ao desconhecimento da real abrangência destas, inclusive confundindo Contabilidade com escrituração, quando esta é
apenas um dos instrumentos de que aquela se utiliza, ao
lado do orçamento, do inventário e-dos balanços. Outros
leigos querem limitar a contabilídade ao registro equilibrado entre débitos e créditos nas contas gráficas. Contudo, para esses procedimentos operacionais elementares
obviãfnente não seria justificável a inStitUição de um curso universitãrio.
Ainda se pode atribuir parte das invasões nas atividades contãbeis à insuficieõte explicitação das atribuições
dos contadores nos artigos 25 e 26 do Decreto-lej n9
9.295,de 1946. Na verdade, este instrumento legal precisa va ser conciso, não só por uma questão de técnica legislativa, mas porgue em fins da ano precedente fora instituídO o curso de bacharelado em Ciências -contâbeis,
não perrllitirido sequer que as a:utoridades educacionais
tivessem umà antevisão completa e precisa de todas as
funções de que o então embrionário profissional iria se
ocupar. Presentemente, a legislação já pode ser atualizada, explicitando, além das atribuições lã especificadas,
outras, inerentes à aplicação das ciências contábeis, como: levantamento, integração, projeção e anãlise de balanços e de outras peças contábeis; controle e avaliação
da gestão; organização, dirêção, supervisão ou chefia de
contadorias ou órgãos de iguais funções; realização de
aUditorias, inspeções, perícias, assessoramentos, consultarias e arbitragens contábeis; avaliação da rentabilidade, solvibilidade e segurança de capitais; planificação
contábil; estruturação e análise de custos, receitas e resultados· coordenação do levantamento dos inventários
e avaliação de seus componentes a ii vos e passivos; _deter~Uin-ação do valor patrimonial de participações no capital da empresas; atualização monetária-das contas do patrimônio e do resultado das entidades; elaboração de
planos de depreciação, exaustão e amortização de investimentos; conversão para a nomenclatura e moedas brasileiras de demonstrações contábeis em língua ou·moeda
eStrangeiras;· magistério das discip~inas contábeis; _atestação da existência e do valor pãtrimoniaf dos bens entregues para integralização de capitais-- ou transferência
df: Õ.egócios; elaboração de relatórios, ·pareceres, certifiCãcios, proJetas ou declarações contâbeis para fins legais.

IV -

Sindicalização específica dos contadores

A fim de diagnosticar adequadamente as causas desses
problemas e identificar as-aspirações verdadeiras da classe dos bacharéis em Ciências Contâbeis, estive com seus
líderes em proveitosas reuniões realizadas· em Brasília,
nos dias 28 e 29 de agosto de 1982.
Fixados nesses encontros os objetivos para a identifi~
cação precisa do bacharel em Ciências Contábeis no
mercado brasileiro, durante mais de um ano desenvolvi
pacientes gestões junto ao Ministério do Trabalho, solicitando a dissociação da ficta categoria de contabilista
entre as duas reais profissões de Con_tador e Técnico em
Contabilidade. Finalmente, foi-me respondído que seria
necessária lei nesse sentido, de vez que a híbrida profissão fora criada pelo art. 29 do Decreto-lei n9 9.295, de
1946, ao instituir o Conselho Federal de Contabilidade.
Pqrêm, nenhuma objeção foi-me apresentada quanto ao
mérito.
·Sendo uma necessidade profissional e um direito constitucional dos bacharéis de Ciências Contábeis
organizarem-se em sindicatos exclusivos, tive a oportunidade de apresentar o Projeto de Lei n'il 18, de 1984, acrescentando a categoria do Contador no quadro-da Confederação Nacional das Profissões LiberaiS.
Antes disso, as entidades gaúchas de contadores promoveram uma oportuna pesquisa de opinião junto às
instituições universitãrias que têm a alta responsabilida~
de de ministrar o curso de Ciências Contábeis. As respostas foram em sua quase totalidade favorâveis à
criação de._sindicato de contadores e contrárias à descabida pretensão de profissionais de segundo grau em receberem os direitos do bacharel mediante provas de suficiência ao invés da regular realização do curso superior.
A consdensação das respostas. feitas pela Ordem dos
Contadores do Brasil, foi juntada ao Projeto de Lei n9
18/84, em razão do conhecimento de causa que possuem
aquelas universidades e faculdades.
Entretanto, seguindo linhas de ação do passado, entidades sindicais dominadas por profissionais de segundo
graujã Se manifestaram contra citada proposição legislativa, não se apercebendo dos sofismas de seus argumentos, uma vez que qualquer profissional de grau superior
só tem a perder ao ser englobado com profissionais de
segundo grau.
Mais grave é que conseguiram fazer com que o Conselho Federal de Contabilidade e:x;orbitasse de sua compe..
tência de fiscalização profissional e saísse da neutralidade necessária a qualquer organismo governamental, para
!ornar a si a ~efesa dos técnicos em contabilidade e pugnar ostensivamente pela rejeição do Projeto de Lei n9
18/84, de inestimáveis benefícios para os bacharéis em
Ciências Contâbeis, e o ordenamento da estrutura profissional. Esse estranho comportamento administrativo
do mencionado organismo ,parece evidenciar a depen<tência de se;u corpo dirigente à classe dos profissionais
de segundo grau, como efeito do vicioso_ processo eleitoral nele adotado.
Todavia, minha proposição legislativa apenas reconhece ao bacharel em Ciências Contábeis o mesmo direito dos demais profissionais universitários: de se organizarem em sindicatos exclusivos. Quanto aos profissionais de segundo grau, continuariam com os sindicatos de
CQntabílistas que hoj~ lhes serve, com a vantagem de se-rem dirigídos por eles mesmos, sem a tutela desnecessária de Contadores. Não é indicador de superioridade
humana deter um curso superior, nem sendo indicador
de inferioridade possuir um curso de nível médio. Meu
projeto apenas colocarã cada profissão em seu nível e fará com que os sindicatos de cada classe cuidem de seus
peculiares interesses, sem prejufzo do entendimento nos
assuntos atinentes às duas profissões, à semelhança do
que ocorre com os sindicatos de odontologistas e protéticos dentários e de outras categorias profissionais. Existindo na legislação de ensino o primeiro -e o segundo
graus, e depois cursos de graduação, de mestrado e de
doutorado, é natural e lógico que essas diferenças cultu-

Agosto de 1984

rais se exteriorizem em direitos maiores e atividades_ diversificadas. Não há humilhação nem glória para alguém
só por isso. É uma simples questão de assumir direitos.
Afirmou o grande filósofo argenfinõ JõSé lngenieros,
em sua obra. "O Homem Medíocre", que as grandes ideias sociais são identificáveis pelas resistências que geram.
Eu já estava convencido da conveniência de os bacharéis
em ciências contábeis e os técnicos em contabilidade se

organizarem em sindicatos distintos, em correspondência com a diferenciação emanada do plano de ensino._
Hoje estou seguramente convicto da imperiosidade da
medida, tanto para a reposição de cada categoria no lugar que lhe cabe no mercado profissional, quanto para o
bem do País. Efetivamente, ambas têm precisas- e complementares atividades a desempenhar para a boa gestão
financeira e patrimoriial dos entes privados e públicos,
cada qual no nível de capacitação emanada dos respectivos cursos. Mas seus direitos devem ser diferenteS, cOmo
diferentes são seus interesses-- e seus problemas. Daí a
preferência qu-e a legislação do· trabalho estabelece para
a sindicalização de cada profissão em particular, assim
como também para cada espécie de atividade empresarial.
A mistura sindical do bacharel em ciências contâbeis
com o têcnico em contabilidade pode beneficiar este em
caráter imediato, quando quer ser confundido com_ aquele, induzil)do em erro empresários que crinfràtem seus
serviços. Mas, a longo prazo, só o estâ prejudicando,
porque o desestimula a buscar seu aperfeiçoamento
cie'ntífico no curso de ciências contãbeis fâ-lo supor, enganosamente, que estâ no mesmo nível do bacharel, e o
iriduz a crer nas fantasiosas promessas de equiparação
ao bacharel mediante simples artificias legais.
Tudo isso será consertado após a conversão em Lei de
meu Projeto n9 18 de 1984. Não serâ mais possível que
contadores ludibriem técnicos em contabilidades para
fruirem das vantagens dos postos diretivos de sindicatos
ambígenos e dos órgãos de fiscalização profissional. De

outro-lado; têcnicos.não.mais se envolverão-em assuntos
de interesses exclusivos de bacharêis. Cada categoria será
livre para defender seus direitos e lutar por suas reivindicações, e estará claramente individualizada em suas manifestações, ao contrário da situação presente.
V.

Conclusões.

O panaroma que procurei retratar, com um máximo
de ralismo, mostra a riqueza da área de trabalho do Bacharel em Ciências Contábeis e pOr isso mesmo ambiciOnada por muitos. Por outro lado, põe em relevo a inversão de valores e as forças retrógradas que preservam a
fiCtícia organização sindiCal e a deformada administração profissional concernentes à Contabilidade.
Constitui-se num desafio aos que conquistaram o diM
reito de viver dos conhecimentos científicos e tecnológicos assimilados no curso universitário. O desafio, no entanto, deve ser um estímulo para os que competiram honestamente para ingressar na UnivC:rsidade, ao invés de
pedir favores.
Para vencer esse desafio é imprescindível ação organizada de profissionais eSclarecidos e com capacidade de
renúncia, pugnadores do progresso e sensíveis à justiça
social. Torna-se necessário que os novos profissionais,
como vós, incorporeni~sfi às fileiras e tomem a bandeira
da progressista causa da dignUkação -do bacharel em
ciências contãbeis e do aperfeiçoamento de sua capacitação científica.
ta conclamação que faço neste momento, meus caros
colegas. A vida é efêmera e mais curta do que imaginamos na mocidade. A sabedoria me parece consistir em
aproveitáMla para realizar nossos ideais e para servir à sociedade de que fazemos parte.
Temos a felicidade de haver nascido num dos países
mais extensos e ricos do Planeta. Mas, são grandes e graves, neste momento, os obstáculos que se antepõem à
consolidação política, jurídica e econômica da Nação
existente no territórío pátrio. Cada categoria profissio·
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na! tem, um dever específico a cumprir nesta obra de giM
gantes que as sucessivas gerações vêm aqui realizando.
- Que _os contadores, mesmo com sacrificios pessoais,
não esqueçam o seu dever. Temos um importante papel a
cumprir para que o Brasil possa ter, com liberdade, jusM
tiça social e desenvolvimento, o encontro, esperado desM
de a independência, com o seu dia de grandeza de
glória.

e

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao eminente Líder Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) Sr. Presisente, Srs. Senadores:
O trato com a coisa pública, desde que ob"edecidas os
princípios básicos, constitui" instrumento de entendimenM
to e de esclarecimento que só dignifica as pessoas e as
credencia perente a opinião pública.
No dia qUinZe do corrente, deista tribuna, analisei a
qualidade da âgua consumida em Brasflia e sua inexistência em diversos pontos da cidade, fruto de. reclaM
fiações que tenho recebido de pessoas que se sentem prejudicadas e cobram dos Senadores o dever de representálos enquanto não se torna efetiva a representação polítiM
ca de Brasília.
Com satisfação, acabo de receber, do Sr. Engenheiro
João Carlos de Siqueira Filho, informações que não contestam nossa reclamação, mas justificam as dificuldades
que vem enfrentando aquela empresa para oferecer ao
povo brasiliense melhor atendimento.
Ao agradecer-lhe a presteza e a gentileza da atenção,
solicito que esse documento faça parte integrante desta
comunicação para conhecimento de todos os meus pares.
Sr. Presidente, ainda na tribuna, desejo referir alegria de todos nós com o fato da ratificação, pela república do Uruguai, da data de 25 de novembro para as
eleições para Presidente e Assembléia Constituinte naquele país. Realmente, constituia uma nódoa na AmériCá àó Siil a:aLISêildii-ôi::-üiriã. -ordeiliCõnstitucional na república vizinha do Uruguai.
Apenas, Sr. Presidente, para completar a sua missão,
os aluais dirigentes daquele País deviam estender a anistia e permitir que o Senador Wilson Aldunate candidato
do partido branco, pudesse concorrer ao pleito,
Seria mais uma demonstração de que o autoritarismo
ali se encerra e se restaura a ordem constitucional num
pa,ís tão caro aos nossos sentimentos e tão próximo da
nossa amizade, tão ligado à nossa História e ao nosso coração. (Muito bem!)

a

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
NELSON CARNEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Of.

n•

661/84-GS

Brasília, 20 de agosto de 1984
Excelentíssimo Senhor Senador Nelson Carneiro
Tomamos conhecimento do pronunciamento feito por
V. Ex• no último dia 15, através do qual são feitas críticas relativas à qualidade da âgua fornecida em Brasília e,
ainda, sobre a- freqüente interrupção ou falta no seu fornecimento.
Gostaríamos, primeiramente, de extemar nossa satisfação pelo cuidado demonstrado pelo ilustre homem
público com respeito aos se-rviÇos de saneamento básico
e, Também, pelo incontestável apreço no que tange ao
bem~estar da coinunidade brasiliense.
Esta satisfação é justificada por verificarmos que, Desaspecto, o Governo do Distrito Federal, através da
Companhia de Âgua e Esgotos de Brasília, desenvolve
inúmeras ações e ingentes esforços no sentido de propiciar o pleno atendimento <:las demandas das comunidade, haja vista a prioridade dada ao saneamento e preserM
vação do meio ambiente, como bem atesta o gigantesco
programa de obras já implantadas e em implantação,
aléril da busca incessante de meios para viabilizar outras

te
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realizações importantes, como por exemplo a recuperação do Lago Paranoá.
· Dessa forma, permitimo-nos tecer breves comentários
sobre o programa de realizações do Governo, cuja ênfase
é a promoção social, notadamente em termos de saneamento bâsico:

1 - Obras de Esgotamento Sanitário
Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelo
País e que atiilgem, também, o Distrito Federal, pôde a
CAESB desenvOlver obras, desde setembro de 1982, que
já nos permitiram atingir- e programar atê o início do
ano de 1985- o atendimento de todos os núcleos urbaM
nos do Distrito Federal, o que representa o alcance de
metas- ffiuito superiores às estabelecidas no PLANASA
Plano Nacional de Saneamento. Atualmente,
sentimo~nos gratificados em poder afirmar que, com os
empreendimentos já realizados e os em fase de execução,
cidades como Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia, Planaitina e Sobradinho terão 100% de suas necessidades atendidas.
Para tanto, somente em 1984 estamos empregando recursos da ordem de 21,3 bilhões de cruzeiros, alocados
com sacrificio à CAESB pelo Governo do Distrito FederaL
2- Obras de Abastecimento de Água
Na parte de abastecimento de âgua estão sendo inves~
tidos, no presente exercício, 21,458 bilhões de cruzeiros,
visando regularizar o abastecimento d'água e melhorar a
sua qualidade-. Seniio este o tópico especificamente abordado no pronunciamento de Vossa Excelência, procura~
remos apresentar detalhes que julgamos ser de maior relevência:
2.1 -Recuperação da Estação de·Tratamento de Água de

Brasma - ETA/BSB
A primeira etapa da ETAJBSB entrou em operação
em 1960 e, a segunda, em 1967, perfazendo uma capacidade nominal de tratamento de 1.400 litros por segundo.
O tempo de operaÇão dessas etapas, sem qualquer reforma, foi de 23 e 16 ãnos-, respectivamente. Seu estado era
tão precãrio cjue em apenas um dos vários locais danificados estavam sendo perdidos cerca de 25 litros d'água
por segundo
Valfe esclarecer que, atualmente, os setores de Brasília
e áreas adjacentes consomem um volume de âgua da ordem de 2.800 litros por segundo, o que exigiu a recuperação e adequação da ETA. Os serviços encontram-se
em fase de execução, envolvendo recursos da ordem de
Cr$ 1.720.000.000,00. Paralelamente, a equipe técnica da
CAESB desenvolveu estudos e projetas visando o aumento da capacidade de tratamento da unidade existente, utilizando, para tant_o, os avanços t~cnológicos ocorridos no setor da engenharia sanitária e ambiental e aplicados em uma ETA-Piloto instalada no local. Como resultado desse trabalho, será possível a reforma da
ETA/BSB e a duplicação de sua capacidade de tratamento,_ com reflexos altamente positivos em termos de
qualidade da água.
Para que a obra pudesse ser realizada surgiu a necessidade temporária de que parte da água, antes submetida
ao processo completo de tratamento, deixasse de sêRio.
Entretanto, podemos afirmar que a qualidade da água,
do ponto de vista bacteriológico, não oferece qualquer
risco à saúde. Esta certeza se deve não apenas ao adicionamento de cloro, mas também ao fatQ dos mananciais
que suprem Brasília (o Santa Maria e o Torto) estarem
localizados dentro da ReServa florestal que ê o Parque
Nacional de Brasília, região esta totalmente protegida e
isenta de qualquer atividade que acarrete poluição.

2.2 - Estação de Tratamento de Água do Sistema Rio
Descoberto
Dando continuidade à expansão do Sistema Rio Descoberto, tiveram início as obras da Estação de Tratamento de Âgua - ETA/RD, que, após concluídas, permitirão o pleno atendimento, com água de excelente
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qualidade, às populações de Taguatinga, Cei1ândia, Gama, Guará I e II, Núcleo Bandeirante e eventualmente,
Brasília e áreas adjacentes, beneficiando um total de I
milhão de habitantes, aproximadamente.
Em termos d(f execução -~se empreendimento com·
preende:
FONTE DE RECURSOS CONTRATO ESPECIAL
GDF(BNH
Valor do Investimento
Cr$ 8.187.795.789,00
Início
Junho/84
Término
Dezembro/85
Está sendo feito, portanto, somente no corrente
exercício, um expresSivo iii Vestimenta dé 42,758 bilhões
de cruzeiros, cujo prograina, se houver interesse, colocaremos ao inteiro dispor de Vossa Excelência.
No que diz respeito à falta de água em alguns POntos
desta Capital, cabe-nos adiantar que isso ainda ocorre
durante períodos de longa estiagem, em virtude de deficiências em redes, consumo excessivo principalmente
com irrigação, e diminuição de vazão nos sistemas que
atendem a determinadas áreas (Mansões do Lago Norte
- MLN e Mansões Suburbanas Parkway -- MSPW).
Com as obras·-em· andamento- principalmente a construção de um Reservatório para acumulação de 10 milhões de litros, com término previsto até o final do ano
em curso - será plenamente atendida_ a demaf!cla__do
SHIN e MLN. Os demais pontos estão sendo incluídos
entre as prioridades eleitas para o próximo exercício, citando como exemplo a construção da adutora que, partindo da Estação de Tratamento de _Água de BrasUia, reforçará o abasteciment9 do Sf:IIS. __
Com os nossos agradecimentos pela atenção_dedicadapor Vossa Excelência aos problemas que ainda aflingem
a população desta Capital, principalmente no que diz
respeito a saneamento básico, apresentamos os nossos
protestos da mais alta estima e distinta conSideração. Eng~' João Carlos de Siqueira Filho, Superinten~énte.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Mário Maia - Eunice Michiles Gaivão Modesto- Gabriel Hermes --Alberto SilvaHelvídio Nunes - José Uns - Guilherme Palmeira Carlos Lyra - Jutahy Magalhães - Henrique S~ntillo
-Gastão Müller- Marcelo Miranda- Saldanha b-er-·
zi -Jorge Bornhausen- Carlos Chiarelli - Pedro Simon
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)
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Em votação o requerimento.
Os Srs. Senador~s que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o projeto a que se refere será incluído em Ordem do Dia na quarta sessão ordinária
subseqüente, nos termos do art. 380, inciso n; do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 8:
Votação, e.m turno único, do Requerimento n'~
163, de 1984, dos líderes Nelson Carneiro, Octávio
Cardoso e Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 371 •. -"c", do Regiaiento Inferno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n~' 100, de 1984,
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que· acrescenta dispositivo à Lei n~' 4.504, de 30 de novembro
de 1964 (Estatuto da Terra) com vistas à fixação de
módulo de fracioilãnie"i1t0 de propriedade rural específicõ para o Distrito Federal.
Em votação o requerimento.
OS Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o projeto a que se refere será incluído em Ordem do Dia na quarta sessão ordinária
subseqilente, nos term-os do art. _38_0, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Volta-se ao
Item 1:
Votação, em turno_ *nico, do Projeto de Lei da
Câmara n<.> 5, de 1981 (n<.> 3.035/80, na Casa de origem), alterando o art. 1'~ da Lei n9 6.226, de 14 de junho de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca
de tempo de Serviço Público_ Federal e_de ati~id~~e:
privada, para efeito de aposentadoria, e dá Qu~ras
providências, tendo
PARECERES FAVORAVEJS, sob n•s 971 e
972, de 1981, das Comissões:
--:- de Segurança N aclonal; e
- de Finanças.
Em votação o -projetO.
Os Sr~~ Senadores que o aprovam permaneçam senta-dos. (Pausa.)
Rejeitado.

-_~assa-se á

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
!~'-Secretário.

E lido e aprovado o seguinte

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço verificação
de votação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A solicitação de V. Ex• será atendida.
Vou suspender a sessã.o por dez minutos, anfes.acionando as campainhas a fim de que os Srs. Senadores
compareçam ao plenário.

REQUERIMENTO N• 174, DE 1984
Nos termos do art. 19~_,_ alínea d do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Pia, a fim de que a:s
matérias constantes dos itens n'~s 7 e 8 sejam submetidas
ao Plenário erit" }9 e 2~' lugares, respectivamente.
Sala das Sessões, 20 de agosto de L9.84 - Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalll!)_- A. provado o
requerimento, passa-se à apreciação do
Item 7:
Votação, em turno único, dó-Requerimento ·n'l
162, de 1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Gastão Müller, solicitando, nos termos do art. 371, c,
do Regimento Interno, urgência para o Projeto de
Lei do Senado n9 40, de 1984, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que autoriza a emisSão especial de
selos em benefício dos trabalhadores desempregados.

(Suspensa às 16 horas e 20 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 30 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a)- Estã reaberta a sessão.
Persistindo a falta de quorum, a: Presidência deixa de
proceder à verificação solicitada.
A votação do projeto fica adiada.
Igualmente, os demais itens da Ordem do Dia, constiuída pelos Projetas de Lei da Câmara n~s 10 e 44J81;
53/77; 65(79; Requerimento g9 784/83 e Projeto de lei
da_Câ_mara nl' 79/79, todos_ em fase de votação, ficam
com a apreciação adiada para a próxima sessão ordinária effi virtude da inexistência de quori!m.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia) -A Presidência comunica ao Plenário que resolveu cat)celar a sessão
conjunta anteriormente convocacla para àS 18 horas e 30
minutos de hoje, no Plenário da Câmara dos Deputados,
e convocar uma outra, para o mesmo dia e horário, des-

tinada à leitura da Mensagem Presidencial nl' 73, de
1984-CN.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Há oradores
inscritos, Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco, por cessão do nobre Senador Jorge Kalume.
O SR, ITAMAR FRANCO (PMDB-MG. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senador~:
Em primeiro lugar, agradeço a gentileza do Senador
Jorge Kalume.
Cuido hoje de tributar a dois itus~res e talentosos jornalistãs - que têm dignificado a classe e valorizado a
imprensa brasileira - as minhas homenagens e congratulações.
Refiro-me a João Orlando Barbosa Gonçalves, o Gueguê, e Manoel Vilela Magalhães.
E não só prestam aos meios de comunicaÇão os mais
valiosos serviços, como também ao Senado Fedàal, no
setor de divulgação e relações públicas.
Agora, como reconhecimento à competência e trabalho sério desses dois profissionais, a Direção d~s_ta Casa
resolveu, em decisão sábia e muito merecidamente,
promovê-tos a importantes cargos: Gueguê para Diretor
da Secretaria de Divulgação e Relações Públicas, e Vitela
para a Subsecretaria de Divulgação.
E aqui, Sr. Presidente, quero cumprimentar V. Ex•
pela indicação desses dois jornalistas. João Orlando Barbosa Gonçalves, com 32 anos de jornalismo, iniciou sua
carreira em Belo Horizonte, no Diário de Minas, do qual
foi- Secretário de redação durante 6 anos, tendo _vindo
para Brasflia em 1959, e trabalhado nos Diários Associados, como editor dos jornais da TV-_Brasília e durante, 16
anos, editorialista do Correio Braziliense.
PreStou também seus serviços a United Press
International-UPI, e em 1971, ingressou no Senado, ocupando, desde 1974, o cargo de Diretor da Subsecretaria
de Divulgação.
Tem dois filhos: João Emídio e Rosa Maria.
Profissional competente, dono de um texto perfeito,
Gueguê tem como principal preocupação no exerclcio do
jornalismo a informação correta, por entender que, acima de tudo, se coloca a opinião pública, razão da existência dos meios de comunicação, Por isso, no seu dia-adia em meio ao complexo mundo das notícias, não admite que as informações cheguem ao público com distorções. Para informar com correção __ ele alega sempre
que, além dO conhecimento do fatq, é importa-nte também, o domínio do português, para que as notícias se
apresentem claras e ao alcance de todos.

o· sr. Nelson Carneiro- V.

Ex• dá licença para um

aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO nobre Senador Nelson Carneiro.

Com muito prazer,

O Sr. Nelson Carneiro- Queria dar o meu aplauso às
considerações que V. Ex• está fazendo, que faz juS:tiÇã a
dois -ilustres profissionais da imprensa, dedicados servidores desta Casa e das instituições democráticaS,- pela
sUa Correção, sua pontualidade, principalmente, pela serenidade e imparcialidade dos seus pronunciamentos.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO - Eu é que agradeço,
nobre Senador Nelson Carneiro, pela intervenção de V.
Ex• sempre lúcida e humana. No aparte de V. Ex• retrata
perfeitamente o perfil dos dois jornalistas.
O Sr~ Passos Pôrto --Permite-me V. Ex• um aparte?
(Assentimento do orador.) --Eu queria, também, dar a
minha solidariedade às palavras de V. Ex• e ao ato da
Mesa. Realmente, são dois jornalistas vividos na vida do
Senado, homens equilibrados, homens que fazem o noticúrio _daquilo que realmente se processa nas sessões do
Senado. São duas figuras que ornamentam o jornalismo
em Brasília, são dois velhos profissionais coni. ,serviços.
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prestados à Casa e ao País_. De m_o_do __ que o discurso de
V. Ex• é o meu pensamento e com ele estou solidário.
O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Passo Pôrto,
recolho com muita alegria o aparte de V. Ex•
Sr. Presidente, continuando: Manoel Vilela de Maga.
lhães começou sua ca(reira no diário Folha de Londrina
passando logo depois para O Estado de S. Paulo, na Capital Paulista. Transferiu-se, iin 1960", para Brasília, integrando a equipe do mesmo jornal, com o objetivo de
cobrir a iit"auguração da nova Capital, tendo exercido a
direção da Sucursal do Estadilo e, posteriormente, como
repórter político.
Qrgulha-se de ter realizado a cobertura da pri~eira
sessão ordinária do Senado e da Câmara dos Deputados
em Brasília, logo após a inauguração 'da CapítaL
Vilela não é apenas um dos mais competentes profis~
sionais do jornalismO- brasileiro. Ele é um verdadeiro
mestre da arte da comunicação. Professor da UnB, muitos dos jovens profissionais que povoam as redações de
jornais, rádios e televisões passaram por _suas mãos._
E aqui, Sr. Presidente, faço um parêntese muito afe"t:L~-
vo- o pai de Manoel Vilela de Magalhães estudou, Sr.
Presidente, na escola que foi fU_ridada pelo meu querido
pai, em Juiz de Fora, Escola em que tive oportunidade
de me formar. O pai de Manoel Vilela de Magalhães cursou a segunda turma, tendo o meu pai cursado a primei-

ra.
Manoel Vitela reputado entre os companheiros e querido por eles por sua postura de profissional sério, altamente competente e de caráter retiHneo.
Seu conceíto entre os Senadores é por demais conhecido.

O Sr. Odacyr Soares -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO -

Com muito prazer.

O Sr. Odacyr Soares -Queria trazer a solidariedade
da liderança do PDS às colocações que V. Ex' acaba de
fazer relativas a estes dois profissionais.

O SR.ITAMARFRANCO -Agradeço a V. Ex' e estou certo de que a Liderança do PDS faz juStiça, neste
momento, à homenagem que presto a esses dois jornalistas.
O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• permite um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer,
nobre Senador Jorge Kalume. Aliás, falo por deferência,
por gentileza de V. Ex•, sempre muito cavalheiro para
com seu companheiro.
O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• merece o meu apreço e
de toda a Casa- sempre disse isso- pela sua postura,
pela sua meneira como tem sabido se conduzir. Daí, por
que esse elogio que V. Ex• está fazendo a esses dois jornalistas têm um valor excepcional. Quero, por tanto,
congratular~me pelo gesto de V. Ex', fazendo justiça a
essas duas figuras da imprensa brasiliense, agora aproR
veitados pela Mesa do Senado, especialmente pelo Sr.
Presidente, para servir a esta Casa.
O SR. ITAMAR FRANCO- Mais uma vez, nobre
Senador Jorge Kalume, muito obrigado pela cessão do
tempo de V. Ex•
Sr. Presidente, encerrando, mais uma vez os meus
cumprimentos a V. Ex• que, com a clarividência do seu
espírito eleva os jornalistas Vilela e Gueguê a dois ai~-~
postos no Senado da República. Meus parabéns também, portanto, ao Senador Moacyr Dalla. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Eminente
Senador Itamar Franco, sobremaneira nos agrada a afir~
mação de V. Ex' E, ao agradecê-la, devemos dizer que o
fizemos com muito gosto, sob uma orientação do bom
senso. Quero registrar, tambêm, que assim o procedemos

em virtude de julgar esses dois -funcionários da_ melhor
qualidade possível.
Agradeço, sobremaneira, as palavras de incentivo que
teceu a esta Presidência, deixando rregistrar que ê de
nosso bom entendimento e da melhor forma possível
aproveitar aqueles funcionários que têm se dedicado ao
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaÜa) - Concedo a
palavra ao eminente Senador Benedito Ferreira.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Temos aqui a terceira etapa do estudo sobre a problemática tributária brasileira. Do exame que vimos realizando e trazendo aos Anais do Senado sobre o nosso sistema tributário e fiscal, desde os seus primórdios, após
assinalarmos toda a sua trajetória, da Colônia ao Reino
Unido, da Independência às administrações dos nossos
Imperadores D. Pedro I e D. Pedro II, chegamos à Proclamação da República sem depararmos com nenhuma
medida prática para solução do crônico problema das
Receitas Públicas. Em todas as fases, como vimos, o déficit público foi uma constante, despesas bem maiores do
que as receitas, o que indicou a prevalência de uma política tributária inadequada, além da resistência, quase
qu~. "atávica", do contribuinte brasileiro em pagarTritpostos, o que revelou uma política fiscal, mais das vezes,
truculenta e sobretudo incompetente para atender às necessidades básicas do Erário.
Na segunda etapa, lembra a Casa que abordamos os
primeiros passos para a implantação do Imposto de
Renda aqui, no Brasil, e, Sr. Presidente, para o encadeamento da história dos mais importantes ejustoS dos tributos a que estamos sujeitos, voltemos novamente, à votação da nossa primeira Lei Orçamentária pela Câmara
'dos Deputados, no ano de 1830.
Segundo Amaro Cavalcante, os nossos Deputados que
compunham a nossa primeira COmissão do Orçamento
da Câmara estavam às voltas com uma dívida que atingia 50 mil contos de réis e com uma receita de 13 mil contos, enquanto a despesa prevista atingiria 25 mil contos.
Pois bem, ante tal situação, propuseram o aumento de
alguns impostos e a criação de outros para fazer face às
despesas previstas, dentre as propostas ali verificadas.
Assinalamos que o imposto incidiria de 1,5% a 4%
sobre o valor locativo de todas as habitações ocupados
pelo proprietário ou locada a terceiros. Ainda sob a
rubrica do Imposto de Renda seriam tributados, por um
valor fixo,. ••cada pessoal, nacional ou estrangeira, que
exercesse no Império qualquer indústria, profissão, arte
ou ofício, e sobre essa o montante de até 2 contos de réis,
conforme a importância comercial das praças ou lugares
em que fossem exercidas".
Embora não vingando a idéia, foram ali lançadas as
suas raízes ou sementes, as quais viriam germinar e florescer quase. um século depois.
Valendo repetir aqui parte do voto favorável_ à ma~
têria, na citada Comissão, proferido pelo inteligente Visconde de Jequitinhonha, no qual revelou um profundo
conhecimento da psicologia do nosso povo, ao dizer.
"Talvez que entre nós não s_ó_a boa fé de alguns, mas
também a bazófia de outros tornem fácil e produtiva a
_11.rrecadação. Sim; entre nós hâ muita gente que antes
quer parecer rica do que confessar que é pobre".
A mania de grandeza, de ostentar uma prosperidade
inexi_stent_e por_ parte dos nossos agropecuaristas, e que
tem motivado os-emprêstimos compulsórios além dos recentes gravames do Imposto· de Renda sobre a agropecuária, no instante em qUe a mesma -se encontra no. .. fun~
do do poço", totalmente descapitalizada, retratam, com
muita fidelidade o julgamento, proferido pelo Visconde
de Jequitinhonha a nosso respeito, 154 anos atrás. Vimos
também _que Rui Barbosa, ao assumir o Ministério da
Fazenda em 1891, com toda a sua inteligência e capaci-
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dade de convenc_im~to, não conseguiu implantar o Im~
posto de Renda.
Três anos após, riàva tentativa, desta feita a proposta
partida de Augusto Montenegro, relator da Comissão
Orçamentária, sendo derrotada pelos argumentos de
Serdezelo Coiieã. que alegouc ''o imposto não poderá ser
posto em prática de um modo sistemático e regular, não
somente porque suscitaria questão de competência com
os Estados, como também seria de difícil cobrança;"
propondo que, como ensaio, se estendesse às empresas e
bancos estrangeiros, com sede ou filiais do Distrito Federal, a taxa de 2,5% sobre os dividendos. No ano seguinte, propunha, Serdezelo Correa a extensão da mesrp;a taxa_às companhias nacionais, com sede no Distrito
Federal e nos Estados.
Novamente relator da Comissão do Orçamento, Augusto Montenegro, após demonstrar aos outros
membros a necessidade de ser estabelecido o Imposto de
Renda, e quando esperava-se a aprovação, na 3f discus. são do projeto, ruíram-se, mais uma vez as esperanças de
vê-=lo aprovado. Nova tentativa em 1899, e, mais uma
vez, derrotado. Em 1903, tendo como relator Anízio de
Abreu, após longo e exausto parecer, e ponderando que
as apólices· não deviam ser excluídas da tributação do
imposto de renda, ainda assim, não foi aprovado.
Mas as sementes foram lançadas e aos poucos germinando, e iSsírri foram suriirido os gravames de natureza
pessoal.
a) em 1910, Lei n<? 2.321, de 30 de dezembro de 1910,
impostos sobre dividen,dos e o de indústria e profissões
subordinados, juntamente com outros impostos, ao título;_"lmposto sobre Renda~'.
b) em 1914, o imposto de renda sobre juros de debêntures e produtos de ações das sociedades anônimas; a lei
orçamentária decretou uma tabela progressiva, sobre
vencimentos, soldos, diárias, representações e aposentadorias, variando af de 8 a 15%, já decretava ali 20% para
o Presidente da República e para nós os membros do
Congresso Nacional.
c) em 1916, o imposto sobre juros de crédito hipotecário.
d) em 1918, o imposto sobre as importâncias retiradas
dos fi.úidoS- de reserva das sociedades anónimas para
constituir novo capital, etc.
e) em 1919, o imposto sobre a lucro líquido e o imposto s_obre gratificações ou bonificações dos diretores e
presidentes das Sociedades Anónimas; o imposto sobre
lucro líquido abrangia:
I - ãs sociedades por quotas;
II- as sociedades anónimas;
III- as casas bancárias e de penhores.
f) em 1921, ampliou-se a ârea do gravame sobre o lu~
era líquido:
19- das firmas individuais;
2<?- das sociedades em nome coletivo;
3<? - das sociedades em comandita simples;
4<?- operações a tenno;
59 - capital em giro nas bancas de jogo permitido em
estânCiaS balneárias;
6<? -lucros sobre profissões.
Mas a verdade é que vale repetir para melhor encadea~
menta e compreensão: o imposto incidente sobre a renda
total só va"i, finalmente ser introduzido entre nós em 30
de dezembro de 1922, através da Lei Orçamentária n9
4.625, vejamos:
Lei n' 4.625 de 31-12-1922:
..Art. 31. "Fica instituído o Imposto de Ren~
da, que será devido anualmente, por toda pessoa,
física Ou juódica, residente no tçrritório do País, e
incidirâ em cada caso, sobre o conjunto líquido dos
rendimentos de qualquer natureza."
Vindo assim a vigir entre nós em 1923, com pouco
mais de 2 (duas) dêcadas de atraso em relação aos demais tributos pós-constituição de 1891. Mas na realidade, tantos e tamanhos percalços a embaraçar, primeiro a
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implantação e depois a sua execução que, somente em
1926, teve o Imposto de Renda a sua execução efetivada,
embaraçada que foi, pela alteração sofrida com a Lei n'
4~738 de 31 de dezembro de 1923.
Com efeito, o arff@--:3', da Lei n' 4.625 já dividia em 4
(quatro) categorias os rendimentos sujeitos ao novo (velho) tributo.
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Agosto de 1984

O Sr. Passos Pôrto- O fato é que foi a incidêilcia tributária e esse acrêscimo de tributos que fizeram com que
o Governo de Arthur Bernandes Q_~çlesse equilibrar o
orçamento, e ele então deixou o Brasil sem dívida flutuante, e pôde entregar ao governo posterior o País em
equilíbrio financeiro. Era essa a contri"buiçào qu~ gostaria de dar ao magnífico discurso de V. Ext

ministração pública, no Brasil, sem aqueles crônicos e seculares déficits públicos que arrastaram o Brasil- eu diria - até- para esse en-dividamento externo que temos,
ate -fioje. E sabe V. Ex' que, até 1930, num mapeamento
a que 'pude proceder e que pretendo trazer a esta Casã, só
doiS dos empréstimos externos realizados pelo Brasil não
o foram para resgate de outro empréstimo e serviçOs de
dívidas externas anteriores, ou para cobrir déficits públibicos, só dois foram destina_dos a projetas de ferrovias.

1'- Comércio e qUalquer exploração industrial inclusive agricola;
29- Capitais e valores mobiliâriOs-;31'- Ordenados públicos e particulares, subsídios,
emolumentos, __gratificações, bonificações, pensões e remunerações sobre qualquer título e forma contratual;
49 - Exercício de profissões não comerciais e não
compreendidas em categoria anterior.
AutQrizado pela mesma Lei a. regulamentar a
cobrança do tributo, o poder Executivo baixa os Decretos n9s 16.580 e_ 1_~581, de 4 de setembro de 1924, aprovando, respectivamente, o. "Regulamento para o Serviço
de Arrecadação do Imposto de Renda" e Q, "Regulamento para Cobrança e Fiscalização do Imposto de Renda",
e posteriormente, como lembrado, a efetivação do Imposto de Renda só ocorreu em 1926, foram baixados
mais 2 (dois) Dec~tos, o de n9 16.838, de 24 de maio de
1925 e o de n9 17.012, de 19 de agosto de 1925, que mandou adotar a tabela de coeficientes do lucro H_quido. Tabela que incorporou-se a um Outro Decreto, o de n9
16.581, devendo-se a sua confecção à comissão para tal
fim, designada pelo Governo.
Sr. Presidente, segue aqui uma séria história que seria
exaustivo enumerar e que entendo mais convenien~e seja
ela acompanhada por quem se interessar pelo assunto
através dos Anais. Para se ter uma idéia, o volume de leis
e decretos que teríamos qu.e citar, se tomássemos só de
1930 a 1971, chega a 254 alterações na legislação do Imposto de Renda.
Vejam pois V. Ex' que seria realmente intolerãve1
para o ouvido dos poucos que se dispõem a aqui permanecer, que eu lesse todo esse histórico.

O Sr. Passos Pôrto -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. BENEDITO FERREIRA zer.

Cóm muito pra-

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador, V. Ex• faz uma
exposiçãO histórica muito impàrtâilt"e Sobre a eVOlução
do imposto no Brasil. V. Ex' declarando esses decretos
aí, faz evidenciar- e ê preciso que se diga- que o Imposto de Renda, no Brasil, foi instituído no Governo de
Artur Bernades. Era Ministro da Fazenda Sampaio Vidai, que foi criador do Imposto de Renda, e executado
pelo Ministro Aníbal Freire da Fonseca, professor da
Faculdade de Direito de Recife, Sergipano e meu primo.
Esse foi o Ministro da Fazenda que executou, no Brasil,
o Imposto de Renda, naquele Governo. No Governo de
Arthur Bernardes a preocupação maior era de se estabelecer o equilíbrio orçamentário. Naquela época se discutia o déficit público e a dívida flutuante, e por uma dessas coincidências se inspirava o Ministro de então na
política deflacionária exercida n·a 1\rgentina, que estava
como agora com o mesmo problema, tambêm de dívida
pública, déficit público. E pôde, então, o Governo Artur
Bernardes, com a criação desse Imposto de Renda, que
era do chamado Sistema Tributãrio Dual, porque o Imposto de Renda era cobrado tanto pela União como pelos Estados, os Estados cobravam Imposto de Renda
também, não havia o que há hoje.

O SR. BENEDITO FERREIRA- E, no caso, sobre a
cêdula rural, sobre os rendimentos, s9bre o imóyel ...
O Sr.

PasS~;JS

Pôrto -

'Também.

O SR. BENEDITO FERREIRA cia dos Estados.

Era da competêr.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu agradeço porque a contribuição que vem de V. Ex' é, realmente, um
documento. No que V. Ex• tem se esmerado, nesta Casa,
pela sua inteligência, e até fora de sua especialidade, porque um agrônomo. E eu, mais ousadamente que V. Ex•,
nem esse título honroso eu porto, mas a verdade ê que V.
Ex$, como ~m preocupado com a legislação tributária,
sobretudo com a partilha e a destinação dos recursos advindos da legislação tributãria, V. Ex' leva aos seus descendentes o título honroso de ser autor da famosa Emenda Passos Pôrto, que vem, sem dúvida alguma, dar um
n-ovo alento àqueles que perseguem uma melhor partilha
das rendas tributárias neste País. Daí por que recolho,
com muita alegria, essa sua observação, e atê buscando,
nos Anais e nos assentamentos da sua família, esse seu
parente, e tambêm gloriosamente sergipano, que enfrentou essa fase difícil. E lembro a V. Ex• que esse tributo
foi decretado, pela primeira vez, no Brasil, em 1843. Já àquela época, por desespero dos nossos .legisladores, buscarfdo uma nova fonte de receita, e até mesmo uma forma de justiça tributária, foram gravar exatamente aqueles que recebiam dos_ cofres públicos. Passaram os funcionãrios públicos, em todos os escalões da administração, seja da administração central, das províncias ou
das Câmaras, a ter os seus salários com 3% destinados ao
Imposto de Renda.
Portanto, o Imposto de Renda, embora efetivamente
implantado na nossa legislação tributária em 1922, ou_
seja, 79 anos depois da sua primeira tentativa, mas ele
efetivamente só pôde ser implantado num governo energico como foi o Governo de Bernardes. O Governo
Arthur Bernardes, aliás, creio que foi marcadõ pela intriga, pelas dificuldades, por uma série de movimentos que
agitavam o nosso País naquele período, ao ponto de ele
ter que governar, salvo engano, todo seu período sob a égide do estado de sítio. Não sei se estou equivocado. De
qualquer foirna, Epitãcio Pessoa teve, na sua gestão, a
decretação desse importante tributo, que, sem dúvida nenhuma, é o grande instrumento da justiça fiscal; com
u·ma série de modificações que nós vimos introduzindo,
- e trago essas informações com dados e números que
retratam esse progresso - o fato é que hoje, no Brasil,
eXISte à busca constante de aprimoramento do chamado
imposto direto, ou do imposto pessoal, evitando o imposto indireto, como no. caso especificamente do Imposto de Consumo que grava até mesmo os indigentes. porque também consumidores. Então o Imposto de Renda,
hoje, para este Ex:::rcicio de 1984, para alegria nossa, ele
jã ·não grava tanto o trabalho, como ocorreu no exercício
passado, mas grava enfaticamente o capital.
Temos· entào; nobre Senador Passos Pôrto, com essas
medidas, consignada a preocupação do Legislativo e do
Executivo, que vêm levando a sério o problema tributário do Brasil, graças à reforma tributária vigente a partir d'e 1967, que foi, de fato, .a única implantada no Brasil
após um estudo e utn c.erto planejamento; e isso tanto é
verdade que, com pequenas correções no seu curso, areforma tributária vem permitindo melhorar a administração pública, em que pese aos absurdos das nossas despesas de custeio, em que pese aos gastos extraordinários
que tetnos ousad·o,-ãtravé.S do Erário, com investimentos
nem sempre os mais urgentes, nem sempre de resposta
no espa:ço de tempo que reclama quem tem pouco dinheiro, como é o caso do Brasil. Então a verdade é que,
com tudo isso, hoje, com mais um pouquinho de cautela,
com a estrutura tributária que aí está, aprimorando_ a
rriãquina arrecadadora - que realmente está a merecer
reP~EOS - sem dúvida alguma, poderemos ter uma ad-

De qualquer forma, hoje nós não s_ofremos mais essa
mazefa adm1Jlistratfva, e aos poucos nós vamos conse~
guindo, embora muito lentamente, criar no nosso contribuinte a consciência de que pagar imposto é mais do que
um dever, é um direito. I! um direito que enobrece o cidadão, ao mesmo tempo em que é um dever, principalmente daquele que exerce outras atividades econômicas,
que é mais pela nossa sistemática um arreCadador, é mais
um instrumento de arrecadação do que mesmo um contribuinte e, aos poucos, vamos criando na nossa gente a
consciência de que, de fato, o tributo vai ao poder público para retornar sob a forma de beneficio em favor de to~
dos, os que trabalham, de todos os que consomem e que
contribuem de forma direta ou indireta.
Sr. Presidente, como tenho procedido- de vezes anteriores, gostaria que V. Ex• me consentisse encaminhar-se
à Taquigrafia para, considerado como lido, pudesse os
Srs. Senadores, de modo especial os mais experientes,
debruçarem-se sobre esta nossa modesta contribuiçãoaí eu tenho a veleidade de insistir -, que se préstatia
como um roteiro mais ou menos organizado para um
melhor e mais aprofundado estudo e, juntos, eu com o
meu modesto esforço e com as minhas grandes limitações pudéssemos trazer para as comissões técnicas alguns reparos que eu já antevejo estar a merecer a nossa
legislação.
Eu cítaría aqui, por exemplo, a grande preocupação, o
assunto que tem sido até mesmo apaixonante - e este
diz repeito a mim e a V. Ex', nobre Senador Passos Pôrto
-,que-é o problema fundiário brasileiro. Sabe V. Ex•
que ao se instituir um novo tributo, um novo Imposto
Territorial Rural, buscou-se nele um instrumento válido
para ativar o uso da terra, para que a terra tivesse a sua
função social através de uma tributacão progressiva e ser
cominado àqUele que faz da mera especulação fundiãria
uma atividade lucrativa. No entanto, por falhas do mecanismo de aplicação, embora inteligentemente o legislador tivesse tirado da órbita municipal o seu lançamento,
o que onerava sobremaneira politicamente os nossos
Prefeitos, que ficavam sujeitos à pressão e ao chamado
"Jeitinho" para atender o chefe político ou o cabo eleito~
tal, 'o certo é que hoje o lançamento já nâo é um ônus
mais municipal e, com tudo isso, para surpresa e até pasmo de quem for conferir comigo os números, vai constatar que, hoje, arrecada-se menos Imposto Territoriill Ru~
ral neste País, de maneira realmente assustadora, porque
estamos arrecadando 1/12 do que arrecadávamos hâ
trinta anos, em que pese termos hoje mais de um milhão
... meio de propriedades na posse e domínio de particulares do que aqueles que existiam há trinta anos. Então,
cresceU sobremaneira o número de contribuintes.
A exploração, se tivermos em conta o incremento que
temos obtido na nossa produção agropecuária, nem de
longe justificaria qualquer decreto na arrecadação mas,
pelo contrário, teríamos que ter números que indicassem
um crescimento excepcional na arrecadação, até mesmo
porque esse é o propósito, é o espírito da lei. Mas, no entanto, por falhas do mecanismo de arrecadação, repito,
constatamos esse tributo surtíndo efeitos exat_amente
sobre aqueles que propunham, quando da sua modificação, a sua nova sistemãtica.
Ainda na última sexta-feira, eu apontava uma outra
falha grave- e aí na ausência de V. Ex•, Senador Passos
POrto - na nossa legislação: a remessa de lucros para o
exterior. Falha grave porque, vejam V. Ex', ...
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O Sr. Passos Pôrto -
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Permite-me V. Ex• um outro

aparte?

O SR. BENEDITO FERREIRA

~

Co!l1 prazer.

O Sr. Passos Pôrto- O Imposto Territorial Rural é
imposto, hoje, entregue totalmente aos municípioS: A
sua arrecadação é que é federal, e estou de acordo. V.
Ex• disse muito bem que as injunções municipais fariam

com que se esse imposto fosse de arrecadação municiPal,
as chefias, as lideranças políticas municipais, que geralmente são as donas dos latifúndios, poderiam importunar na hora da cobrança do imposto. Ele é realmente um
imposto progressivO: e deveria ser aplicado, não sozinho,

mas com o Estatuto da Terra, que lamentavelmente foi
um diploma feito no Governo Casteiio Branco com o
objetivo de combater justamente especulação. Mas, lamentavelmente, no Brasil, entre a lei e sua aplicação, vai
um mundo. V. Ex~ tem razão, foi um imposto que ficou
inócuo, pois não teve seu objetivo cumprido, que era o
de forçar indiretamente o aproveitamento das térras que
não estão sendo cultivadas. Por sua vez, a legislação do
Imposto de Renda, sobre o qual V. Ex' falou neste instante, também não onera os produtos agrícolas, porque
de uma certa forma é um estímulo à produção agrícola,
visto que este é um País cuja produção agrícola é cheia
de problemas de produtividade que merecem o estímulo
e as isenções que o governo faz. O imposto antefiõ_-r a ele
era aquele de transmissão inter vivos, de cobrança municiPal, que realmente não cumpria com sua finalidade social, visto que o imposto, hoje, é um dos instrumentos de
gOverno que anteriormente não era. O objetiVo de imposto no Brasil, atê a Emenda Constituciorial n" I 8, era
apenas ser um instrumento de arrecadação de recursos
para a aplicação em serviços públicos. Hoje, não, hofe-o
tributo tem um objetivo eminentemente social e econômico.

O SR. BENEDITO FERREIRA -

Perfeito!.

O Sr. Passos Pôrto- O Imposto de Renda, hoje, por
exemplo ê 56% da arrecadação federal; só que ele, em
que pese ser a um imposto indiretamente ê amplamente
manipulado através do chamado Imposto de Renda
sobre pessoa juirdica, porque todo imposto de renda
sobre pessoa jurídica, no fundo, ê indireto, porque a pessoa jurídica incorpora o tributo ao produto que ela vai
vender. De qualquer forma, hã um progresso na tributação do País; só que o Governo Federal abocanhou,
através desse sistema, uma grande parcela do tributo no
Brasil e, de uma certa forma, exauriu os cofres estaduais
e municipais; fazefldo com que se tornassem dependentes
do Governo Federal, pois todos os municípios e Estados
são obrigados a vir ao Governo Federal auferir recursos
para os seus programas administrativos. Então, já a esse
instante, a reforma tributâria de 1965/67, teni. que Ser
modificada, pelo menos, na sua parte institucional, dando mais autonomia aos Estados e municípios, dentrO,
evidentemente, de uma legislação tão rigorosa quanlo a
não-proliferação de noVOS-tributos, porque os que existem jã são capazes de, dentro- das bases econômicaS iropositivas, receber os tributos indispensâveis aos piogfamas de governo. Mas, por sua vez, tem que se dar mais
autonomia aos Estados para que eles possam ter mais
flexibilidade, mais autonomia política, porque sem recursos eles não terão autonomía Politica e nós não teremos o federalísmo democrátiCo, que tem que ser o objetivo do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem que ser
federado. Quanto à idéia de V. Ex•, que ouvi pelos altofalantes do Senado, de que V. Ex' acha que a Lei de Remessa de Lucros prejudica o processo do desenvolvimento brasileiro eu peço licença a V. Ex• para discordar.
Acho que com 12%_ permitidos de transferências de lucros, somados a isso roylties, patentes, juros, etc, nós temos que ter um controle sobre essa remessa, porque, sem
dúvida alguma, o Brasil é um dos raros países do mundo,
_um dos maiores exportadores de capitais. Temos de con-

traJar cada vez mais a remessa-de lucros para o exterior.
O _dinheiro que vem de fora tem de entrar aqui como capital de risco, tem de entrar para incentivar o nosso País
ao seu desenvolvimento. Facultar, permitir uma maior
remessa de lucros para o exterior, tenho a impressão que
não ê este o caminho que o Brasil terâ para a sua autonomia econômica e financeira.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre Senador
Passos Pôrto, vou começar sem a veleidade de debater
com V. Ex' - a tentar recolocar o meu raciocíilio. V.
Ex• diz que o capital tem que entrar no Brasil como capital de risco, mas aí está o paradoxo porque, quando fixamos em 12% a remessa de lucro, ela poderá ser maior,
desde que sujeita ao imposto suplementar de remessa de
lucros, que vai atê 60%. Quando nós a fixamos em 12%,
eu concordo com o legislador brasileiro que não poderia
_Jazê-lo diferente, porque naqUela época as taxas de juros
internacionais giravam em torno de 5 a 6% ao ano, mas
com a evolução do preço do dinheiro, do custo do juro
do dinheiro no exterior, e sabe V. Ex• que, de 1972 para
câ, da crise do petróleo para cá,- o custo do dinheiro
acompanhou mais ou menos o custo do petróleo; ê interessante notar que os países importadores de energia
passaram a demandar recursos para custear a abrupta
elevação das s_uas despesas _com o petróleo; yeja V. Ex'
que nós gastávamos em 1971, cerca de 178_ milhões de
dólares com petróleo e chegamos em 1980, dispendendo
1Lbilhões de dólares, quer dizer, quase 60 vezes aquilo
que gastávamos 10 anos antes, com o nosso consumo de
energia.
V. Ex~ poderâ argumeritar que o Brasil, descuidadamente, duplicou também o consumo de petróleo nesse
_período. Mas, o certo é que o custo do dinheiro, ultrapassando a taxa de remuneração do capital de ris-co, que
é de 12%, é_óbvio que as empresas aqui estabelecidas nâo
trariam, como não estão trazendo mais capital de risco.
Trazem empréstimo das suas matrizes para capital de giro. Através do juro do empl-êstimo eles podem- remeter
mais que 12%. Resultado: 23 bilhões de dólares, que figuram na dívida externa do Brasil, que muita gente confunde com dívida do Tesouro brasileiro; que ê só de 9 bilhões de dólares, mas a verdacfe.ê que 23 bilhões dos 85
bilhões de dólares inscritos no Banco Central como compromisso exterpo do Brasil, dos 8_5, 23 são esse capital
que veio para cã sob a forma de empréstimos para essas
empresas multinacionais.
'Então, como iríamos encorajar essas empresas a transformar esses empréstimos _em capital de risco? Dandolhes a perspectiva de poder remeter para lâ, além do juro
normal, porque esse não estâ sujeito nem ao Imposto de
Renda normal dentro_ do Brasil, porque vem para câ com
a condição de ser isento, não só do imposto de remessa
de lucro, mas do próprio Imposto de Renda normal a
que o capital estâ sujeito.
Ora, vê V. Ex' o sistema trianual que temos para as remessas de lucros, isto é, desde que não ultrapasse 12%,
uma empresa pode mandar uma remessa de lucro maior
num ano, menor no seguinte, desde que ao final de 3
anos não tenha ultrapassado os 36% ou seja, 12% ao ano.
Essa empresa estã sujeita a tei' um exercício financeiro
aqui em que não teve lucro a ser remetido, mas os juros
ela terâ que mandar, mesmo co.m prejuízo, para remunerar a sua matriz que lhe emprestou o capital, conseqüentemente o acionista donO daquele dinheiro. Vê V. Ex•
que aí estâ o impasse, ê o impasse econômico, que não
pode ser examinado com emoção. Quanto a observarmos o capital estrangeiro, aí estou de pleno acordo com
V. Ex• Eujâ trouxe a este Senado, logo que aqufcheguei,
poucos anos depois, fatos da maior gravidade, documentadamente, demonstrando o superfaturamento das matrizes para as filiais brasileiras, cotejando esses faturamentos com documentos oficiaís; sais farmacêUticos, por
exemplo, com o mesmo teor de pureza, destinados ao laboratório do INPS, em quantidades aproximadas, sendo
fatorado pela matriz por um preço, em regra, 30% mais
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barato do que aquele que eles remetiam para as suas filiais brasileiras.
Vê. V. Ex• que aí eslá uma forma de remeter lucro, lucro antecipado para a~ suas matrizes, sem pagar nenhum
imposto antecipado para as suas matrizes, sem pagar nenhum imposto. Então, são essas falhas na nossa legis, lação, que eu não diria nem ser falha na legiSlação, ser
mais um defeito do nosso pliciamento, dos nossos agentes que não exercitam e não policiam aquilo que a nossa
legislaçã9 determina.
Eu daria para V. Ex' um exemplo prâtico. Nós tentamos, por muitos anos. vender carne resfriada, carne congelada para a Itália. Mas, tendo o Gabinete italiano colocado um Ministro oomunista, no Ministério da Saúde,
ele, por algumas razões ideológicas, ou por outras quaisquer, o certo ê que nunca disse que havia algum 6bice,
que as nossas condições, sanitárias não atendessem às
exigências italianas para comprar a carne brasileira.
Mas, a verdade é que não havendo nenhum óbice de ordem legal, nós nunca -:onseguimos exportar carne para a
Itãlia, enquanto aquele cidadão foi Ministro da Saúde.
Então, acho que o problema de relações internacionais, que tem sido danoso ao Brasil, decorre dessa legis~o de fachada. N õs nos preocupamos muito em ter
uma fachada legislati.,..a que impressione o investidores-:trangeiro. Visto que ~tles estão habituados à pratica· do
Direito Positivo, estão habituados, são educados para
respeitar a lei.
Agora nós, brasileiros, legislamos assim jâ naquela
base de "dar um jeitinho", de acomodar. E ignorando
eles que existe o "jeitinho" aqui no Brasil, mandam os
seus advogados examinarem a nossa legislação e acabam
se desencorajando em fazer aplicações.
Voltando à observação de V. Éx~ sobre o capital estrangeiro aqui no BraSil, temos aí um caso típico: a partir
de 1972, angustiados por dõlares que não conseguimos
obter através da nossa exportação, da nossa balança comercial, isentamos totalmente de imposto de renda os
empréstimos contraídos no exterior, desde que- diz o
decreto-lei, votado também por esta Casa - essa isenção
redundasse em benefício do tomador do dinheiro.
É óbvio que, isentando de imposto de renda barateia o
custo do dinheiro, mas, de qualquer forma, todos esses
empréstimos foram contraídos acima de 12%, conseqaentemente remunerando a aplicação mais do que
aquilo que eles obteriem com todos os riscos, pois o próprio nome capital de risco jã o diz, que ê capital de risco,
e daí o desinteresse para aplicações de investimentos
aqui no Brasil pelo capital estrangeiro, porque a nossa
própria legislação o encoraja a imigrar para o Brasil, sob
a forma de empréstimo.
Tem aí V. Ex.', pois, a minha observação quando disse
que teriámos que-alterar, para compatibilizar com a realidade. Uma realidade: que, dificilmente nós, brasileiros,
teríamos como al_terá_-[a, porque as notícias que temos tido, ultimamente, ê-que há uma tendência a crescer ainda
mais oS juros vigentes atualmente no exterior.
Outro aspecto que V. Ex' colocou e desejo abordar: eu
não sei, õobre Senador Passos Pôrto, )'ie seria justo criticai' a polí~ica tributária, -a estrutura que aí estâ no que diz
reSpeito à partilha de rendas.
A partida de compdência estabelecida a partir de 67,
mais o sistema de Fundos e, sobretudo, depois da emenda de V. Ex's, os municípios que nos idos de 63 tinham
uma participação globafna renda tributária brasileira de
6%, hoje, já atinge 18%. Isso significa o -triplo. E eu,
como homem do interior, sempre tive esperanças de que
o dinheiro entregue ao município e aplicado diretamente
pelo prefeito - mesmo com alguns senões, mesmo com
alguns desperdícios por possível incapacidade de alguns
administradores municipais, ele resultaria, em mais proveito do que aplicado pela longa distância do poder central. Uma verbinha - vamos dizer de 5 milhões de cruzeiros, para chegar lá no meu São Sebastião do Tocantins, que· dista 1.800 quilômetros de Brasília, embora no
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Estado de GOíás, para uln poço semi-arteSiã.nõ-que seria
fura-lo lá através do Departamento próprio do ministério competente, só a despesa de mandar o engenheiro
lâ para localizar esse poço e voltar aqui, mais as diárias,
teria consumido essa verba,
Eu creio, pois: que V. Ex• tem razão quando precOniza
uma melhor distribuição. Ma:>, ao lado disso, nobre Senador Passos Pôrto, vem me assaltando uma preocupação com fruto desse estudo que realizei: nóS não regulamentamos - apesar de vivermos gritando e alardeando que o Congresso Nacional precisa recuperar as suas
prerrogativas, e esse pecado ê de todos nós e de modo_especial da Oposição, e mais da Oposição do que nosso,
que temos sido Governo nesses últimos 20 anos - a fiscalização financeira. Nós não instrumentalizamos as Assembléias Legislativas e m;:m n_ós mesmos e, como conseqüência, as Câmaras Municipais para exercerem a fiscalização financeira. Mais grave do_ que a não regulamentação da fiscalização financeira foi nós não termos aprovada ainda a lei complementar, de acordo com a Constituição, que recomenda sejam fixados os parâmetros para
a despesa de CU$teio.
Nobre Senador Passos Pôrto, tenho algU:riS- tLITfrieros
de confiabilidade discutível, pàrqi.ie o DASP não tem
desgraçadamente elemento para nos oferecer, mas, com
toda a modernização do serviça público, admitindo os
números mínimos que nos foram fornecido_s_ pelo DASP,
o Brasil hoje oferece um paradoxo na área féd~al, e nem
sei qual seria o adjetivo que poderia colocar para expressar o que oco_rr_e nos Estados e_municíplos brasil~iros em
termos de empreguismo; eu teria que criar, imaginar um
superlativo. A realidade é: que na administração Pública
brasileira, segundo o IBG E, tínhamos 211 mil cargos
ocupados na área federal em 1960, embora existissem
243 mil cargos.
Os governantes de então- talvez por certo temor da
opinião pública;· de certo pudor para o empreguisrrio que
ainda existia rio- l}rasil naquela êpoca, só preencheram
211 mil cargos na área federal embora existissem 243 mil
cargos. Pois bem, de 1960 para cá nós tivemoS Um incremento na ordem, vamos exagerar, de 80% da população
brasileira. Mas, pasme V. Ex'-: o DASP infOrma que na
administração direta, estatutãria, nós teríamOs mais de
650 mil funciOnários. Isso significaria qúe-enquanl.o a
população cresceu 80%, nós criamos um incremento no
número· de pendurados no serviço público na ordem de
300%. Mas, mais do que isso, nobre Senador Passos Pôr~
to, a desgraça é muito mais grave porque-eXiste uma fa:..
migerada Tabela Especial, essa coisa que apodreceu o
serviço público brasileiro; a inserção da CLT no s_erviço
público, a tal tabela especial. As inform-ações fornecidas
pela FUNCEP - a Fundação que coordena a ação dos
servidores do DAS_f_=-~sclarecem que há mais funcionários na Tabela Especial do que os chamados fundo~
nários estatutários. Então, vê V. Ex'- que a coisâ é ·muito
mais ·grave do que aparenta à primeira vistã. Segundo o
DASP nós teríamos, hoje, na ordem de l milhão e 500
mil funcionários -Só na área federaL Isso significaria
600% daquilo que nós tínhamos em 19601
Nobre Senador Passos Pôrto, V. Ex• sabe ...
O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex• um aparte? (Assentimento do orador.)- Eu andei também examinando esse problema do .empreguismo no Brasil. Ele não é
só decorrente da desordem permanente da vida política e
administrativa do Brasil, mas também é uma decorrência
do nosso subdesenvolvimento. Num País onde não há
um parque industrial, onde não hã a1ividades privadas
no campo e, sobretudo, nos municfpios, onde não há
condições de sobrevivência da juventude qúe- vai-saindo
das escolas, decorrente inclusive da própria forma de
educação nossa e de uma série de fatores, o órgão público é obrigado a admitir OserVidor, porque é ele dos poucos mercadoA de trabalh_o que existe. Não há mercado de
trabalho no Brasil. Então, eu também combatia muito o
empreguismo, achava que ele era uma doença. Mui ta
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gente acusa essa soma de recursos para os municípios,
dizendo que vai servir só para dar empregos. Não é verdade. Há um controle. Hoje, a sociedade estâ muito policiada, há uma nova mentalidade no Brasil. Quem quiser
que percorra este Brasil para observar corno este País
evOluiu. Acho que tudo isso decorre do próprio processo
de desenvolvimento; no dia em que o Brasil for uma
Nação forte nos seus diversos setores de trabalho, onde
os setores primário, secundário e terciâri.o estiverçm dando renda e trabalho, muita gente vai abandonar p servíço
público e vai para a iniciativa privada. Mas enquanto
isto não houver, o grande mercado, realmente, é o serviço público. Não é uma f6rm3. simplória de explicar,
mas é isto. Não hã mercado, no Brasil, para a juventude,
a não ser o serviço público, m3.S quantO às anomalias eu
estou de acordo; elas foram cfiadas sobretudo pelas esta~
tais. A Revolução tentou resolver o problema, criando o
princfpio de isonomia e de paridade no serviço público,
Houve um- período na Revolução, na fase em que ela estava mais forte, cm que ela estabeleceu o sif>tema puritãr\o no serviço público e admitiu a CLT- que agora
estão tentando extinguir e voltar para o estatutário porque era uma forma de se recrutar, na atividade púbJi~
cã e privada, homens capazes de mobilíz3.r c:: dinamizar o
serviço público, porque os estatutãrios, cercados de dí~
reitos;-não-eram servidores ati vos para os novos projetas
de desenvolvimento do Governo. O Governo tentou,
mas lamentavelmente a criação dessas estalais e esses
conselhos administrativos, que são autônomos, esta forma que se criou de entidade pública e direito privado, essas autarquias que são geridas por um presidente, uma
diretoria e um conselho que gere a administração, e não
há órgão do Governo Federal, nem o Congresso fisc:alizã, tudo isso criou essa monstruosidade essa disparidade
de salãrios, entre o estatutãrio e o servidor das empresas
públicas, e entre o próprio servidOr da em-Presa pública e
o mercildo de trabalho.
O SR .. B~NEDfTO FERREIRA - Senador Passos
Pôrto, eu gostaria imenso, porque realmente me faz bem,
me faz bem- porque V. Ex• sabe, e eu não tenho me cansado e ne!TI regateado a oportunidade de dizer o quanto é
bom para mim estar junto com V. Ex•, com as suas ideias. Mas, infelizmente, não posso concordar com V. Ex•
no que diz respeito a esse circulo vicioso: arrecadar tributos para criar empregos no serviço público. ConseqOentemente, descapitalizar a empresa e ela não pode gerar emprego ·e ()einpr'ego passa a ser poder público. V a~
mos chegar àquele ponto terrível. Sabe V. Ex• qu.; o Governo não produz recursos, o Governo produz dmheiro.
O Ministro Delfim Netto, numa colocação irónica,
como todo homem inteligente se permit~ o luxo de ser
irânico, disse que a diferença entre ele, Governo, e o falsãrio comum é que a po1ícia prende o falsário comum e
não prende o Governo, porque o Governo falsíficil dinheirO quando o emite sem recursos, que s6 a economia
gera recursos, e ele, Governo, ê que fabrica dinheiro,
mas ele não fabriCa recursos. Emitindo dinheiro, a diferença é que ele, Governo, usa o dinheiro para.pagar a
polícia, por isso não vai preso. Então, veja V. Ex~. nós
voltaríamos àquilo que Nabuco já denunciava, quando
ele dizia que a maior' doença brasileira era a empregomania; ·e nós estamos chegando lá. Quando eu citei o
fato de que a tabela especial, hoje, abriga mais funcionários do que os estatutários eu não falei
l milhão,
480 mil funcionários das tais estatais. Estou falando
sobre os que estão pendurados na chamada administração direta, via tabela especial. A desgraça é muito
mais grave, Senador Passos Pôrto; eu não estou falando
nos funcionários autãrquicos, eu estou falan4o nos pendurados da administração díreta, através do artifício da
famigerada tabela especial.

em

Q Sr. Passos Pôrto- Nãp há mais tabela especial. Eu
posso declarar a V. Ex'- o seguinte: a CLT do serviço
público é igual ao estatutãrio.

O SR. BENED~TO FERREIRA- Bem, é a nomeclatura,eu não discutiria o aspecto legal.
O Sr. Passos Pôrto- Hã uns benefícios para determinadãS categorias e pará ourras, não. Por exemplo, o Procuraclor te_m uma percentagem de produtividade de
100%; o Engenheiro, 40; o Médico pode exercer dois empregos; o Professor pode acumular. São essas disparidades de tratamento, esses privilégios vão gerando essas
distorções, mas a tabela do serviço público do estatutário é igual à do CLT. A diferença que há entre ambos é
que o CLT tem 131' salário, mas, as férias são menores;
tem os tríênios. Já o servidor estatutário tem quinqilênios. As tabelas são iguais.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu gostaria de fixar com V. Ex• o seguinte. Não discuto os detalhes, eu
-não estou descendo a este ou aquele aspecto. O que me
aSsusta é 6 número de mal remunerados, é o número de
indivíduos insatisfeitos. Eu citava, ainda há poucos dias,
o caso do Professor brasileiro. O magistério, hoje, no
Brasil, é um bico. Nós não conseguimos profissionalizálo, porque se o indivíduo dedicar-se apenas ao magistériO ele morrerá de fome. Resultado: nós não temos
mais o mestre como também não temos mais o discípulo.
Temos um menino doido para pegar um diploma e um
professor doido para ficar livre do aluno na classe, porque ninguém quer se aborrecer e ninguém que se "aporrinhar" - como dizem por aí na gfria - ninguêm quer
se desgasfã"f: Desgraçadamente, nós estamos tendo cada
vez mais analfabetos bacharéis ou bacharéis analfabetos.
Na verdade, nobre Senador Passos Pôrto, essas distorções, esses vícios que estamos constatando na atualidade são quase que um mergulho no passado. Desta peregrinação que eu fiz através da Legislação Tributária,
pude constatar que esses vícios sempre foram apontados.
Mas, na hora de justificar um novo tributo, na hora de
justificar um déficit numa lei orçamentária e buscar os
meios para corrigi-la e cobrir esse déficit, a desculpa foi
sempre a mesma, quer dizer, são gastos, excesso de despesas, e os honestos pagadores de impostos ficam asfixiados por uma carga tributária elevada. V. Ex• verificará, em que pese as alíquotas proibitivas que nós temos
decretado, através dos tempos no Brasil, que não há um
crescimento de receita compatível ao nível das alíquotas
porque no Brasil nós festejamos o sonegador como indivíduo esperto. O nosso povo é tão mal educado, é tão
riü!.l=1nformado a respeito de imposto, que não sabe é ele,
consumidor, quem paga os impostos. Ele não tem essa
consciência de que o comerciante, ao deixar de recolher
aos cofres públicos, estã sendo um depositãrio infiel;
quando que o empresãrio calcula os preços de uma mercadoria para colocá-la n_o mercado na composição dos
custos, neles estão todos os impostos- V. Ex•, Senador
Passos Pôrto, até, com certa impropriedade, disse que o
imposto de renda seria incorporado também aos custos.
O Sr. Passos Pôrto -

Da pessoa jurídica!

O SR. BENEDITO FERREIRA- Não é bem o caso,
porque a pessoa jurídica paga imposto de renda; muitas
vezes, embora o tributo seja um encargo da pessoa jurídica, não é dedutível como despesas da própria pessoa
jurídica, e essa é uma anomalia; tenho rebuscado fórmu~
las e não encontrei, dentro da minha ignorância, um
meio, um mecanismo para que se pudesse jogar como
despesas da pessoa jurídica o ônus que é dela, que é o im~
posto de renda. Logo, ela paga o imposto de renda no
exercício; no seguinte, se ela não teve lucro e teve prejuizo, esse prejuízo é agravado por aquete imposto de renda
que teve que recolher, que não é dedutível como despesas
na sua contabilidade. Mas, de qualquer forma todos _os
outros tributos são incorporados ao preço final do produto. No entanto, o nosso consumidor parece que tem
prazer de comprar mercadoria sem nota, ele se compraz
em contribuir para que o mau comerciante sonegue im~
postos, é quase como que uma vingança íntima de cada
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um -de nós contra o Governo. Parece que no Brasil ainda
não conseguimos ter a consciência de que o impostO re-

presenta o bem comum, que ele vai ser revertido em fa·
vor da coletividade. E, por isso, festejamos o sonegador
de imposto como um sujeito esperto, vivo; "fulano é vivo, ·consegue fazer o que ele faz e o imposto de renda não
o pega."
Por todas essas razões, ê que tenho receios, fundados
receios. E ainda hoje, em que pese o progresso material
que experimentamos no Brasil, todo esse extraordinâriO
parque de comunicações que temos à nossa disposição,
tal é o mau uso desses meios de comunicação em divulgar informações sadias_ para nossa gente, em produrar
educar o contribuinte, o consumidor brasileiro para criar
nele uma consciência de cidadania, de responsabilidade
perante o Pais e sua comunidade que me parece, em termos de educação tributária, estamos ri:mito ainda preocupados com aquilo que afligia nossos colonos. É patriótico não contribuir para o erãrio, porque os recursos serão levados para o ex.terior; é patriótico não contribuir _
para a Coroa, porque a Coroa, sabe V. Ex•, limita vã,
aqui no Brasil, até aquilo que o colono tinha direito de
comer, mesmo o colono vindo da metrópole, para que
quando chegasse à época do seu retorno a Portugal ele tivesse muito que levar daqui. Então, permitia-se o absurdo de legislar até quanto àquilo que ele teria direito de
ter à sua mesa.
Não sei porque, mas acho que é por falta de educação
mesmo; o contribuinte brasileiro entende que sonegar
imposto não é um vexame, não é um furto, mas sirà Uril
ato de esperteza e que deve ser festejado, atê como um
ato patriótico.
É por tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadç11:e_s_, que
venho, com esse trabalho, realmente um tanto quanto
maçante, não para mim, porqUe realmente tenho me permitido aprender muito; tentei rebuscar as raízes, as origens e a filosofia dos nossos tributos e eu espero, na próxima etapa, já que Venho enumerando- essa de hoje seria a terceira - espero, jã na quarta etapa - trazer à
consideração da Casa e aos Anais do Senado, os primeiros efeitos, além de examinar mais algumas causas, de
todas essas dificuldades que nós temos experimentado
no Brasil e, de mod_o particular, na administração públi-

ca.
Com estas observações, Sr. Presidente, pedindo que
seja considerado como lida a parte que nós não abordamos, agradeço a quantos puderam me ouvir tão pacientemente. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BENEDITO FERJIEIRA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Temos, aqui, a terceira etapa do estudo sobre a
problemática tributária brasileira. Do exame que Vimos
realizando e trazendo aos Anais do Senado, sobre o nosso sistema tributãrio e fiscal, desde os seus primórdios,
após assinalarmos toda a sua trajetória, da Colônia ao
Reino Unido, da Independência às administrações dos
nossos Imperadores D. Pedro I e D. Pedro II, chegamos
à Proclamação da República, sem depararmos com nenhuma medida prática para solução do crônico problema das Receitas Públicas. Em todas as fases, como vimos, o déficit público foi uma constante, despesas bem
maiores do que as receitas, o que indicou a prevalência
de uma política tributária inadequada, além da resistência, quase quc;;, "atãvica", do contribunte brasileiro em
pagar impostos, o que revelou uma política fiscal, mais
das vezes, truculenta e sobretudo incompetente para
atender às necessidades bãsicas do Erário.
Na segunda etapa, lembra a Casa que abordamos os
primeiros passos para a implantação do Imposto de
Renda aqui no Brasil, e, Sr. Presidene, para o encadeiamenta da Históiiã -dos maiS importantes e justos dos tri·
butos a que estamos sujeitos, voltemos novamente à vo-

tação da nossa primeira Lei Orçamentária pela Câmara
dos Deputados, no ano de 1830.
Segundo Amaro Cavalcante, os nossos Deputados que
-compunham a nossa primeira Comissão do Orçamento
da Câmara estavam às voltas com uma dívida que atin_gia 50 mil COJ!tOs de rêis, e com uma receita de 13 mil
-contos, enquanto a despesa prevista atingiria 25 mil contos. Pois bem, ante tal situação propuseram o aumento
de alguns impostos e a criação de outros para fazer face
às despesas previstas, dentre as propostas ali verificadas.
Assinalamos que o imposto incidiria de 1,5% a 4%
sobre o valor locativo de todas as habitações ocupadas
pelo proprietário ou locada a terceiros. Ainâa sob a
rubrica do Imposto de Renda, seriam tributados por um
valor fixo,. "cada pessoa, nacional ou estrangeira, que
exercesse no Império qualquer indústria, profissão, arte
ou oficio", O inontante de até 2 contos de rêis, conforme a
importância comercial das praças ou lugares em que fosSem exercidas".
Embora .não vingando a idéia, foram ali lançadas as
suas raízes ou sementes as quais viriam germinar e florescer quase um século depois.
Valendo repetir aqui parte do voto favorável à matéria, na citada Comissão, proferido pelo inteligente Visconde de Jequitinhonha, no qual revelou um profundo
conhecimento da psicologia do nosso povo, ao dizer:
"'Talvez que entre nós não só a boa fé de alguns, mas
também a bazófia de outros tornem fâcil e produtiva a
arrecadação. Sim; entre nós hã muita iente que antes
quer parecer rica do que confessar que é pobre".
A mania de grand~a! ~e ostentar uma prosperidade
inexistente, por parte doS- nossos agropecuaristas, e que
tem motivado os empréstimos compulsórios além dos recentes gravames do Imposto de Renda sobre a agropecuária, no instante em que a mesma se encontra nQ, "fundo do poço", totalmente descapitalizada, retrata, com
muita fidelidade, o julgamento, proferido pelo Visconde
de Jequitinhonha a nosso respeito, 154 anos atrás. Vimos
também que Rui Barbosa, ao assumir o Ministério da
Fazenda em 1891, com toda a sua inteligência e Capacidade de convecimento, não conseguiu implantar o Imposto de Rehda,
Três aifOS após, nova tentativa; desta feita a proposta
partia de Augusto Montenegro, relator da ComiSsão
Orçamentária, sendo derrotada pelos argumentos- de
Serdezelo Correa que alegou que. "o imposto não poderã
ser posto em prãtica de um modo sistemático e regular,
não somente porque suscitaria questão de competência
com os Estados, como também seria de difícil
cobrança"; propondo que, como ensaio, se estendesse às
empresas e bancos estrangeiros, com sede ou filiais do
Distrito Federal, a taxa de 2,5% sobre os dividendos. No
ano seguinte, propunha Serdezelo Correa a extensão da
mesma taxa às companhias nacionais, com sede no Distrito Federal e nos Estados.
Novamente relator da Comissão do Orçamento, Augusto Montenegro, após demonstrar aos outros
membros a necessidade de ser estabelecido o Imposto de
Renda, e quando esperava-se a aprovação, na 3• discus-são do projeto, ruíram-se, mais uma vez, as esperanças
de vê-lo aprovado. Nova tentativa em 1899, e, mais uma
vez, derrotado. Em 1903, tendo como relator Anízio de
Abreu, após longo e exausto parecer, e ponderando que
as apólices não_ deviam ser excluídas da tributação do
Imposto de Renda, ainda assim, não foi aprovado.
Mas as sementes foram lançadas e aos poucos germinando, e assim foram surgindo os gravames de natureza
pessoal:
a) em 1910, Lei nl' 2.321, de30 de dezembro de 1910
impostos sobre dividendos e o de indústria e profissões
subordinados, juntamente com outros impostos, ao título;. "Imposto da sobre renda";
b) em 1914, o imposto de_renda sobre juros de debêntures e produtos de ações das sociedadeS anônimas; a
lei orçamentária decretou uma tabela progressiva, sobre
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vencimentos, soldos, diárias, representaçocs e aposentadorias, variando aí d_e S. a 15% j_á decretava ali 20% para o
Presidente da República e para nós os membros do Congresso Nacional;
c) em 1916, o imposto sobre juros de crédito hipotecário;
d) em 1918, o imposto sobre as importâncias retiradas dos fundos de reserva das sociedades anónimas para
constituir novo ·capital!, etc;
e} em 1919, o imposto sobre o lucro líquido e o imposto sobre as· gratificações ou bonificações dos diretores e presidentes das sociedades anónimas; o imposto
sobre lucro líquido abrangia:
I - as sociedades por quotas;
II - as sociedades anónimas;
III- as casas bancárias e de penhores;
f} em 1921, ampliou-se a ãrea do gravame sobre o lu.cro líquido:
li' - das firmas individuais;
21'- das sociedades em nome coletivo;
31'- das sociedades em comandita simples;
41'- operações a termo;
59- capital em giro nas bancas de jogo permitido em
estâncias bal.neárias;
69 -lucros sobre profissões;
·Mas a verdade é que vale repetir, para melhor en~
deamento e compreensão: o imposto incidente sobre a
renda total só vai, finalmente, ser introduzido entre nós
em 30 de dezembro de 1922, através da Lei Orçamentãria
nY 4.625. Vejamos:
Lei n"' 4.625 de 3l-ll2-l922.
Art. 31 .. "Fica instntuído o imposto de r6nda, que se-rá devido anualmente, por toda pessoa, tisica ou jurídica, residente no território do País, e incidirá em cada
caso sobre o conjunto líquido dos rendimentos de qualquer natureza".
Vindo assim a vig.er entre nós em 1923, com pouco
mais de 2 (duas) décadas. de atraso em relação aos demais tributos pós constituição de 1891. Mas, na realidade, tantos e tamanhos percalços a embaraçar, primeiro a
implantação e depois a sua execução que somente em
1926 teve o Imposto de: Renda a. sua execução efetivada,
embaraçada que foi pela alteração sofrida com a Lei n~'
4.738, de 31 de. dezembro de 1923.
Com efeito, o artigo 3~' da Lei n~' 4.625 já dividia em 4
(quatro) categorias os rendimentos sujeitos ao novo (velho) tributo:
JY- comércio e qualquer exploração industrial, inclusive agrícola;
29 ~ capitais e valores mobiliários;
3~'- ordenados públicos e particulares, subsídios,
emolumentos, gratificações, bonificações, pensões e remunerações sobre qualquer título e forma contratua~
49- exercício de profissões não comercia.iS e não
compreendidas em categoria anterior.
Autorizado pela mesma Lei a regulamentar a
cobrança do tributo, o Poder Executivo baixa os decretos nYs. 16.580 e 16.581, de4 de setC:mbro de 1924, aprovando, respectivamente, Q. "Regulamento para o Serviço
de Arrecadação do Imposto de Renda" e Q. "Regulamento para Cobi-ança e Fiscalização do Imposto de Renda".
e posteriormente, como lembrado, a efetivaÇã.o -do Imposto de Renda só ocorreu em 1926 e foram baixados
mais (2) dois decretos., o de n' 16.838, de 24 de maio de
1925 e o de nY 17.012 de 19 de; agosto de 1925, que mandou adotar a tabela de coeficiente do lucro liquido. Tabela que incorporou-se a um outro decreto, o de n'
16.581, devendo-se a sua confecção à comissão para tal
fim designada pelo governo.
Com os decretos n"" 17.930 de 26 de julho de 1926,
introduziu-se novas modificações, no sentido de reforçar
a organização e estrutura do imposto de renda, pouco
significativas as alterações introduzidas com os decretos
n~'.5.138 de 5 de-janeiro de 1927 e n~' 4.623 de 20 de de-zembro de 1928, o que vigorou até 1930.
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Mesmo com o movimento revolucionário vitorioso de
1930, até 1936, as a1tei'ações em pouco modificam as re~ gras do imposto--de renda: somente para efeito de um ordenamento cronológico, citemos dos diplomas legais
pertinentes, baixados no período:
Decreto nl' 19.550 de 31-12-1930;- Decreto n9 19.723

de 2-2-1931;- Decreto n9 19.936 de 3041931;- Decreto nl' 20.900 de 31-12-1931;- Decreto n"' 21.55_4 de
20-6-1932; e Decreto n~' 183 de 13 de janeiro de 1936.
No entanto, a partir de 1939, até o retorno do Regime
Constitucional em 1946, o imposto de renda recebeu alterações bastante significãtivas, partiCularmente, as contidas nos Decetos-leis n~' 1.168 de 22 de março de 1939,
que alterou a Lei n"' 4.625 de 31-12-1922_._Decreto-lei n'i'
1.391 de 29-6-39 -dispõe sobre a cobrança do Imposto de
Renda sobre os vencimentos dos funcionários públicos
estaduais e municipais.
Decreto-lei n'1 1.564 de 5-9-1939 dispõe sobre a
cobrança do Imposto de Rendas obre de apólices ao portador e confirma-os textos da Lei, decretada pela União,
que sujeitaram ao ImpC:ist(,- de Renda os vencimentos pagos pelos cofres estaduais e municipais.
--Decreto-lei n<> 2.281 de 5-6-1940 dispõe sobre a tributação das empresas de energia elêtrica.
Decreto-lei nt 4.583 de 13-8-1942 estabelece a arrecadação no Imposto de Renda nas fontes e dispõe a quota
parte nas multas.
Decreto-lei nl' 6.071 de 6-12-1943 fixa a contribuição
do Banco do Brasil S/ A para o Impostõ de Renda.
Decreto-lei n'> 6.224 de 24-1-1944 institUiu a figura do
lucro extraordinário, que era o- lucro exç_e_Q~nte a 30%
sobre o capital registrado e integralizado das pessoas
jurídicas, sujeitas a uma tabela progressiva de tributação.
Decreto-lei n9 5.844 de 23-9-1943,_ 'que alterou por
completo a legislação sobre a cobrança e fi_scalizaçào do
Imposto de Renda, o qual com algumas dezenas de alterações posteriores ainda ê a norma básica que rege oRegulamento do Imposto de Renda.
Ainda é sua a atual conceituação de contribuintes, do
domicílio fiscal, dos rendimentos dos menores e outros
incapazes, rendimentos na constância da sociedade conjugal, do espólio, das pe!isoas que transferirem sua residência para o Brasil, dos residentes no extçrior que auferirem rendimentos no País, dos rendimentos, atravês de
8 cédulas que se coordenam e denominam pelas primeiras letras do alfabeto, assim como das deduções das mesmas cédulas.
Também é de seu quilate o princípio aihda vigente da
conceituação de renda bJ:uta e seus abatim~Jitos, tais como:_ encargos de família, pagamentos a mêdicos, dentistas e despesas hospitalares, juros de dívidas pessoais,
perdas extraordinárias.
A tipificação de ren_da líquida, a definição básica_ para
o cálculo do Imposto e a tabela progressiva também são
baseadas no referido Decreto-lei n9 5.844/43.
Também é de sua lavra a atual conceituação de pessoa
jurídica, bem como o princípio de que a isenção concedida a pessoas jurídicas não se estendem aos que -dela rece.bam rendimentos sob qualquer título ou forma.
As inúmeras alterações havidas justificam-se pela dinâmica da economia e pelo ajuste do tributo a essa evolução.
Decreto n9 51.900/63
Apresentou diversas inovações que aprimoraram a sis
temática da tributação e a_ cobrança do @posto de Renda, ampliando os campos de incidência do tributo.
As principais alterações verificadas foran;t:
l - estabeleceu formalidades para facilitar a identificação dos beneficiários de rendimentos de tributos ao
portador;
2 - tornou obrigatório aos estabelecimentos de crêdi.to aos fornecerem extratos das contas bancárias quando
'solicitadas pelo Fisco;
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3 - proibiu que os lucros percebidos de outras empresas sejam absorvidos por despesas sociais em mais de
10%;
4 - fixou novas formas para cobrança do imposto de
lucro imobiliário relativo à venda de imóveis rurais;
5 - nova modalidade de desconto por meio de guia;
6- eliminou a cêdula."A''.
Aumento de incidências
1 - elevação de alíquotas;
2 -_estabelecimento de novos adiciomils;
3.- tributação dos lucros apurados em qualquer aplicação de capital, com exceção das ações de empresas e
quotas de sociedades;
4- tributou os lucros tran_sferidos de uma para outra
empresa;
5 -para as medidas de referências de valor foi adotado o critério -de salário mínimo fiscal;
6 - passaram a ser tributadas as retiradas feitas por
diretores e sócios de empresas;
7 - obrigou a inclusão na declaração de pessoa fisica
de todos os rendimentos recebidos por ela, mesmo as
oriundas de rendimentos de titulas ao portador;
8 - tributou os deságios nas vendas d~ títulos priva-

dos;
9 -

ampliou o sistema de desconto na fonte.
Reduçõe.q

1 -eliminou quase totalmente os rendimentos de títulos privados ao portador;
2 :.:__ elevaÇão do teta de isenção para as pessoas físiCãs.
Nos últimos anos, o Poder Público, Visando aperfeiçoar e atua]izar a sistemática da cobrança do Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, tomou
consciência da necessidade da Justiça Fiscal, consciência
esta comprovada pe[a profusão de normas que regem o
assunto, necessitando assim de uma reciclagem quase
-que--mensal, por parte dos profissionais liberais e especialistas em tributação, para auxiliar o- contribuinte no
cumprimento de sua obrigação perante Q, "Leão".
Aliâs, essa atualização é necessária, pois hoje é o primeiro tributo em arrecadação federal e, por esta razão, é
o que obtém maior atenção da fiscalização.
:A previsão para o ano de 1984 é a seguinte;
I - 3.923.215 conttibu_intes terão díreifO a: restituição,
o que representará Cr$ 1,4 trílhão; a serem liberados entre· junho e. setembro;
2 - calcula-se que 1.605.239 contribuintes pagarão
Imposto sobre a Renda;
3 - prevê-se que 327.059 deverão apresentar sua declaração _de rendim_entos, mas estarão isentos do tributo.
_A previsão de arrecadação deste tributo, em 1984, é de
CrS 12,7 trilhões, assim distri.buíd!.l:
a) Cr$ 6 trilhões das empresas;
bj Cr$ 6 trilhões de pessoas físicas (recolhído-s na fon-

te);
c) CrS 500 bilhões a ser~ pagos por pessoas tisicas na
declaração de renda;
d) - CrS 200 bilhões do carnê leão, pago por profissionais liberais e locadores de imóveis.
O crescimento nominal da arrecadação do Imposto de
Renda de pessoas físicas, este ano,~será de 150%, enquanto para as pessoas jurfdicas o creScimento está previsto
em 115%.
Para 1984, o regulamento e normas posteriores apresentam as seguintes mudanças em relação ao que vigorava 1ülteriormente:
'
1 - isenta d_e dedaração quem percebeu rendimento!> .
iriferiores a Cr$ 1,5 milhão;
2 - fim das aplicações no Decreto-lei n'~' 157, devido à
extinção desse incentivo, embora os fundos permaneçam
em operação;
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3 - alíquotas de 60% na tabela progressiva do Jroposto de Renda pata os rendimentos anuais superiores a Cr$
34,3 milhões;
4- redução dos percentuais de limite de incentivo fiscál para os depositantes em caderneta de poupança, ou
seja, foi extinto o abatimento de 2% relativo à parcela do
saldo médio em caderneta de poupança que exceder a
mil UPC, sendo pennitida somente a redução de 4% do
saldo médio de até mil UPC;
5 - isenção do IR sobre juros de caderneta de pou·
pa-nÇa sÕbre -depósitos de até 2.000 UPC.
Esta Tsf:iJ.Ção foi, temporariamente, estendida para depósitos também acima de 3.500 UPC, ou seja, nos descontos na fonte até 31-12-85 e nas declarações de rendimentos atê o exercício financeiro de 1986, inclusive, isto
atravês do Decreto-lei n9 2.127, de 20-6-84.
6 .~o valor do imposto a ser restituido será corrigido
a partir do mês de janeiro e não mais a partir de_ março,
conforme Ocorreu em 1983, corrigindo, assim, uma injustiça fis-cal que se vinha verificando contra o contribuinte;
7 - isenção do IR para as pessoas jurídicas, a partir
do exercício fiOanceiro de 1981, desde que sui receita
bruta, inclusive as não operaciOnais, nãO ultrapasse
3~noo ORTN, calculado sobre o valor nominal de dezembro do ano-base;
8 - elevação de alíquota de 30 para 35% para as grandeS empresaS, permanecendo em 25% para as pequenas
empresas;
9 - a_~artir de 1'~'-1-84, os rendimentos-sobre trabalho
assalariado passam a ser isentos, desde que a renda líquida mensal não ultrapasse Cr$ 375.000,00.
Pela significação que o Imposto de Renda passou a ter
na vida de cada brasileiro, como instrumento de redistribuição da riqueza, creio válido voltemos mais Um pouco
a nossa atenção para os seus mecanismos. Vejamos, pois,
as principais alterações na legislação, na sua filosofia,
nas tônicas de sua aplicação desde a sua vigência.
De simples mecânica para trazer recursos ao Tesouro
para os gastos públicos, transformou-se, gradativamente. em inli)ortante instrumento de justiça social, atravês
da melhor distribuição da riqueza e retificador de distorções conjunturais e regionais. Em particular, serviu de
fulcro à coibição dos lucros extraordinários no período
da 2,. Guerra Mundial, ao mesmo tempo que estimulou o
reequipamento das indústrias, preparando-se o Pais para
a fase posterior àquela hecatombe. A correção monetária do ativo imobilizado e outras medidas saneadoras
concorreram para o aperfeiçamento do sistema, enquanto paralelamente se cercavam evasões de rendas e divisas.
- sua sistemática veio constituir alavanca impulsionadora do desenvolvimento pelos estímulos concedidos
a áreas prioritárias da economia brasileira- regional e
setorial;
- melhores métodos foram estabelecidos na sua aplicação, -tornando o tributo racional e suportável,
destacando-se o desconto mensal sobre os rendimentos
do trabalho, como antecipação, e a restituição automática do desconto realizado a maior;
- ~ irielllores controles, possibilitando criterioso acompanhamento dos rendimentos declarados e seu cotejo
cOm o cfeScimerito patrimonial do contribuinte;
-_- : . . .: extiiiÇáõ do privilégio de isenção para magistrados,
jornalistas e professores;
-formação da consciência cívica do dever de contribuir com a iniciação do aprendizado nas escolas pri- ·
má_rh~-s e secundárias;
- pun-ição severa para os fraudadores, constituindo
certos casos crime punível com pena de prisão.
Incidência
O imposto de renda incide sobre o lucro das empresas
(Pessoa Jurídica) e sobre a renda e proyentos de qualquer natUreza (Pessoa Física)~ nestas, ê um imoosto pro-
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gressivo, isto é, tributa com percentuais mais elevados os

rendimentos mais altos.
A cobrança do imposto é feita, de acordo com a decla~
ração de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas,
anualmente,
Pessoa Física

A base do imposto é apurada em duas etapas:
I-

na primeira, temos os rendimentos brutos, pores-

pêcie:- saláriOs, aluguéis, honorários, etc., que são classificados em cédulas, nas quais apuramos o rendimento
líquido de cada uma, mediante a dedução das despesas
vinculadas a cada tipo de rendimento, tais como: co"ntribuição para a Previdência Social, livros técnicos, iriipos-

to sindical e outras;
2 - na segunda, apuramos a renda bruta, que é constituída da soma dos rendimentos líquidos das cédulas,
operando-se então os abatimentqs de natureza pessoal
(não vinCulados aos rendimentos), quais sejam, os encargos de família, pagamentoS a médicos, dentistas, hospitalização, contribuições e doações, instrução, e também
outros, como incentivO; -destinados a aplicação em investimentos de interesse económico e social, os chamados
incentivos fiscais;
3- feitos os abatimentos previstos em lei, obtém-se a
Renda Líquida. Em cada ano, são estabelecidos os prazos para a ·entrega da declaração e a Tabela do Imposto
Progr_;gsivo a ser aplicado.
Declaração de Bens

Como parte integrante da declaração de rendimentos,
é apresentada a relação pormenorizada dos bens imóveis
e móveis, isto é, prédios, terrenos, dinheiro, jóias, que
constituem o património do declarante e seus dependentes.
Os bancos e caixas eccinômicas são -os órgãos competentes para receber a declaração de rendimentos, que é
diretamente encaminhada para processamento eletrônico da cobrança do imposto.
Pessoa Jurídica

O"írriposto incide sobre o lucro real apurado no ano
anterior. O lucro real é formado pela diferença entre a
receita bruta operacional e os custos, as despesas, encargos e perdas autorizadas em lei. O lucro real é comprovado por meio de escrituração, que deverá abranger todas
as operações e resultados nas atividades, apurados
anualmente.
Todas as pessoas jurídicas, sejam quais forem seUs fins
e nacionalidade, são obrigadas a apresentar declaração
de rendimentos.
Destinação da Receita do Imposto de Renda

Estados, Distrito Federal e Municípfos.
O ímposto retido na _fonte, incidente sobre as obrigações da Dívida Pública e sobre os proventos de seus
servid.~res e suas autarquias ................-•. 100%
Untao ........... -.-.-· .......... -... ·-~·
~-·
88%
Estados, Distrito Federal e Territórios ......... 5%
Municípios .........
-.·~
~·
-s%
Fundo Especial .... , ......... " .. ~·· ........ 2%
T
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pelC)S estudiosos, como início de novo capítulo na história da administração pública do País. Tão grande foi a
sua repercussão que di reta foi a sua influência por todo o
ststem.a tributário, acrescentando-se o mérito de_ ter, já à
época, definido e delimitado a atuação das duas tarefas
daquele Ministêrio,. "administração" e. "finanças"~·
A Constituição de 1934, além de demarcar os novos limites tributários da União e dos Estados, veio a a·quinhoar no seu bojo a fatia dos Municípíos, traÇando os
parâmetros dos. "direitos" e Iim"ites para cada um dosescalões administrativos, na ordem que se segue:
Art. 69 Compete também privativamente à União:
I - decretar impostos:
a) sobre a importação de mercadorias procedentes do
estrangeiro;
- b) de consumo de qualquer mercadoria, exceto os
combustíveis de motor de explosão;
c) de renda e proventos de qualquer natureza, excetuada a renda cedular de imóveis;
d) de transferência de fundos para o exterior;
e) sobre atos emanados de seu Governo, negócios da
sua economia e instrumentos de contratos ou a tos regulados por lei federal;
f) nos territórios, ainda, os que a Constituição atribue
aos Estados.
II -cobrar taxas telegráficas, postais e de outros serviços federais: de entrada, saída e estada de navios e aeronaves, sendo livre o comércio de cabotagem às mercadorias nacionais, e às estrangeiras que jã tenham pago
imposto de importação.
Art. 89 Também compete privativamente aos Esia-dos:
I - Decretar impostos sobre:
a) propriedade territorial, exceto a urbana;
b) transmissão de propriedade causa mortis;
c) transmissão de- propriedade imobiliária, inter vivos,
inclusive a sua incorporação ao capital da sociedade; _
d) consumo de combustível de motor de explosão;
e) vendas e consignação efeUiadas por comerciantes e
produtores, inclusive os industriais, ficando isenta a primeira operação do pequeno produtor, como tal definido
em lei estatal;
f) exportação das mercadorias de sua produção até o
máximo de dez por cento (10%) ad valorem, vedados
quaisquer adicionais;
g) .indústrias e profissões;
h) atos emanados de seu governo e negócios de sua
economia, ou regulados por lei estadual.
II - cobrar taxas de serviços estaduais:
§ 19 o imposto de vendas e corlsignações serã uniforme, sem distinção de procedência, destino ou espécie de
produtos;
§ 29 o imposto de indústria e profissão será lançado
pelo. Estado e arrecadado por este e pelo Município em
partes iguais;
§ 39 em casos excepcionais, o Senado Federal poderã outorgar, por tempo determinado, o aumento do impsoto de exportação, além do limite fixado na letra f do n9
I.

••

•

•

Legislação Básica

- Lei n9 4.506·;-- de 30 de novembro de 1964.
-Decreto n9 58.400, de lO de maio de 1966, e leis PO~teriores, já mencionadas.
Para melhor ordenamento, voltemos a 1930 e vejamos
as medidas tributárias adotadas pelos revolucionários de
então.
Reforma do T escuro Nacional em 1934.
A reforma empeendida por Oswaldo Aranha, na Administração Geral da Fazenda Nacional, por força- do
Decreto n9 24.036, -de 26 de março de 1934, foi defiriida

§ 49 o iriJ.jJosto sobre transmissão de -beils corpóreos
cabe ao Estado em cujo territ6do -se achem situados, e o_
de tra~smissão causa mortis, de bens onde se tiver aberto
a sucessão. Quando esta se haja aberto no exterior, será
deyido o imposto ao Estado em cujo território os valores
da herança forem liquidados ou transferidos aos herdeiros.
Arf. 911 É facultado à União e aos Estados celebrar
acordos para melhor coordenação e desenvolvimento
dos respectivos serviços, e, especialmente, para a unifor-mização de leis, regras ou práticas, arrecadação de impostos.
Art. 10. Compete concorrentemente-à União e aos
Estados:
VII -criar outros impostos, além dos que lhes são
atribuídos privativamente .
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Parágrafo único. A arrecadação dos Impostos, a que
se refere o n9 YII será feita pelos Estados, que entrega- rão, dentro do primeiro trimestre do exe~cício_ seguinte,
30% à União e 20% aos Municípios de onde tenham provindo. se _o E;stado faltar ao pagamento das quotas devida~ à União ou aos Municípios, o lançamento e a arrecadação passarão a s_er feitos pelo Governo Federal, que
atribuirá, nesSe caso, 30% ao Estado e 20% aos Municípios.
Art. 11. 1:. vedada a -bitributação, prevalecendo o
_ imposto decretado pela Uniã~?, _quando a competência
for concorrente. _Sem prejuízo do recurso judicial que
couber, incumbe ao Senado Federal, ex-oficio ou mediante provocação de qualquer contribuinte, declarar a
existência da bitributação e determinar a qual dos dois
tributos cabe a prevalência.
ArL 13. Os Municípios serão organizados de forma
que lhes fique assegurada a autonomia em tudo quanto
respeite ao seu peculiar interesse, e especialmente:
I I - a decretação dos seus impostos e taxas, e a arrecadação e aplicação das suas rendas:

§ 29 Além daqueles de que participam, "ex vi" dos
artigos 89 parágrafos 29 e lO, artigo 10, parágrafo único e
dos que lhe forem transferidos pelo Estado, pertencem
aos Município$:
1- o imposto de licenças;
I I - o impoSto predial e territorial urbano, c-obrado _o
primeiro, sob a forma de décima ou cédula de renda;
UI -o imp-osto sobre diversões públicas;
IV- o imposto cedular sobre a renda de imóveis rurais;
V -as taxas sobre serviços mu~icipais.
§ 39 É facultado ad Estado a criação de um órgão de
assistência técnica à administração municipal e fiScalização de suas finanças.
Art. 17. É vedado à União, aos Estados, ao DistritO
Federal e aos Municípios:
VII~ cobrar quaisquer tributos sem lei que os outorgue, ou fazê-los incidir sobre efeitos já produzidos por
atos jurídicos perfeitos;
VIII -tributar os combustíveis produzidos no País
para motores a explosão;
IX_- cobrar, sob qualquer denominação, impostos,
inter estaduais, inter municipais, de viação ou de transporte, ou quaisquer tributos que, no território nacional,
gravem ou perturbem a livre circulação de bens ou pessoas e dos veículos que os transportem;
X- tributar bens, rendas e serviços uns dos outros,
estendendo-se a mesma proibição_ às concessões de serviços concedidos e ao respectivo aparelhamento instalado e utilizado exclusivamente para o objeto de concessão.
Parágrafo único. A proibição constante do n~' X não
impede a cobrança de taxas remuneratórias devidas pelos concessionârios de serviços públicos.
Art. 18. É vedado à União decretar impostos que
não sejam uniformes em todo o território nãcional, ou
que importem dis-tinção em favor dos pqrtos de uns contra os de outros Estados.
Em ligeiro exame sobre o espírito e letra da Constituição de 1934, deparamos, mais uma vez, o quanto gostamos de uma legislação d~. "fachada".
No artigo 99, o constituinte preconizou os acordos entre a União e os Estados para a "uniformização de leis,
regras ou prãticits, arrecadação de impostos".
E o que temos assistido nestes 50 anos?
Em verdade, poderíamos voltar ISO anos, ao tempo de
nossa Independência ou ainda, no próprio Brasil Colôri_ia, para, a·partir de então, constatarmos o. "personalismo tributário", às autoridades ou os Agentes das Capita,nias, Províncias ou Estados, todos agindo, em relação
as Leis Tribuitãrias como se fossem elementos de países
autónomos.
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Ciosamente, oU -Ciumosamente, niriguém colabora

com ninguém, mesm-o significã.il.do, como sempre significou, sérios prcjufzos páfã às cofres públicos Estaduais
Municipais e Federal. Além dos seríssimos prejuízos
causados ao desenvolvimeto do Brasil corno um todo,
verifica-se- ainda hoje, no País, em matéria de tributação
e arrecadação de tributos, uma constante má vontade em
colaborar entre os agentes até, na mesma esfera administrativa. Por exemplo, tomemos os agentes da Previdência, que é Federal, deveriam apoiar e receber apoio dos
agentes de tributos f~erais, enviando e recebendo cópias
dos autos de fiscalização e de infrações das empresas fiscalizadas.
E quando se trate da relação entre os agentes de tributos Municipais, Estaduais e Federal, não se tem notícias
do menor entrosamento ou sequer de algum esforço neste sentido, no entanto, embora tendo alíquotas elevadíssimas a arrecadação nunca acompanhou tais elevações
significãndo, asfixia para OS bons coritdbuintes e forma
de fácil enriquecimento para os sonegadores.
Tal a ciumeira, entre os administradores e agentes,
que, ainda hoje, no Brasil, país de tão diversificada$. formas de impostos, contribuições fiscais e para fiscais, não
se entendeu de utilizar o sistema de computação para o
cruzamento_~. "checagem" de todos os d_ad_Q_ii_cadastrais e
contábeis das empresas e, com o que, mesmo não
eliminando-se, por completo, a sonegação, poderíamos
diminuí-la de maneitra a reduzirmos as alíquotas e, conseqüentemente, implantarmos a justiça fiscal.
No VII do art. 17 da mesma C_onsli_tuição de
1934, o constituinte Pr0cur6u corrigir, mã:is uma vez
uma velha distorção do setor tributário brasileiro, inscrevendo:
"Art. 17. t vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mun_icipios:
VII- cobrar quaisquer tributos sem lei que_os outorgue, ou fazê-los incidir, sobre efeito_s jâ produzidos por
atas jurídicos perfeitos.''
E, no entanto, para cobrir os eternos déficits públicos,
ainda hoje, os nossos contribuintes são surpreendidos
com tributos, disfarçados até com o r_ótulo d~; "empréstimos compulsórios", incidindo sobre exercícios anteriores•. " ... incidindo sobre efeitos jâ produzfdOf por atas
jurídicos perfeitos".
Prossigamos na nossa caminhada, _e vejamos o que se
fez a seguir.

Constituição de 1937
Art. 20. B da competência privatiVa da União:
I - decretar impostos:
a) sobre a importação de mercadorias de procedência estrangeira;
b) de consumo de quaisquer mercadorias;
c) de Renda e proventos de qualquer natureza;
d) de transferência de fundos para o exterior;
e) sobre atos emanados do seu_ governo, negócioS da
sua economia e instrumento ou contrato regulado por lei
federal;
f) nos territórios, os que a ConstituiÇão atribui aos
. Estados;
II -Cobrar taxas telegráficas, postais e de outroa serviços federais de entrada, saída e estada de navios e aeronaves, sendo livre o comércio de cabotagem às mercadorias nacionais "ás estrangeiras que jã tenham pago imposto de importação.
Art. 23. :t de competência exclusiva dos Estados:
I-:- a decretação de impostos sobr~
.
a) propriedade territorial, exceto a urbana;
b) transmissão de propriedade imóvel causa-mortis;
c). transmissão de propriedade imóvel inter-viros, inclusive a sua incorporação ao capital de sociedade;
d) vendas e consignações efetuadas por comerciantes
e ·prOdutores, isenta a primeira operação de pequeno
produtor, como tal definido em lei estadual;

e
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e) exportação de mercadorias de sua produção até o
mãximo de 20% ad valorem, vedados_ quaisquer adicionais;
f) indústria e profissões;
,
g) atas emanados do- seu gõverno, negóCios da sua
ê:conómia, ou regulados por lei estadual,
I I - cobrar taxas de serviços estaduai~:
§ I'~ O imposto de Renda será iilforme, sem distinção de procedência, destino ou espécie de produtos;
§ ~9 O imposto de indústrias e profissões será lançado pelo Estado e arrecada_dQ por este pelo Município em
partes iguais.
§ 39 Em casos excepcionais, e oom o consentimento
do Conselho Federal, o imposto de exportação poderã
ser ãumentado temporariamente, além do limite de que
trata a letra ... C" do n9 I.
§ 4~>' O imposto sobre a transmissão dos bens corpóreos cabe no Estado em cujo território se acham situados; e o de transmissão causa mortis de bens incorpóreas,
inclusive de títulos e créditos, ao Estado onde se tiver
aberto a sucessão._ Quando esta se haja aberto em outro
Estado ou no estrangeiro, será devido o imposto ao Estado em cujo território os valores da herança foi'erii liquidados ou transferidos_ aos_herdeíros.
Art. 24. Os Estados poderão criar outros impostos.
~vedado, entretanto, a bitributação, prevalecendo o imposto decretado pela União, quando a competência for
concorrente. É da competência do Conselho Federal,
por iniciativa própria ou mediante repfesentação dO-con:.
tribuinte, declarar a existência da bitributação, suspen·
dendo a cobrança do tributo estadual.
Art. 25. O Território Nacional constituirá uma unidade do ponto de vista alfandegário, econômico e comercia[, não podendo no seu ínteríor estabelecer-se
quaisquer barreiras alfandegárias ou ·outra.!; limitações
ao tráfego, vedado assim aos Estados como aos Municipios colocar, s_ob qualquer denominção, impostos interestaduais, íntermunicípais, de viação ou de transporte,
que gravem ou pertubem a livre circulação de bens ou de
pessoas e de veículos que os transportarem.
Art. 26 Os municípioS serão organizados de forma a
ser-lhes assegurada a autonomia em tudo, quando respeite ao seu peculiar interesse, e&pecia]mente:b) à decretação dos impostos e taxas atribuídas a sua
competência por constituiÇão e Leis do Estado.
Art. 28. Alêm dos atribuídos a eles pelo artigo 23 §
2~>, desta Constituição e dos que lhes transferidos pelo
Estado, pertencem aos Municípios:
I - O imposto de licenças,
II - O imposto predial e territorial urbanos;
III -Os -InipostOs sObre diversões públicas;
IV-::.:..: As taxas· sobre serviços municipais.
Art. 32. É vedada a União, aos Estados e aos Municípios
C) -titular bens, rendas e serviços uns dos outros.
Parág~Zafo único. Os serviços públicos concedidos não
gozam de isenção tributâria, salvo a que lhes fôr outorgada no interesse comum, por lei especial.
Art. 3_4._ b vedado à União decretar impostos que
não sejam uniformes em todo o Território Nacional, ou
que importem discriminação em favor dos portos de uns,
contra os de outros Estados .
Art. 35. t defeso aoS ~Stados;a_o b_ísti-Íto Federal_ e
aos Municípios:
f) estabelecer discriminação tril;)utaria ou de, qualqUer outro tratamento entre bens e mercadoria por motivo de sua procedência.
A Constituição de 1937, de iníciO, retira dos EStados o
direito de tributar o consumo de combustíveis destinados a motores de explosão, dando a União o privilégio
de tributar Q. "consumo de quaisquer mercadorias" (letra
B do Artigo 20). No§ li' do artigo 23, volta a exigir a uniformidade de alíquotas entre os Estados para o Imposto
sobre Vendas e Consignações, o que resultou em nada,
visto que, conforme jâ vimos, as ali quotas vigoravam e
variavam entre 4,8% a 7,8% de um Estado para outro.

No seu artigo 25, a Constituição volta a proibir a
criação de barreiras, ou embaraços tributários, entre os
Estados e entre os Municlpios, pretendendo o País como
uma unidade económica, social e tributária harmônica.
Lamentavelmente, ainda hoje, através das tais. "pautas" mais que arbitrárias e truculentas, este princípio
ainda não entrou em vigor.
Quanto aos Municípios e suas competências tributárias, avançaram mais um pouco em 1937, embora
mantendQ-os atados aos limites que se lhes fixassem as
respectivas constituições Estaduais.
Vejamos, a seguir, a tributação no Brasil, sob a ótica
do Constituinte liberal de 1946.

Constituição de 1946
Art. 15_,_ Compete à União decretar impostos sobre:.
I -importação de mercadorias de procedência estrangeira;
II -consumo de mercadorias;
111- produção, comércio, distribuição e consumo,
bem assim a_ importação e exportação de lubrificantes e
combustíveis líquidos ou gasosos de qualquer origem e
natureza, estendendo-se esse regime, no que for aplicãvel, aos minerais do País e a energia elêtrica;
IV- renda e proventos de qualquer natureza;
V-- transferência de fundos para o exterior;
VI - negócios de sua economia, atas e instrumentos
regulados por lei federal;
§ 1Q São isentos do imposto de consumo os artigos
que a lei classificar Como o mínimo indispensãvel à habi·
tação, vestuãrio, alimentação e tratamento médico das
pessoas de restrita capacidade econômica.
§ ·21' A tributação de que trata o n~" III terá a forma
de imposto único, que incidirá sobre cada espécie de produtos da renda resultante, 60% no mínimo serão entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
proporcionalmente à sua superfície, população, consumo e produção, nos termos e para os fins estabelecidos
em lei federal.
§ 3~> A União poderá tributar a renda das obrigações
da díVida pública estadual e os proventos dos Agentes
dos Estados e Municípios; mas não poderã fazê-lo superiores aos que fixar para as suas próprias obrigações e
para os proventos dos seus próprios agentes.
§ 49_ A União entregarã aos Municípios, os das Capi·
tais; 10% do total que arrecadar do imposto de que trata
o n9 IV, feita a distribuição em partes iguais e aplicandose pelo menos a metade da importância em beneficias de
ordem rural.
§ 59 Não se compreendem nas disposições do n~' VI
os atas jurídicos ou os seus instrumentos, quando forem
partes a União, os Estados ou Municípiás, ou quando
incluídos na competência tributária estabelecida nos artigos 19 e 20.
§ 61' Na eminência ou no caso de guerra externa, ê
facultada à União decretar impostos extraordinários,
que não serão partilhados na forma do artigo 21, o que
deverão suprimir-se gradualmente, dentro em cinco
anos, contados da data da assinatura da paz.
Art. 16. Compete ainda à União decretar os impos·
tos previstos no artigo 19, que devam ser cobrados pelos
Terrilórios.
Art. 17. À União é vedado decretar impostos que
não sejam uniformes em todo o território nacional, que
importam distinção ou preferência para este ou aquele
porto, em detrimento de outro de qualquer Estado.
Art. 19. Compete aos Estados, decretar impostos
sobre:
I - propriedade territorial exceto a urbana;
II -transmissão de propriedade causa mortls;
III- transmissão de propriedade imobiliária intervivos e sua incorporação ao capital de sociedade;
IV- vendas e consignações efetuadas por comerciantes e produtores, inclusive indústrias, isenta porém, a pri-

Agosto de 1984

-DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

meira operação do pequeno produtor, conforme o definir a lei estadual;
V -exportação de mercadorias de sua produção para
o estrangeiro, até o mãximo de 5% ad valore, vedados
quaisquer adiciona"iS;-VI -os atas regulados por lei estadual, os serviços de
sua justiça e os negócios de sua economia.
§ 19 O imposto territorial não incídirã sobre sítios de
área não excedente a vinte hectares, quando os cultive,
só ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel.
§ 29 Os impostos sobre transmissão de bens corpóreos (n<?s II e III) cabem aos Estados, em cujos terri--tórios estes se achem situados.
,
§ 39 O imposto sobre transmissão causa mortis de
bens incorpóreas, inclusive títulos e cr~ditos, pertence,
ainda quando a sucessão se tenha aberto no estrangeiro,
ao Estado em cujo território o,;: valores da herãnça forem
liquidados ou transferidos aos herdeiros.
§ 4~" Os Estados não poderão tributar títulos da díví~
da pública emitidos por outras pessoasjurfdicas de direito público interno, um limite Superior ao estabelecido
para as suas próprias obrigaç_ões.
§ 51' O imposto sobre vendas e consignações será
uniforme, sem distinção de procedência ou destino;
§ 6~" Em casos excepcionais, o Senado Federal poderá autorizar o aumento, por determinado tempo, do imposto de exportação até o máximo de 10% ad valorem.
Art. 20. Quando a arrecadação estadual de impostos, salvo a de impostos de exportação, exceder, em município que não -seja o- dã -CáPUal~ o total das rendas locais de qualquer natureza, o Estado dar-lhe-á anualmente 30% do excesso arrecadado.
Art. 21. A União e os Estados poderão decretar outros tributos, além dos que lhes são atribufdos por esta
Constituição,- mas- O-irrl.Posto federal excluirá o estadual
idêntico. Os Estados farão a arrecadação de tais impostos e, à medid~ que ela se efetuar, entregarão 20% do
produto à União e40% ao Município onde se tiver reali-zado a cobrança.
Art. 27. É vedado a União; aos Estados, ao Distrito Federal e aos _Municípios estabelecer limitações ao
tráfego de qualquer natureza por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de
taxas, inclusive pedágio, destinadas exclusivamente à indenização das despesas de construção, conservação e
melhoramentos de estradas.
Art. 28. A autonomia dos Municípios será assegu~
rada:
II - Pela administração própria, no que concerne a_o
seu peculiar interesse, e, especialmente:
a) à decretação e arrecadação dos tributos de sua
competência e a aplicação das suas rendas;
b) à organização ·dos serviços públicos locais.
Art. 29. Além da renda que lhes é atribuída por
força dos parágrafos 29 e 4~" do artigo 15, e dos imposto
que, no todo ou em parte, lhes forem transferidos pelo
Estado, pertencem aos Municípios os imposto~:
I - predial e territorial urbano;
II - de licença;
III- de indústria e profissões;
IV- sobre diversões públicas
V- sobre os atas de sua economia ou assuntos de sua
competência.
ArL 30. Compete a União, aos Estados, ao· Distrito Federal e aos Municípios cobrar:
I -contribuição de melhoria, quando se verificar vã--lorização do imóvel, em conseqUência de obras públicas;
I I - taxas;
III- quaisquer outras rendas que possam provir do
exercício de suas atribuições e da utilização de seus bens
e serviços.
Parágrafo único. A contribuição ·de melhoria não
poderá ser exigida em limites supeiiOres à despesa realizada, nem ao acréscimo do valor que da obra decorrer
para o imóvel beneficiado.

Art. 31. A União, aos Estados, ao Distrito Federal
e-aos- Municípios ê vedado:
V -lançar imposto sobre:
a) bens, rendas e serviços uns dos outros, sem prejuízo da _tributação dos serviços públicos concedidos, observado o disposto no § único deste artigo;
Parágrafo único. Os seTviços públicos concedidos
não gozam de isenção tributária, salvo quando estabelecida pelo poder competente ou quando a União a institüir, em lei especial, relativamente aos próprios serviços,
tendo_em vista. o interesse comum.
Art. 32._ Os Estad,.os, o Distrito Federal, e os Mu- riiCTp"iOS--não poderão estabelecer diferença tributária, em
razão da procedência entre bens de qualquer natureza.
Recapitulemos, Sr. Presidente, atê aqui temos que, na
elaboração da Constituição de 1891, pesou sobremaneira,junto aos constituintes, como se viu, a grande preocupaÇão com o aspecto fiscal e a forma mais equitatiVa no
repartir, da faculdade de tributar, entre o poder central e
as pi'ovfridas, já então, denominadas Estados, cujos resultados, foram proveitosos tanto para o centro como
para_ a periferia, espc;:ciahnente para enfrentar a&, .. borrasCas" herdadas, dos déficits acumulados, do antigo regime. Como também os conseqUentes e derivados da reK
viravolta, com a implantação da Nova Ordem,
descurando-se, no entanto, os constituintes republicanos, do problema municipal, não cuidando da autonomia poHtíco-financeira dos Municípios; absorvendo os
Estados, mais das vezes, com as suas crescentes necessi~
dades de gastos, todas as receitas e pouco ou nada, to~
cando aos municípios.
Quanto aos tributos, recém criados, ou antigos com
novos_ "apelidos ou novas roupagens", em termos de hierarquia ou importância em termos de volume contributivo, o imposto sobre importação, continuou a ser o gritode esteio da arrecadação tributária federal, com o passar
do imposto ou direitos de exportação, mais o imposto de
transmissão de propriedades, para os Estados; que resultOu em apreciável. "Perda" para o tesoÚro da União.
Daí, as tentativas frustradas de Rui Barbosa, nosso
Primeiro Ministro da Fazerida;-rio novo regime, cOino
também, o ~sforço dos seus sucessores, para compensar
as perdas de receit~:
a) o imposto de renda:
b) o imposto sobre os terrenos vagos (lotes urbanos
não construídos na capital da República);
e) o imposto sobre as bebidas alcólicas (álcool);
d) o imposto sobre o fumo,
e) o aumento nas alíquotas do imposto do selo.
A impossibilidade da aceitação das propostas do Ministédo da Fazenda, a rigidez dos parâmetros constitucionais, e- as -crescentes necessidades, tania do Tesouro
federal e em especial do_s estaduais, resultaram, como viM
mos, nas candentes denúncias de Serzedelo Corrêa,
quanto a desobediência constitucional dos Estados e
Municípios, com as tristemente famosas barreiras interm_uniciPais e interestaduais, as quais, mais" do que obstaM
cOlar o comêrcio, a circulação interna das riquezas, praticamente impediam o comêrcio entre Municípios, entre
Estados, e impediam a exportação dos Estados interiores
que não tinham portos, para o mercado internacional.
No caso do comércio interno, bastaríamos lembrar que
uma tonelada de sal do Rio Grande do Norte, sobre a
qual iam agregandQ. "impostos", chegava ao Rio de Janeiro (5) cinco vezes mais caras do que o preço original,
forçando a importação, do charque argentino, o qual
chegava, no mesmo Porto do Rio de Janeiro, pela metaM
de do preço que se pagava pelo, somente pelo, sal, vindo
do Rio Grande do Norte, percebendo a quase inviabilização administrativa e o emperramento da economia
criadas pela balbúrdia tributária em que o País estava
envolvido, entendeu-se de nomear~...Comissão de Estudos Financeiros e Económicos dos Estados e Municípios".
Os resultados dos estudos da dita Comissão, que foram_ efetivamente válidos, frutos de longos e cansativos
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levantamentos e observações, que demandaram muitos
esfoiçOS e muitos anos de apurada dedicação dos seus
membros, rendendo os seus relatórios (6) seis volumes
encadernados sob o rótulo de. "Finanças dos Estados do
Brasil", refletindo em suas conclusões, as verdades históricas que vimos enumerando, relevando as imperfeições do antigo sistema, da distribuição-das receitas via
faculdade de tributação, miriorada na Constituição de
1891, mas não resolvendo o problema apontado; desde
1834, quando os governantes de então já visavam uma
melhot "partilha" entre o poder central, as províncias e
os municípios.
Antes de mais nada, buscou a Comissão de Estudos
Financeiros e Econômicos dos Estados, segundo, Man~
detta....dar feição uniforme à indicação das fontes dareceita, unificar, padronizar, conferir uma única diretriz na
confecção das leis orçamentárias, para depois, dispondo
de elementos seguros, e neles fundados, expor com acerto qual a verdadeira situação".
Pela falta de estatística ou mesmo cadastros dos contribuintes era, sem dúvidas, praticamente impossível, estimar o ônus do tributo sobre o poder contributivo da
economia ou mesmo do cidadão,, "desconhecia-se pela
imperfeição com que se impunham os gravames nos Es~
tados, qual. a intensidade, a percussão e repercussão
exercidas pelos tributos sobre a riqueza privada". Com o
que, maliciosamente, parl,l. "esconder" os verdadeiros intentos, foram se adotando, sob os mais variados disfarM
ces, com denominações as mais confusas, os expedientes
"encontrados" para as ilegais e inadequadas fontes de
rendas. Em que pese o fato de que, (como já vimos) o imposto de exportação ter sido passado exclusivamente
para a esfera dos Estados, mesmo aquele, ·que se imaginou capaz de promover o desejado equilíbrio e o atendiM
menta das necessidades de receitas dos Estados, não teve, sequer, a sua denominação constitucional mantida,
os. "apelidos" variavam, no Rio Grande do Sul. "expedientes" e em outro Estado, .. "adicional" "'Ou ciiculação".
"No Rio Grande dó Norte, cobrava-se a taxa de
viação, no primeiro registro de automóvel; no Rio Grande do Sul, era cobrada, tomando-se por base, passageiros e mercadorias em circulação no Estado".
Quanto às expectativas sobre a importância do Imposto de exportação nas receitas estaduais, foram acertadas,
tanto é que, dOs levai:ttamentos da referida comissão, extralrnos o que segue:
Proporções, nas receitas estaduais, do imposto de exportação:
Espírito Santo .......................... 73.96%
Rid Grande do Norte ................... 52,16%
Rio Grande do Sul ..................... .49.15%
Mais adiante, vamos encontrar nos relatório"s•. "noSso
departamento pode constatar que hã Estados que tributam a exportação em 8% e vão além das alcavalas de
Afonso II: chegam a 15% e mais, 20% do preço de cada
produto, isto é, taxam o produto em 30,50 e mais 60% êlo
seu lucro, ficando, assim, ele, apenas com a parte neces~
sária para a sua manutenção, e daí o não poder desenvolver e incrementar suas culturas".
Como estamos vendo, Sr. Presidente, não é, pois, de se
estranhar que, volta e meia, estejam os nossos contribuintes de hoje, a bradarem e a se socorrerem nos tribunais, contra a nossa tradicionalíssima mania de ultrapassar os mandamentos da lei, quando se trata d~, "inventar" tributos, para,, "tampar" os rombos da administração pública brasileira, como de resto, não é novo, o
sempre oneroso encargo, da busca de advogados, proces~
sos e muita canseira, para o contribuinte da atualidade,
para impedir os desmandos tributários-fiscais praticados
no Brasil, sob o manto protetor das portarias, dos regulamentos, ou mesmo simples ordens de serviços que derrogam os mandamentos da lei e os próprios parâmetros
da Constituição, na inconseqUente busca-do aumento· de
receita para o poder público.
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Mas voltemos, Sr. Presidente, ao fio d~. "meada" e vejamos que, em realidade, talvez para, "comemorar" o
centenârio das queixas quanto ao partilhamento d-ãs rendas tributárias, e as suas nefastas conseqüências, para o
melhor desempenho econômico e social <lo Brasil, pela
Constituição --de 1934, como se depreende da comparação do seu texto com o estabelecido pela Constituição
de 1891, buscou-se, rnais Uma vez, o melhor disciplinamenta da questão tributária entre nós.
Preservando a União para si, o imposto de iiri.portáção exclusivamente e nos moldes anteriores como tambêm o
imposto de exportação, pertinente só aos Estados, tereste, em 1934, a proibição constitucional dos adiçi_on.ilis e a
restrição de lO% ad valorem para a sua aliquota; criado o
imposto sobre vendas e consignações que viria in-cidir
sobre o consumo_ de_ ..combustíveis do motor explosão",
além de gravar a~. "vendas e consignações efetuadaii por
comerciantes e produtores, inclusive os industriais" ..... ,
estabelecendo o mandamento ·da uniformidade de alíquotas em todo o Território,_o que se Verá, -nunca foi respeitado, ainda sobre o imposto de exportação, previu a
possibilidade do Senado Federal, eventualml:nte e por
tempo determinado, autorizar o aumento do ad valorem
acima dos 10_% fixados.
Quanto as outras alterações mais notáveis de 1934
sobre 1891~ tivemos:
a) do imposto sobre imóveis, foram excetuados os urbanos que foram remetidos diretamente aos Muniç:fpfos.
b) a explicitação melhor sobre transmissão de propriedade, que já era de competência dos Estados, destacando,

(I) transmissão causa mortis a transmissão inter vivos e
tributando a incorporação da transmissão via incorporação de imóvel para integralização de Capital nas sociedades.
c) o imposto de indústrias e profissões que continua
sendo lançado e arrecadado pelos Estados, tocando SO%
aos Municípios. Entre as inovações do constituinte de
1934, pontifica o obrigo que se deu, pela primeira vez, no
texto da Carta Magna, aos Municípios, em termos de
partilha de tributos e competência para decretá-los;
concognando-lh~. além dos 20% referidos no _n9 VII, (outros impostos que viessem a ser criados pelos Estados ou
pela União). dos 50% sobre as ..indústrias e profissões",
vale rememorar.
I - o imposto de licenças;
II - o imposto predial e territorial urbano, cobrado o
primeiro sob a forma de décima ou cédula de renda;
III- o imposto sobre diversões públicas;
IV- o imposto cedular sobre a renda d_e imóveis ru·
rais;
V- as taxas sobre os serviços municipais.
No pressuposto de haverem eliminado as causas da
..balbúrdia tributária" e confusões resultantes d_Q __sistema anterior a Constituinte de 1934, no artigo li veda a
tributação em todo Território Nacional, e ocorresse a
mesma, até quando em áreas em que houvesse concorrência no poder de tributar, para desestimulá-la em definitivo, destinava a União o produto de arrecadação que
dela (tributação) adviesse.
No artigo 17, da citada ConstituiÇãO de 1934, tivemos:
..é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal (ejã
aí) e aos Municípios.
IX- cobrar sob qualquer denominação impostos interestaduais. intermunicipaís, ou de viação ou de transporte, ou quaisquer tributos que, no Território Nacional, gravem ou perturbem a livre circulação de leis ou
pessoas e dos veículos que os transportem".
No que diz respeito aos tributos pertinentes- ou -de exclusiva competência da União, como se viu, mer~ relevo as modificações introduzidas pela ConstitUição de
1934, sobre o vigente desde 1891, o que segue_:
a) aos direitos de entradas, saídas e estadas de navios,
foram acrescentados o gravarne sobre as aeronaves;

b) ampliar e fixar de maneira clara o imposto de
"consumo de quaisquer mercadorias, exceto os combustlveis de motor de explosão";
c) incluir como competência exclusiva da União o imposto de. "renda e proventos de qualquer natureza, excetuada a renda cedular de imóveis". Valendo relembrar a
longa e mais que verdadeira delonga com que se debateram os tributaristas desde 1943 até 1926 para conseguir
gravar a!;.'.'rendas e proventos de qualquer natureza",
entre nós.
Na Constituição de 1937, mantida que foi a mesma filosofia tributária de 1934, no que diz respeito aos párâ- -metros de competência, para as três (3) escalas administrativas, União, Estados e Municípios.
Dos Estados, a União. "retirou" a letra... d" do artigo
89 da Constituição de 1934, o direito de tributar o... consumo de cQmbustíveis de motor de explosão", com a
nova redação genérica, dada à letra. "b" do artigo 20 da
Constituição de 1937,, "consumo de quaisquer mercadorias". E, dos Municípios, foi. "surrupiado" pela União,
através da letra,, ..c" do artigo 20 da Constituição de
1937 ,, "rendas e proventos de qualquer natureza". supri~
mindo a expressão exceção que constava anteriormente,." ... excetuada a renda cedular de imóveis". Perdendo assim, como se verã, confirmado pelas ConS:títuições e Leis que adviriam, -em definitivo, os Estados, o
direito de tributar os combustíveis e os Municípios, o de
tributar os rendimentos sobre os imóveis.
Constituição de 1946
A reforma tributária verificada no bojo ·da Constituição de 1946, de certa forma, pode ser chamada de revolucionãria, no sentido de consolidar muitas aspirações
que se arrastavam por muitos e muitos anos, algumas,
mesmo a partir da Constituição de 189 L S verdade que,
muitas inovações, verdadeiros aprimoramentos, ocorreram durante o período, especialmente em 1926 com ·a
plena vigência do Imposto de Renda e 1934 com as jã
aludidas alterações no texto constitucional, contudo, vejamoS, o que foi logrado alcançar, já em 194():

União
Corrio vimos, o n9 II dó artigo 15 da Constituição de
1946, define o. "consumo de mercadorias" como competência tributária da União, e o parágrafo !9 do mencionado artigo 15, estabelece,_... são isentos do imposto de
consumo os artigos que a Lei classificar como o mínimo
indispensãvel à habitação, vestuário, alimentação e tratamento médico das pessoas de restrita capacidade econômica". Temos, então, a política tributãría a partir daqui, objetiva e diretamente, colimando um outro objetiv-o; o-social, alêm de carrear recursos para o Erário.
No párágrafo 29, consolida os itens do n9 III, combustíveis e lubrificantes, n:iinerais e energia elétrica, no
lmposto Único, e inaugura, concretamente, a particíJ)áção dos Estados, Distrito Federal e Municípios, com
parcelas definidas, em tributos de competência exclusiva
da União, com a destinação de 60% do arrecadado, aos
mesmos, do citado Imposto Único. No parágrafo 49, do
mesmo artigo 15, excluindo-se os municípios· das capitais, todos os demais, do total arrecadado pela União,
ficam-lhe destinados. "lO% do total que arrecadar do imposto de que trata o n" IV (Imposto de Renda) feita a
distribuição em partes iguais e aplicando-se, pelo menos,
a metade dã importância em benefíciOs de ordem rural".
Pela primeira vez, a Constituição brasileira cont~mpla o
homem do campo, com um retorno objetivo, sob a forma de benefícios diretos, a economia rural, com uma
parcela, ínfima é verdade, âo muito que sempre ali obtiveram os cofres públicos.
No artigo 30, comparece uma figura que realmente se
fazia ausente no nosso Direito Tributário, coinpetência-ã
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí~
pios, para cobrar a contribuição de melhoria, mas que,
ainda nos dias atuais, não teve a sua aplicação bem defi-
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nida no geral, embora sendo, no nosso ponto de vista,
um dos mais importantes instrumentos para uma verdadeira justiça tributãria.
Elogiável a preocupação do constituinte:_ de 19~6, em
fixar claramente a competência tributãria da União,
instrumentando-a com os meios bastantes, para suprir
d~ )>uas necessidades e atender todas as tarefas, que lhe
eram rest::rvadas ao mesrno tempo perseguir ajustiça fis·
cal_ e os meios para corrigir os desequilíbrios regionais.
Com a inclusão do artigo 198 na Constituição, pareceme atitude corajosa, especialmente, por inovar no nosso
sistema constitucional, matél'ia que sempre foi tratada
por-leis orçamentárias, mas o certo é que, pretendeu, o
constituinte, sem delimitação de prazos, engajar todo o
Pais, via Receita Federal, com o mínimo de 3%_da renda
tributária, na luta para resolver-se o problema da seca do
Nordeste. Mais ainda, ao destinar 1/3 do que fosse desti·
nado à Região, para acudir as populações flageladas,
criava, ao mesmo tempo, um mecanismo de apoio cre-ditício à econ._omia sofrida da Região.
No parágrafo 29, do mencionado artigo, comina os-governos estaduais da Região, a dispenderem (3%) de suas
rendas tribl,!tãrias na construção de açudes, pelo regime
de cooperação, como também em outros serviços ou empreendimentos, destinados à assistência das populações
atingidas, caracterizando, como mencionado, a busca do
equilíbrio entre as unidades da Federação com solidariedade entre todos os brasileiros.
Na mesma esteira de propósitos, temos 'o artigo 199,
qUe destaca o mesmo quantitativo de 3% da receita tributária federal, para que a União execute o Plano de Valorização Econômica da Amazônia, mas aí, por prazo limitado, fixando em vinte (20) anos, para os Estados, territórios e municípios igual parcela, com vistas, ao contrárlo do Nordeste, proteger a população contra os excessos das cheias, ocupar, povoar, enfim, promover o
soerguimento de 2/3 do novo território que, de quando
em quando, era apontado como espaço inaproveitado e
próprio para abrigar os excedentes de outros pa[ses.
Nas dispoSições transitórias, tivemos o artigo 29, atra·
vês do qual, buscou-se soerguer a Região sofrida do Vale
do São Francisco, também com o prazo limitado de (20)
vinte anos, ficou destacado 1% da Renda Tributária Fe-deral destinados ao programa de aproveitamento das
possibilidades daquela vasta região, que vinha fenecendo
-p-or falta de um apoio planejado e duradouro. R~petin·
do, a Constituição de 1946 abrigou de. uma s6 vez velhos
clampres da consciência nacional, distribuiu melhor a
competência tributária, e, conseqüentemente, propiciou
uma melhor partilha do "bolo" tributário entre os três
escalões administrativos; buscou a justiça fiscal, com
isenções aos menos favOrecidos e, finalmente, a propor·
se ocupar a nossa Amazônia de maneira objetiva, minorou o apetite da cobiça internacional sobre a área. E,
numa tentativa realmente substanciosa, buscou-se resolver o flagelo da seca e minorar as suas conseqüências
sobre a economia da RegiãO Nordestina, como também
o soerguimento da Região do São Francisco.

Estados
Para os Estados, à primeira vista, a ConstituiÇão de
1946, comparada a de 1934 e mesmo a de 1937, poderia
ser taxada de "madrasta" enquanto "mãe generosa"
para os Municípios, como veremos mais adiante.
Mas a verdade é que, com a evolução do comércio interno. gerando (IVC) imposto de vendas e consignações
ao ponto deste tributo vir a ser o esteio dos recursos estaduais e os valores crescentes das exportações, mesmo
com a redução do ad valorem que tocava aos Estados,
como se 'Y:erá oportunamente, e de pronto, o constituinte
de I946 atribuiu aos Estados no cap(tulo de competênCia
tributãria o que vimos enumerado, do qual merece desta-
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que: o parágrafo 2~ do artigo 15 repõe aos Estados, através do imposto único sobre combust[veis, minerais e
energia elétrica, o direito _que tinham sobre o consumo
de combustíveis.

No artigo 19, n"' V, reduz_ para 5% o ad valorem do imposto de exportação, e no parágrafo 1~> do mesmo artigo
19, excluída incidência do imposto territorial os sítios de
ârea não excedente a vinte h~ta_res, quando os cultive,
só ou com sua família, o proprietário que não possua oUtro imóvel. No parágrafo 6~> do artigo 20, assenta a possi-_

bilidade do Senado Federal excepcionalmente e por prazo determinado, autorizar a elavação para até 10% o ad
valorem sobre exportações. No artigo 20, cria figura de
excesso de arrecadação, incluindo o imposto de exportação, como também os municípios das capitais dos Estados, vale dizer, o parâmetro seria a receita do município, a superada pela arrecadaçã_o_ estadual _dentro _dos_
seus limites, do que excedesse, 30% seria, anualmente~
entregue àquele município, finalmente estabelecia a uniformidade de alíquotas para o'(l.V.C.) imposto de vendas e consignações, o que em quase todos os Estados, especialmente, os mais pobres, chegavam a ser o dobro do
estabelecido, através das taxas várias e sempre pelo sistema ad-valorem e, a exemplo da União, passou a poder
cobrar a contribuição de melhoria, instituída no artigo
30.

Municípios
Quanto aos Municípios, além da competência tributária, os impostos e taxas que lhes eram atribuídos, a
cota parte do Imposto Único sobre Combustíveis, Lubrificantes, Minerais e Energia Elétrica, 10% sobre o arrecadado com o Imposto de Renda, excluídos destes benefícios os Municípios das Capitais, estes retirados da
União, da parte dos Estados, são consignados aos M unicípios:
a) 30% sobre o que exceder, na arrecadação estadual, nos seus respectivos limites, em relação às suas receitas;
b) a competência exclusiva, para lançar e arrecadar
para si, o Imposto de Indústrias e Profissões; e
c) pelo disposto no Artigo 30, a corilpetência pãfa
cobrar para si, a contribuição de melhoria.
Uma análise mais aprofundada sobre as mutações, entre o quadro tributá~io fiscal do Brasil entre 1892 e 1947,
vigência da primeira e penúltima, reformas tributárias
republicanas, ressaltam alguns aspectos bastante signíficativos, destacando:
1"') a herança dos resíduos de um país escravocrata e
que despreparado e bruptamente remetido de Monarquia para República Federativa ao ponto de ter que
manter, praticamente a antiga equipe do Governo Imperial à frente dos Ministérios e dirci;:ão- dos Estados originados das antigas Províncias.
2"') os vícios de manter-se a legislação fora e acima
da realidade e compreensão da própria Nação e, por
conseqüência, nunca aceita plenamente, pelos contribuintes. Tributos com raízes no período colonial, fundados exclusivamente, na leviandade e no imediatismo da
Metrópole. E, calcada a legislação no Império e na Primeira República no ''preciosismo" do bacharel de grande cultura em termos e média européia, "desligados" das
nossas realidades, como que esquecidos de que estavam
legislando para uma população cheia de "cicatrizes", de
ressentimentos, hostilidades e desconfianças, para com
tudo que viesse da parte do Governo, isto de um lado, de
outro, o que representava a quase totalidade, analfabetos e recém libertos da escravatura que não tinham sequer, alcançado a compreensão do ato legislativo que os
tirara do jogo da escravidão. E, como esperar, Sr. Presidente, que esta "massa", senão através de um paciente e
demorado processo de educação, viesse a aceitar tantas e
quase que inacreditãveis mudanças em suas vidas e ao
mesmo tempo, compreender e aceitar, a "filosofia" tri-

butária, que se lhes impunha num tempo e num espaço
com que se fez'!_ Como poderiam os brasileiros de então
ter, como até mesmo os atuais, a compreensão de que,
desde 0- primeiro instante, o legislador republicano, diferentemente ao colonialista, vir induzindo a tributação
pãtria para o nosso desenvolvimento? Sabem os mais
preocupados com o assunto, ainda hoje, muito poucos,
que a finalidade de nossa legislação tem sido, e cada vez
ma-is, voltada, menos para O aspecto financeiro própriamente, do que; para o económico, social e político. É
verdade que se tem cometido distorções, ao longo do
tempo, e que mais das vezes, os atas legislativos, quando
colocados na prãtica, têm refletido uma s6 face do
problema os aspectos financeiros, permanecendo à margem os outros fundamentos.
O nosso baixo nível de poli~izaçãot em confronto com
o _que se pretendeu implantar, induziu os políticos, no
exercício dos cargos, ao sistema da verdadeira indústria
do déficit financeiro. Inicialmente com as tristemente famosas "pedras-fundamentais" e a pulverização dos reéursos via emendas à lei de meios, até chegarmos-ao total
des_crédito dos dois artifícios, com os qu<i.is, obtinha-se
apoio dos eleitores e, o pior, foi a incorporação das tais
emendas ao anedotãrio, ao ridículo, por exemplo, "mas
se fulano tá não tem rio, façamos a ponte e depois o rio",
"não temos crianças para a escola, faremos o prédio e
depois ... ".
A outra etapa, considerando os contribuintes mais politizaâos, passamos para o períOdo, do gastar o orçamento próprio e o dos sucessores, isso não só com o consentimento mas sob a pressão favorável de situacionistas e
opositores.
Consolidados os "sistemas administrativos" mencionados, fatores P.rincipais na "prodUÇão_ -dos déficits"
sempre crescent~, e supondo o povo brasileiro "mais
bem-informado", face ao sem número de meios que, foram sendo instalados e colocados em funcionamento,
sempre a serviço da "cultura"; novo artifício, os enipréstimos internos e externos, coadjuvados pela tributação
amoral, da inflação, efeito e causa de mais déficits, mas
prevalecendo o "interesse maior", a preocupação de
atender aos "anseios populares", obras de "dez mil réis
inauguradas cóm um foguetório de cem contos", e daí
para as mordomias, para o empreguismo- nO serviÇo
público, foi um breve salto. Verdadeiramente impublicãvel, como iremos ver, sobretudo, pelas difiCuldades de se
saber o número exato de "penduradás" nas admfrlistrações federal, estadual ou municipal; como também
sempre foi impublicável o critério que norteou os aumentos_ dos impostos para tampar os buracos. Ultimamente, de c_erta forma, esgotados todos os meios, fazemos uma .. voltinha" aos costumes do Brasil Colônia, o
Confisco e a doação "consentidos". Os empréstimos
através dos adicionais dos impostos e maiiifeCentemente,
o "empréstimo compulsório", valendo repetir, Sr. Presidente, o empreguismo, para resolver problema "social"
do eleitor (ou do político) como de resto, todas as causas
que nos tem levado aos déficits dos orçamentos públicos,
pela ação ou pela omissão (muito mais pela ação) de todos, Governo e Oposição, todos somos culpados, todos
temos sido, de uma ou outra forma, temos sido ""liberais" com o dinheiro público. O certo é, Sr. Presidente,
que, legal ou ilegalmente, temos penalizado, de maneira
intolerável, os bons contribuintes, enquanto aumentamos os "prêmios", os valores, os montantes apropriados
pelos sonegadores através dos aumentos desordenados
da carga tributária, sem uma atualização da fiscalização
e da máquina arrecadadora.
Mas voltemos, Sr. Presidente, aos fatos objetivos alcançados pela Constituição de 1946, onde, como jã vimos, efetivamente, buscou-se corrigir todas as distorções
que se vinham assinalando através dos tempos.
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Vejamos os ucritérios" denunciados pela Federação
das Indústrias de São Paulo, à êpoca, e anotados por
Mandeta:
Impostos e taxas cobrados pela Prefeitura de São Paulo a uma das empresas daquela Capital:
Anos
1946
1947

Imposto Predial Taxa Sanitária Taxa de Viação
Cr$ 12.287,00 Cr$ 2.137,40 Cr$ 2.336,80
Cr$ 17.102,10 Cr$ 4.970,80 CrS 3.63R.OO

aquela mesma empresa pagou sobre o consumo de água
Cr$ 23.155,00 e, em 1949, viria a pagar por igu:at quantidade de água Çr$ 96.381 ,50.
Temos-aí uma" amostra da "fúria tributária", colhida
na mais iiripOrtãllte Capital de Estado do País, onde se
obtém um dos maiores orçamentos de todo o País, e
revelando-se o nível de informações dos contribuintes
paulistanos, imaginemos o que vem ocorrendo nos Estados e cidades mais atrasados do Brasil.
Imaginemos o que se vinha "aprontando" no esquecimento interior de então, os agentes fiscais na verdadeira
..guerra" com os contribuintes, de um lado os fiscais, impulsionados pela participação direta nas multas aplicadas e ainda pressionados pelos chefes na busca de receitas para cobrirem os rombos orçamentários, permanentemente fabricados pela demagogia eleitoreira, do outro,
os contribuintes, "patrioticamente", negando-se a contribuir; sonegando os impostos sob os aplausos dos consumidores, de todo povo que, embora sendo o verdadeiro pagador dos impostos, sempre considerou a sonegação como uma espécie de "_coisa legítima" contra o
Governo.
Na Quarta-etapa, Sr. Presidente, com a permissão de
V. Ex' e de meus pares, pretendo trazer os dados, os números e as repercussões, política:'>, econômícas e socíais,
produzidas pelas diversas reformas tributárias, até aqui
examinadas.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVALBAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Encerrou-se no dia 14 de agosto passado, em Aracaju,
o 419 Encontro Nacional da Construção Civil que reuniu, durante quatro dias de intensos estudos e debates,
mais de l 00 empresários do setor.
Na opinião do Presidente do Sindicato da Construção
Civil de SÚgipe, Lênio Moraes, este foi o melhor encontro atê agora realizado, enfatizando que, além das conclusões das cinco Comissões Técnicas, obteve-se o posicionamento unânime dos empresários da construção civil para o documento encaminhado ao Presidente do
BNH, Nelson da Matta, que participou do conclave e
formulou um pronunciamento de indiscutível importância e oportunidade, motiv.o pelo qual solicito a sua incorporação ao texto deste breve pronunciamento.
No documento assinado pelo Presidente da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção Civil, Luiz Roberto Ponte, se propõe, ao BNH, a busca de fórmula e recursos que conduzam à obtenção de uma prestação inicial da casa própria, 30 por cento menor do que a sistemática atual.
Transcrevemos, a seguir, o texto dessa carta que, embora concisa, traduz o pensamento do empresariado
sobre o assunto.
"A depressão do mercado imobiliârio, o drama
social dos mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e a virtual inviabilização deste sistema demandam solução que res_olva a essência do proble-

ma.
O comprador de um imóvel pelo SFH passa, antes de ser efetivada sua aquisição, por um processo
de avaliação de sua capacidade financeira que deter-
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mina sua possibilidade de adquirir o imóvel preten-

dido. Esta avaliação, de caráter nitidamente social,
define os parâmetros fundamentais do orçamento
familiar. E é baseado n~te orçamento que o BNH
autoriza o Agente Financeiro· -a aceitar ou não o ad-

quirente como mutuário.
Entretanto, esses parâmetros são completamente
abandonados a partir da contratação do fi.nanciamento e substituídos por fórmulas e conceitos totalmente diversos daqueles que induziram à aquisição
do imóvel, o que tem levado à insolvência a grande
maioria dos mutuários, especialmente aqueles que

adquiriram suas casas após 1983. O excesso de
opções e de planos de pagamento também confunde

o adquirente e gera desconfiança no siStema.
Para tanto e finalmente, propomos que o BNH
busque fórmula e recursos que condul:am à_ obtenção de uma prestação inicial 30 por-cento menor do que a que seria calculada de acordo com a sistemática atual. Tal _medida ~erá aplicada em caráter
excepcional e provisório, vigorando somente até a
colocação dos estoques atuais e enquanto perdurar
o atual quadro de achatamento salarial.
A situação é emergencial e desta mesma natureza
terão que ser as soluções, para que possam ser efica-

zes.
Ao apresentar e defender medidas que possam
implicar em mobilização de reservas ou até de subsí-_
dias aos mutuários, os empresários da indústria
imobiliária o fazem com a ÇLUtoridade de quem vem
suportando hã longo tempo o ônus da recessão do
mercado, compelidos que foram a praticar preços
de venda aviltados e a arcar com os custo$ financeiros da manutenção dos estiques. o que os levou a
devastadores prejuízos e a uma descapitalização já
nos limites do insuportável."
Por ocasião do encerramento do 41 Q Encontro Nacional da ConstruçãO Civ-il, o Governador João Alves Filho
proferiu um aplaudido e oportuno discurso, do qual destaco ·os seguintes tópicos:
"Sou, como vocês, que ainda teimam em acreditar na produção, quando estamos vivendo o Brasil
da ciranda financeira, onde todos são incentivados a
especular em vez de produzir."
Após dirigir-se aos empresãrios da construção civil como:
"Homens que são responsáveis pelo emprego de
milhões de brasileiros, personalidades que poderiam, se houvesse uma reversão da economia, estar
empregando outros milhões de brasileiros, que estão sofrendo o desemprego."
O Governad_or continuou:

agricultura como grande saída para este País, a
·grande solução p-ara a arrancada do desenvolvimen~
to está exatamente no setor da construção civil, que
é o de maior efeito multiplicador-na economia, a indústria que mais emprega, a indústria que não precisa importar nada."
Aproveitando o ensejo, congratulo-me com o EngeIlhdro Lenio Moraes, Presidente do Sindicato da Construção Civil, de Sergipe, pelos resultados ob_tidos, ao
mesmo tempo em que agradeço o convite que me foi enviado para o referido encontro e as atenções que me foram dispensadas quando lá estive.
Eram estas as breves considerações que desejava fazer,
a fim de registrar o êxito integral e a efetiva importância
do aludido encontro, que obteve excepcional repercussão pelos seus objetivos e conclusões, no âmbito das atividades empre..;;ariais vinculadas à construção civil.
(Muito ~em! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Pronunciamento, na íntegra do Presidente do BNH,
Nelson da Matta.
"Temos consiência da importância social e econômica
da Construção Civil. Entendemos, mesmo, que a retomada do desenvolvimento brasileiro possa necessariamente pela reativação do binômio habitação-poupança.
O Sistema Financeiro de Habitação convive, hoje,
com uma realidade difíCil, cujas origens não _estão _em_ s_eu
seio_ Ao contráriO, somos também vítim;as de_ u_ma situação adversa, cujas rafzes situam-se, no Sistema Fi~
nanceiro Nacional.
Convivemos com uma dívida pública in-terna, cuja administração eleva as taxas de juros e torna o mercado
bastante especulativo, desviando recursos dos setores
produtivos.
O Banco Nacional da Habitação também sofre os efeitos desse proceso, que atinge toda a economia.
Somos atingidos pela inflação, que pressiOna o Sistema Financeiro de Habitação em suas duas pontas: na
captação de poupança e na aplicação desses recursos na
construção· habitacional.
Somos atingidos por uma política salarial, que reduz a
capacidade aquisitiva dos assalariados, particularmente
dos assalariados de classe média, além de distanciar os
reajustes dos salários dos reajustes das presta~es da
casa própria.
Somos atingidos igualmente, pela redução dos empregos- o que esvazía o orçamento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, cujos recursos representam o componente fundamental para a ação do BNH na chamada
área de interesse social.
SENHORES:

"Nós, que teimamos em produzir, criar empregos, não podemos perder esta fê. E só temos razões
para acreditar neste País. Acreditamos que -0_ pior
caminho que poderíamos optar é o da recessão."
Em sua mensagem de otimismo aos empresários, disse
o Governador acreditar neste País:
"Acreditamos que o pior caminho que poderíamos optar é o da recessão."
Em sua mensagem deotimismo aos empresários; disse
ainda o Governador acreditar que:
.. Qualquer que seja o Presidente da República
que aí virâ- e que Deus nos ajude que venha certo
- nós não temos outra opção para o Brasil que não
seja a opção do social, a opção da retomada do desenvolvimento. E dentro desse contexto - continuou -. naturalmente que se na ãrea rural está a

Agosto de 1984

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

Pessoas honradas vem defender a reformulação do
BNH, portam-se como se o Banco Nacional da Habi~
tação fosse o Agente Econô~ico do Governo, !! não apen.as o_ seu Agente Habitacional. Quando menos, essas
pessoas honradas mostram-se desinformadas ...
Nesses oito meses de nossa presença na Presidência do
BNH, outra coisa não tem sido feita senão uma reestruturação profunda no Banco Nacional da Habitação,
aparelhando-o para a convivência com uma crise pela
qual não somos responsáveis.
Temos dado o maior do nosso esforço para a preservação estrutural do Sistema Financeiro de Habitação,
que encaramos como uma ínstituição permanente, acima
dos interesses eventuais.
Foi com essa visão que foi criado o FUNDHABFundo de AssistênCia Habitacional, graças ao qual pudemos ajustar o modelo de ctêdito, reduzindo a distância
entre o reajuste do valor das prestações e a renda dos-adquirentes de casa própria.

Alêm de compensar, no futuro, eventuais diferenças
de saldos dos financiamentos, o FUNDHAB representa
recursos adicionais a Construção Civil, aos quais se somam· tis recursos do FAHBRE - Fundo de Apoio a
Produção de Habitações para a População de Baixa
Renda, também criado por nós.
Nessa busca da adequação do Sistema Financeiro de
Habitação aos tempos que vivemos, reformulamos o
Programa de Cooperativas Habitacional e o Plano Empresário, para o mercado de hipotecas. E criamos o Projeto João-de-Barros, baseado na Autoconstrução a Mutirão, que em muitos Estados começa a mudar a triste
paisagem dos barracos e palafitas por casas simples, mas
dignas.
Mais recentemente, criamos o Plano de Opção de
Compra, que, baseado no Leasing imobiliário,
apresenta-se como uma solução para aqueles que pretendem adquirir sua casa própria mas que, porvârias razões
não podem ou não querem fazê-lo, no momento.
SENHORES:

_.Em meio a essa atividade, continuamos a perseguir,
com o trabalho incessante, o ideal da equivalência entre
salários e prestações da casa própria.
Temos convicção, como todo o mercado, de que aí está a chave de todos os problemas que martirizam o Setor
habitacional.
É verdade que, isoladamente, o Banco Nacional da
Habitação esgotou todo o elenco de medidas ao seu alcance. Elenco que permitiu a criação das três opções oferecidas aos adquirentes da casa própria, e por estes
apoiadas de forma significativa.
Mas os esforços continuam, a nível mais amplo de GoveÍ'no, para que todos os adquirentes possam ter acesso à
equivalência.
Por todo esse esforço- que continua sendo desenvolvido - estamos à vontade para discordar da postura
crítica sem a participação na responsabilidade do processo de exec_ução.
Por todo esse esforço, estamos à vontade para discordar da postura negativista daqueles que fazem da crítica
ao BNH o caminho para o aplauso fácil.
SENHORES:
Muito esperamos do 419 Encontro da Construção Ci~
vil.
_ Temo~ reiterado _que _cabe a iniciativa privada, com o
apoio do Governo, conduzir este País de volta a uma
fase de crescimento econômico, dentro de premissas consistentes com a realidade nacional.
Esse, em verdade, é o grande desafio_ que todos nós temos que administrar, em busca dos resultados positivos
que a sociedade espera de todos nós."
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR.HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pronuncia o seguinte discurso-.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Venho a esta tribuna para dizer sobre o estranho comportamento do Governo de Estado da Paraíba para com
funcionários da EMATER.
- Quer me parecer que o Sr. Governador resolveu colocar seus interesses políticos acima das reais necessidades
do Estado, principalmente no que se refere à política
agrícola, de capital importância para a Paraíba.
Não ,se ignora que a EMATER, empresa que oferece
sua tecnologia à população do campo, tem, em suã cúpula, sediada em João Pessoa, renomados técnicos que, daH, oríentaiti, -com sua experiência, ·as várias cOmunidades
rurais do Estado. A administração central da EMATER,
na .capital, necessita que esses têcnicos ali permaneçam,
sem o Ci.ue hâ de se esfacelar a orientação que dali dimana para as COniUrHdades rurais.
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Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governador do meu Estado, para atender suas conveniências
poHticas, determinou, mano militari, a transferência daqueles técnicos para as comunidades rurais, as mais
Jongíguas, numa atitude inconseqüente e em total desacordo para um funciOnamento perfeito e harmônico da
cúpula da EMATER, localizada em João Pessoa.

Não se pode vislumbrar nessa posição do GOvernador
da Paraíba, qualquer propósito sadio, em termos de,
com essas transferências, oferecer melhor assistência técnica às c_omunidades rurais. Técnicos de nível médio podem, perfeitamente, emprestar a devida assistência aos
núcleos da EMATER localizados no interior do Estado.
Por que, então, remover esses técnicos de alto nível, até
PhDs, para o interior, quando suas presenças são imprescindíveis na administração central, em João Pessoa?
E o que causa mais espécie, ainda, é que o Governador
do Estado sabe, perfeitamente, que, no momento,- esses
técnicos preparam projetaS dos mais importantes para o
setor agrícola da Paraíba, cOmo é o caso do Projeto Algaroba.
Evidentemente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não se
trata de um simples ato administrativo, de rotina. Es-saabrupta tranferência de mais de setenta técnicos para o
interior do Estado é cosiderada, pelos próprios representantes do Governo; nã-Assembléia, "como'uma das medidas mais infelizes adotadas pelo Governo do Estado".
E, Sr. Presidente, Srs.. Senadores, tenho que endossar
os pronunciamentos da Oposição na Asseinbléia Legislativa do meu Estado, que vêem nesse ato do Governador,
apenas um ato de perseguição política. Até prova em
contrário, outro, também, não pode ser o meu pensamento. Tal como se pronunciou a Oposição~ em meu Estado, como se justificai ii transferência para um distante
núcleo da EMATER- entre outros imprescidíveis à cúpula, em João Pessoa- e que, inclusive, já fói SecretáriO
de Estado, ex-Presidente da EMATER, ex-Diretor da
EMATER, Professor Univerisitário, PhD, como justificar, repito, essa remoção?

Argumentar-se que essas transferências são neceS~
sárias, porque o lugar desses técriicos é no campo, nas
comunidades rurais, é subverter os mais simples princípios de administração, é querer torcer a verdade dos fatos. Esses técnicOs, ora inopiriadamente transferidoS
para o interior do Estado, podem, sem sombra de dúvidas, assistir os núcleos rurais, onde se encontram funci"O~
nãrios e outros técnicos, dando-lhes a competente orientação.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse fato - da
transferência de técnicos da direção central .da EMATER em João Pessoa, para os mais distantes núcleos ru-

rais do meu Estado- toca às raias do absurdo, quando,
a par de se perceber no ato do Governador um gesto de
pura perseguição política, ainda como conseqilência desse malsinado ato, obriga-se a esses técnicos âa EMA-:
TER a assinarem um documento em que eles abririam
mão de direitos que lhes são assegurados pelas leis trabalhistas --sob cujo regime foram contratados - tais
como os que se referem ao décimo terceiro sã.lãrio e aos
reajustes semestrais_ E, como se negam esses técnicOs a
aceitarem tal imp_osiÇão,junta-se, assim, para o caso dessas transferências, o aspecto político qUe as envolve, com
a represália por não concordarem os técnicos da EMATER, em João Pessoa, em abrirem mão de seu.s direitos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, seria de bom alvitre que
o Sr. Governador da Paraíba, meditasse sobre essa sua
posição descabida, ilegal e desumana até, sustando as remoções, para, conforme dizem os seus próprios corre1igionários, não se considerar o seu ato Como "das medidas mais infelizes adotadas pelo Governo do Es_ta_dQ".
Era o que tinha a d_izer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
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O SR .. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apresentamos, em outubro do ano passado, Um -Projeto de Lei que recebeu o n'>' 275/83, disporido sobre a venda, aos seus atuais arrendatários, das terras pertencentes
à Fundação Zoobotânica, para que se tornem realmente
produtivas.
Essa proposição tem obtido crescente apoio no seiO
dos lavradores do Distrito Federal e, recentemente, em
discurso proferido pelo Dr. Pedro Ivan Guimarães Ro~
gedo, na abertura da IV Exposição Agropecuária de
Brasília, encontramos abundantes argume-titos em favor
da nossa tese.
Salienta esse ruralista que a auto-suficiência de hortigranjeiros, carne, leite e grãos no DiStrito Federal, sendo
imperiosa, exige a incorporação ·de novas áreas produto·
ras e que: se: aumente a produtividade das âreas que jâ
produzem, ampliando-se os investimentos agropecuãrios.
Em seguida, lembra o Presidente da Associação dos
Cria-dores do Planalto:
"Áreas a incorporar existem, e são de boa qualidade,
mas estão nas mãos do IBGE, UnB, CAESB, PROFLORA, com suas florestas de eucaliptos, e outros órgãos do
GDF, e também nas mãos da Marinha, do Exército e da
Aeronãutica, somando, seguramente, mais de oitenta mil
hectares.
E s-obre o sistema de arrendamento, somos de parecer
que, embora muito válido de início, como instrumentos
de organização do solo rural, hoje, jã 'implantados, é
francamente inibidor do investimento e, em conseqüência, do aumento da produtividade, pois ninguém investe
bem em terra que não é sua.
Quando se trabalha a terra própria, tem-se muito mais
segurança, produzindo-se mais. Os arrendatârios não
são muito inclinados ao plantio sem resultado imediato,
dedicando-se, por isso mesmo, ao cultivo de lavouras ânuas, sem interessar-se por produzir melhorias no solo,
nem promover trabalhos de irrigação, que sigriificam in:
vestimentos permanentes em terra alheia.
Daí a procedência do nosso projeto, agora com o aval
da Associação dos Criadores do Planal_tp e da Cooperativa Agropecuâria da Região do Distrito Federal que
apoiou aquele pronunciamento em Assembléia Geral
Extraordinâria, realizada em 23 de junho último, que implica na correção do sistema fundiário eXistente" no DF,
em curto prazo, principalmente o inCremento da produtividade e o aumento da produção.
Trata-se, na verdade, de uma reivindicação da classe
rural brasiliense, que se traduzirá no proveito da economia regiqnal e na rápida conquista na auto-suficiência de
alimentos, pelo Distrito Federal.
Por último, procedemos a anexação deste pronunciamento e dos documentos que a ele juntamos, esperando
a aprovação no nosso projeto que poderá trazer os maiores benefícios econômicos a esta Capital.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO
Of. n' 017/84- EB Brasfiia-DF, 3 de julho de !984.
Ilm"' Sr.
Pedro Ivan Rogedo
Presidente da Associação de Criadores do Planalto
Nesta
Senhor Presidente,
Damos ciência q"Ue a Assembléia Geral Extraordinária
dessa Cooperativa, em 23 de junho de 1984, aprovou,
por unanimidade, voto de apoio e solid3fieâade ao pronunciamento feito por Vossa Senhoria, por ocasião- da
Solenidade de Abertura da IV Exposição Agropecuária
de_ Brasília, em 2 de }unho de 1984.
As reivindicações da classe ~ural do Distrito Federal,
transmitidas por Vossa Senhoria, notadamente a que diz
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respeito a revisão da atual situação fundiária baseada em
arrendamentos pelo Governo do Distrito Federal,
insere-se entre as aspirações mais acalentadas pelos produtores rurais.
Em face dessa deliberação dos produtores associados
da COOPA/DF, fica Vossa Senhoria autorizada a sereferir e divulgar o presente voto, bem como contar com o
integral apoio dessa Entidade para as medidas que visem
atingir esse objetivo.
Ao subscrever, reiteramos nossas Cordiais Saudações.
Atenciosamente,- Luiz Vicente Ghesti, PresidenteRenato Francisco Triacca, Secretário.
Discurso proferido por Dr. Pedro Ivan Guimarães
Rogêdo Presidente da Associação dos Criadores do
Planalto em 2-6-84

Na abertura da IV!- Exposição Agropecuária de
Brasília vivemos um momento histórico por 2 razões: 19)
A inauguração oficial deste Parque de Exposições Agropecuârias que ocorre hoje, graças ao andamento dado às
suas obras na administração do Sr. Governador de
Brasília Cel. José Ornellas de Souza Filho, e também, é
importante salientar, ao Sr. Secretário da Agricultura e
Produção Dr. Alceu Sanches pela luta incansável pela
construção 'e consolidação deste Parque. Rapidamente
_, este se torna um ponto de encontro da Pecuária N acional pela realizaçãO de eventos progressivamente mais
-marcantes e mais expressivos; 2'>') Por estarmos no limiar
do processo de industrialização do DF com a instalação
da agroindústila de processamento de soja. Esta, somente se tornou viãvel pelo _grande aumento da produção de
soja no DF, mais de 80.000t nesta safra, e· no seu entorno, onde Brasília funcionou -como pólo indutor do desehVõlvimento, que produz mais de 200.000t. Àqueles
que questionam industrialização de Brasília, permito-nie
observar: Brasília foi projetada para ter 500.000 habitantes no ano 2.000. Possue 1.300.000 habitantes ·apenas 24
anos após inaugurada. Somente este fato trouxe um setrifim de nossos problemas, exigindo que o seu Plano seja
repensado. E nós brasilienses temos que encontrar nossas próprias soluções, nossos próprios meios de arrecadar, e de ofertar empregos, independentemente do que
terceiros possam desejar.
A sua luta, Sr. GoVernador, pela implantação de indústria de soja no DF, é motivo de s-atiSfação e·apoio
para as classes produtoras e para a própria comunidade.
Queremos a implantação desta indústria aqui, e de pre~
rência gerida por grupos de Brasília.
Além do nosso apoio, nesta ocaSião, trazemos tainbém nossas reivindicações.
O leite é um alimento social. Produzi-lo é um esforço
tenaz, ~iiório e desestimulante. Não muitos os que aqui
no DF deixaram de pro-duzi-lo. Vârios dentre os associados da ACP mudaram de atividade. S.omente em 1983,
juntos somam mais de 5.000.0001 de leite por ano que
não serão entregues ao abastecimento desta cidade. Sem
contar com os produtores de leite tipo B que pouco mais
de 6 meses atrâs produziam mais de 5.0001 diários e hoje
não passam de 600 l.
Os bons ventos que sopram na direção do_ campo, definitivamente não sopram na direção do produtor de leite.
Eles necessitam do seu apoio, Sr. Governador, ou o
abandono desta atividade que se verifica em todo_o Pais
breve exigirá a importação de leite em pó com todos os
maléficios que são do conhecimento de todos.
A retirada do ICM de 17% sobre o leite, que é dicisão
de sua alçada, a exemplo do que fez recentemente o Governo de São Paulo, é o gesto que esperamos de V. Ex!Por outro lado, acreditamos também que é chegado o
momento de repensar a situação fundiária do DF.
Aumentar_ a produção é desejo dos produtores, do governo e da Cõmunidade.
Para que o DF seja auto-suficiente e exportador de
hortigranjeirÇ)S, carne, leite, grãos, etc., é imperiosa a incorporação de! novas áreas produtoras e que se aumente
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a produtividade_das_.ãr.eas que já produzem, pela ampliação dos investimentos sobre a terra.
_
Ãreas a incorporar existem, e são de boa qualidade,
mas estão nas mãos do IBGE, UNB, CAESB, PRO~
FLORA com suas flor~_ta_s de eucalíptos, e ou~ros órgãos do GDF, e também nas mãos da Marinha, Exército, Aeronáutica, etC. Somam, seguramente mais de
80.000 ha.
E sobre o sistema de arrendamento, somos de par~cer
que embora muito válido de início, como rn-s1iumen-fo de
organização do solo rural, hoje já iniplantado, é francamente inibidor do investimento e em conseqüência, do
aumento da produtividade. Pois, até que ponto alguém
investe em uma terra que não ê sUa?
Estas correções no-sistema fundiário do DF certamente farão a curto prazo duplicar a produção.
E finalmente, expresso em nome da ACP nossos agradecimentos por este Parque, que cada vez mais, será indutor e palco do desenvolvimento da pecuária regional.
Obrigado. - Pedro lvaq._ Gulmaries Rogêdo.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Cõncedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller.

O SR. GASTÃO MÜ LLER (PMDB- MT. Pronuncia o seiuinte discurso.) - Sr. Presidente,· Srs. Senadores:
É sempre com prazer, com orgulho mesmo, que uso
desta tribuna para poder ressaltar o feito, o destaque de
um conterrâneo ou conter:rã_nea que brilha no seu trabalho, na sua profissão útil a todos.
Ainda agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a cuiabana Dr• Marta Duarte de Barros, filha de tradicional
família cuiabana, acaba de ser premiada, no dia 14 último, como o prêmio .. Lafi de Medicina". Esse fato, Sr.
Presidente, Srs. Senado_r~;:s_, não é somente um fator de
orgulho da sua família_ liderada pelo Sr. Gonçalo de Bar~
ros, seu genitor, mas também, de todo o povo matogrossense e cuiabano de forma especial. Acho eu, Sr.
Presidente, Srs. S_enador_~, que é pela primeira vei que
um médico de .Cuiabâ e de Mato Grosso _ganha, pelos
seus méritos ou conquista o referidO prêmio.
O Prof. Ernesto Lima Gonçalves publicou um belo
trabalho intitulado - "A Fundação e o Prêmio La fi" e
no qual explica bem o que é a Fundação Lafi, paralelamente e de for:ma específica o que é o Prêmio de Medieina.
Transcrevo, o referido trabalho, bem como reitero
com entusiamos os cumprimentos efusivos à Dr• Marta
Duarte de Barros pelo prêmio conquistado e sua digna
familia, entre os quais destaca-se o atuante Deputado
Federal Gilsori de Barros.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o referido artigo:

A FUNDAÇÃO E O PREMIO LAF1
~ impossNel falar de um sem falar da outra, de
tal forma ambos se integram e permutam entre si
seus valores próprios.
O Prêmio Lati é conhecido de todos aqueles que
militam na Medicina brasileira: ao longo de vinte
anos seu nome é freqüentemente repetido, cada vez
que se noticia a abertura de inscrições ou se_ infQrm----ª------- _
a realização do Júri Nacional de Ciên-CiaS Médicas,
em que se examinam os trabalhos inscritos; aQ lon~
go desses anos, meTecer recebê-lo tem sido aspi~
ração de quantos se dedicaín à pesQUisa médicil e
biológiCa entre nós; e para os laureados a referência
ao Prêmio- ocupa lugar de relevo no currículo em
que cada um retrata e resume sua própii"a vida acadêmica e profissiOiial; a cada ano, integrar o Júri
Nacional de Ciências Médicas representa motivo de
orgulho pela indicação, mas também razão de alegria pela possibilidade de encontrar e conviv~r, durante muitas horas, com as mais ilustres personalidades do ffi\!_Odo universitário brasileirõ, ·no -Campo
das ciências ni.édicas e biológicas.

Todo esse prestígio e todos esses valores do Prêmio transmitem-se à Fundação Lafi que, por extensão, também se projeta profundamente no ambiente
médico brasileiro. De sua parte, a Fundação tem
seus valores próprios. Em primeiro lugar, nascida
de um impulso generoso e descompromissado, ela
trariSmite a suas iniciativas essa generosidade e esse
descompromisso, marcando-os pela integral autonomia qtú::-assinala sua própria atívidade. A generõ~idade da indústria fãrmacêutica que aceitou patrocinar a Fundação, que recebeu seu nome, vem desde
o início casada com a confiança integral que os pa:..
trocinadores depositaram nos dirigentes da Fundação. Ao longo dos anos, mudou a razão social da
entidade mantenedora, sua propriedade mudou de
mãos, mas aquela confiança permaneceu intocada,
o que permitiu que os membros do_Conselho de CuradOres da Fundação dispusessem da mais ampla
autonomia, em todas as suas decisões.
A generosidade e a independência que canicterizam a Fundação têm marcado a atribuição do Prêmio Lafi. Jamais qualquer interferência ou interesse
orientou o Júri Naciooal de Ciências Médicas na se-_
leção dos nomes que iriam merecer a premiação":
nunca_ outro critério que não o do valor científico
intrínseco do trabalho concorrente pesou na decisão
de qualquer dos participantes que anualmente têm
integrado o Júri.
A Fundação Lafi conta com um órgão central
que é seu Conseiho de Curadores, integrado por sete
membros, escolhidos entre nomes de relevo do ambiente médico-universitãrio de São Paulo. Tal escolha fugiu sempre de critérios de grupo e procurou, a
cada dois anos, conseguir a representação das diferentes escolas e entidades da educação médica que
tnriquecem o património universitário paulista.
O Prêmio Lafi é atribuído, sempre que possível,
anualmente. De início a lãurea compreendia uma úniCa categoria, mas a partir de 1970 passou a contemplar duas ãreas distintas: as Ciências Básicas relacionadas com __a Medicina e as especialidades
Clínicas e Cirúrgicas. A inscrição em um ou outra
decorreda opção do próprio concorrente, no mo~
menta da sua inscrição. O Prêmio compreende diploma, medalha e valor em dinheiro~ embora esta
seja -significativa, talvez hão seja mais hoje o mais
alto do Brasil, o que não modifica o fato de que o
Prêmio Lafi continua sendo a mais cobiçada !áurea
distribuída entre nós.
Melhor (rue outras palavras, a descrição da medalha que simboliza o Prêmio traduz o espírito de
_ que ele se reveste: em sua face anterior aparece a fi·gura do homem, objeto da própria medicina: não o
homem ideal, de épocas passadas, nem o homem-.
número, apenas índice de um prontuário ou dado de
uma análise estatística, mas o homem existencial,
aquele com que o médico se defronta face a faCe.
Esta figura do homem concreto insere-se dentro
de um triângulo, que simboliza as virtudes fundã- wentais do médico; espírito cientffico, dedicação,
humildade.
De um e de outro lado, a representação de duas
espécies vegetais, naquilo que elas têm de mais belo
- suas flores, Ã esque!da a D~tális purpurea, que
oferece o cardiotônico por excelência e à direita a
P.apaver somnlferum, fonte do agente modelo da sedação da dor. Digitalina e ópio são tomados aqui
como exemplos das armas terapêuticas com que o
ril.édiCo procura proteger o homem contra o inimigo
de todas as horas - a doença.
No verso da medalha, a inscrição "Prêmio Lafi
de Ciências Médicas" sobre um fmld-o altamente sugestivo: os ácidqs_ nucleicos, o símbolo mais íntimo
da própria matéria viva, mas também o sinal mais
individualizado da estrutura de cada homem. A
preocupação com aspectos assim tão [ntimos da

morfologia e da fisiologia humanas traduzem todo_
o alto nível a que chegaram as ciências básicas afins
à medicina e todo o apreço que elas merecem, pela
contribuição fundamental que permanentemente
oferecem ao- progresso da própria medicina.
A atribuição do Prêmio Lafi é função específica
do Júri Nacional de Ciências Médicas, formado pelos relatores - três para cada trabalho concorrente
-- e p"or dez membros convidados. A presidência
tem sido exercida por membros eminentes do panorama médico brasileiro, cada um deles trazendo
para a reunião ~e por conseqüência para a Fundação - o prestígio de seu nome e o alto nível de
sua contribuição.
Prof. Ernes.to Lima Gonçalves

era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

_Q_SR. PRF;SID.ENTE {Martins Filho) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Raimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS ...:. AM. Pro·

nuncia o.seguinte disc~rso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres:
As Classes Empresariais do Amazonas, através dos
s_~s mais representativos órgãos, como a Federação das
Associações Comerciais da Amazônia Ocidental, a Associação Comercial do Amazonas, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, a Federação da Agricultura do Amazonas, o Centro das Indústrias do Estado do
Amazonas, o Clube de Diretores Lojistas de Manaus, a
Associação dos Exportadores da Zona Franca de Manaus e a Associação dos Lojistas da Zona Franca de Manaus, vêm de encaminhar um dramático apelo ao ExceIenifssimo Senhor Presidente da República e aos Ministros do Planejamento e do Interior, no sentido de que sejam prorrogadas, por mais quinze anos, as isenções previstas no Decreto-lei n9 288, de 28-2-67, que regulamentou a Zona Franca de Manaus, pfeito que se fundamenta
no princípio da isonomia, haja vista que o Chefe da
Nação prorrogou, até o ano de mil novecentos n9venta, os incentivos fiscais para os investimentos rea(jzados
na área do Programa Grande Carajâs,
Ora, Sr. Presidente e Srs, Senadores, a ninguém é dado
desconhecer as dificuldades a que vem sendo submetida
a-A-mazônia, através dos anos, de modo especial o Amazonas, em virtude das peculiaridades geofísicas, consubstanciadas pelas distâncias quase incomensurável, pela
precariedade dos transportes e pela hostilidade do meio
natural, castigaQ.o por adversidades as mais diferentes,
constituindo.:se num mundo à parte, onde as reafidades
precisam de ser encaradas de maneira toda particular, de
modo a que possam ser estudadas soluções realísticas
para os ~_eus problemas mais urgentes e mais angustian-

e

tes.
A Zona Franca de Manaus, Sr. Presidente e Srs. Sena~
dores, nasceu exatamente para servir de marco a um
novo ciclo de desenvolvimento e de progresso para aquela região, através de incentiVos especiais, capaz-es de-promoVer um surto inusitado de evolução sócio-econômica,
com o aproveitamento e a conseqüente industrialização
àã--ffiã.Téría~prima regional, criando, em primeiro lugar,
uma "etapa -íiiicial de atividade comercial, com a implantação de um pólo turístico para o crescimento do_meio
circulante, e depois, com a fixação de um pólo industrial
racionalmente planejado.
_
E é esse pólo industrial, Sr. Presidente~ Srs. Senadores, que precisa ser fortalecido para a conquista de novos
projetas e a ampliação dos jã existentes, fortalecimento
que somente poderá ocorrer com a prorrogação pleiteada, tendo em vista que, das isenções iniciais, restam apenas doze anos, tempo indiscutivelmente muito pequeno
para a consolidação de novos investimentos naquela
ârea, tão severamente atingida por med.idas restritivaS,
impostas a nossa legislação de incentivos ao longo dos
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últimos anos, com prejuízos os mais sérios e os mais graves para a -economia regional, tudo a se refletir danosamente sobre os nossos processos desenvolvimentistas.

Aí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a razão maior, o
fundamento primordial do pleito formulado pelos empresãrios amazonenses, com vistas a que o eminente Presidente da República, entendendo a procedência e o alto
sentido de justiça da solicitação, prorrogue, por mais
quinze anos, os incentivos liscai_s Coilcedidos à Zona
Franca de Manaus, extensivos a toda a Amazônia Ocidental, de maneira a que o ciclo maravilhoso que ali se
implantou não seja brutalmente interrompido, ocasionando um retrocesso irreversível e fazendo com que
aquela luta, tão bravamente travada e tão marcada por
sacrifícios os mais i_ngi::n"tes, seja perdida talvez para sem~
pre, ensejando a que o Amazonas volte à estaca zero,
sem o vislumbre de uma outra oportunidade, o que seria
verdadeiramente catastrófico.
Por tudo isso, Sr. Presidente· e Srs. Senadores, quer~-
dirigir o meu apelo ao Excelentíssimo Senhor Presidente
da República, fazendo coro ao clamor que vem da
longínquas plagas amazônicas e endossando a solicitação feita pelas classes empresariais da minha terra, no
sentido de que os incentivos fiSCãlS cOnCedidos pelo
Decreto-lei n'i' 288, sejam prorrogados por mais quinZe
anos, em atendimento aos justos anseios de uma comunidade que aspira tão~somente ao direito de progredir,
cqpstruindo, pelo trabalho mais fecundo, as searas lumi~
nosas da abastança e da felicidade geral.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)
O SR. PRESID~NTE (Martins Filho)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão_ ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM Dp DIA

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 70, de 1984
(Em regime de urgência- Art. 371, "c", do Regimento Interno)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 70, de 1984, de autoria do Senador Nelson Car~
neiro, introduzindo modificaÇões na Lei n9 5.969, de li
de dezembro de 1973, que instituiU O PROAGRO, com
vistas a possibilitar a cobertura de riscos agropecuãrios
nos investimentos não financiados, tendo
PARECERES ORAIS, favoráveis, proferidos em Plenário, das Comissões:
de Constituição e Jusdça, de Agricultura, de Economia
e de Finanças.
(Dependendo de Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura, de Economia e de Fi~
nanças, sobre a Emenda de Plenário.)
2

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n'i' S, de 1981 (n'i' 3.035/80, na Casa de origem) alterando o art. 19 da Lei n'i' 6.226, de 14 de julho de 1975, que
dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Serviço
Público Federal e de atividade privada, para efeito de
aposentadoria, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÃVE1S, sob n's 971 e972, de
1981, das Comissões:
-de Segurança Nacional; e
- de Finanças.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 10, de 1981 (n9 1.529/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,

dÇl_s ex~c_ombatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n9s 354 e 355, de
1981, das Comiss_ões:
-de Legislação Social; e
- de Finanças.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n'i' 44, de 1981 (n9 587(79, ·na Casa de origem), que
veda aos veículos de coipunicação de massa (rádio, tele~
visão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização
ou a veicu1ação de anúncios e de comerciais que não se~
jam negociados, produzidos, áiados, filmados, gravad9s._ copiados - imagem e som - por profissionais e
empresas brasileiras, tendo
-- PARECERES, sob nYs 186 e 187, de 1983, das Comissões:
· -de Economia, favorável, com vota_ vencido dos Senadores Bernardino Viana, José Uns e Lenior Vargas; e
-de Finanças, favorável.

s
Votação, em turno único, do Proj'eto de Lei da Câma~
ra n'i' 53 e 1977 (n9 227/75, na Casa de origem), que dis~
põe sobfe condições a observar na renovação de contra~
tos de atletas profissionais, e dá outras providências, ten~
do
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.360 e 1361,
de 1981, das Comissões:
. -de ~egislação Social; e
- de Educação e Cultura.
6

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n9 65, de 1979 (n9 4.257(77, na Casa de origem), que
autoriza a alienação de imóveis residenciais da- Rede
Ferroviária Federal a seus ocupantes, tendo
PARECERES. sob n's 335 e 336, de 1980 e 635 a 637,
de 1981, das Comissões:
.:..... de Transgorte, Comunicação e Obras Públicas, }'i'
pronuncillUlento: contrário; 2'i' pronunciamento: favorável
a'? Projeto e a Emenda de Plenário;
-de Finanças, }'i' pronunciamento: favorãvel; 2'i' pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário.
7

. Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 784, de
1983, de autoria,do Senador Henrique Santillo, solicítan~
do, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimerito ln~
terno, a criação de uma comissão especial mista, composta de ll (onze) senadores e 11 (onze) deputados, para, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colabo~
ração das entidades mais representativas da sociedade civil, disCutir e apresentar soluções para a crise
econômico~financeira do País.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia)
8

Votação, em turno único, do Requerimento n9 168, de
1984, de autoria do Senador Humberto Lucena, solici~
tando, nos termos do art. 371 c, do Regimento Interno,
urgência para a Mensagem n9 248, de 1982, pela qual o
Senhor Presidente da República solicita autOrização do
Senado para que a Prefeitura Municipal de Ribeirão_ Pi~
res (SP); possa contratar operação de crédito no valor de
CrS 52.217.541,95 (cinqUenta e dois milhões, duzentos e
d~zessete mil,_quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e cinco centavos).
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Votação, em turno único, do Requerimento n9 169, de
1984, de autoria do Senador Humberto Lucena, solici~
tando, nos teiinos do art. 371, C, do Regimento Interno,
urgência para a Mensagem n9 249, de 1982, pela qual o
Senhor Presidente da República solicita autorização do
Senado para que ã Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste (SP), possa contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 30.516.357,59 (trinta milhões, quinhentos e
dezesseis mil, trezentos e cinqUenta e sete cruzeiros e cinqUenta e nove centavos).
lO

Votação, em turno único (apreciação preliminar dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lt:i da Câmara n9 79, de 1979 (n9

l.?I_l/7_5, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao ãri. 59 da Lei nQ 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência s·âcial, alteradã pela Ld n9 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n'i's 692 e 69_3, de 1982, das Comis~
sões:
-de Legislaçio Social, favorável, nos termos de
Substitutivo que apresenta; e
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do
Projeto e do Sl.lbstttutivo da Comissão de Legislação Social, com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montara.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encerrada a sessãO~

( Levanta~se a sessão às

17 horas e 22

minutos.)

DISCURSO PRONUCIADO PELO SR; MOA~ CYR DUARTE NA SESSÃO DE /3-8-84. E QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
quando os cronistas do tempo escreveram sobre os dias
que estamos vivendo, haverão de assinalar, para o devido registro histórico, o memorável espetáculo cívico em
que se constituiu a III Convenção Nacional do nosso
Partido - o Partido Democrático Social -, que legitimou, na forma da legislação vigente, o postulante que
obteve a maioria da preferência dos convencionais como
candidato à presidência da República Federativa doBra~
si I.
Assistímos, Sr. Presidente, no sâbado passado, a uma
das mais belas demonstrações de vitalidade política e de
fé democrãticã,já ocorridas neste País, nos últimos vinte
anos. Queremos exaltar, como um dever de justiça, o
comportamento exemplar .e patriótico dos dois disputan~
tes - o Deputado Paulo Salim Maluf e o Ministro
Mário David Andreazza- e, sobretudo, o clima de fraterna cordialidade que presidiu aquela extraordinária
reunião, comandada pala figura austera e de conduta ir~
reprochável do Presidente do partido, o eminente Depu~
tado Augusto Franco.
Entusiasmo não faltou da parte das correntes de opinião em _que se dividiu o plenário da Convenção. Mas
não se verificou um único incidente que pudesse empa~
nar o brilho do magnífico conclave ou comprometê~lo
por força de excessos ou falta de moderação.
Sem desmerecer as virtudes e os méritos inquestioná~
veis que tipificam a personalidade do Ministro Mário
Andreazza, a maioria da classe política representada na
Convenção decidiu-se em favor de uma liderança provaM
da em muitos embates, cujo carisma, competência, fideli~
~ade às suas_devoções, solidariedade e lealdade para com
Os companheiros e amigos, que é a do Depu~ado Paulo
Salim Maluf, o homem que irá mudar a fisionomia do
País, fazendo com que o povo volte a sorrir e que re-
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nasçam as suas esperanças no futuro grandioso que nos
espera.
Assistimos, Sr. Presidente - e isto orgulha a classe a
que pertencemos - não a um combate en1I:t:: gladiado~
res, não a um vale-tudo fratricida, mas, sim, a uma disputa democráticã., em que os contendores se entreolhavam jamais como adversários ou desafetos políticos, porém simplesmente como correligionârios que procuravam conquistar a preferência dos eleitores-convencionais
do seu próprio Partido.
Assistimos, Sr. Presidente, no mais aceso da refrega, o
Deputado pau lo Malufeo Ministro Mário Andreazza se
confraternizarem e firmarem um pacto de honra de que
o vencedor render-se-ia, sem impor condições, à vontade
da maioria, e um passaria a somar com o outro na caminhada ao Palácio do Planalto, tudo em consonância o
que vem sendo dito e redito, afirmado e rea-firmado, tantas vezes, pelo nosso preclaro Presidente João Baptista
Figueiredo, na sua patriótica obstinação de fazer deste
País Uma verdadeira democracia.
Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao chegarmos
ao grand rmale da Convenção, ficamos orgulhosos de
nós mesmos por termos abraçado, hâ quase quarenta
anos, conduzidos por irrefreãvel vocação, a atividade e a
militância política. Procedida a apuração dos votos, conhecidos os resultados, proclamados os eleitos- candidatos oficiais do PDS à Presidência e à Vice-Presidência
da República - constatamos que o Partido escolhera
aqueles mais compromissados com a classe política e
mais dispostos a alçá-la a altitude que merece: os Deputados Paulo Maluf e Flãvio Marcílio.

O Sr. Lomanto

Jú~ior
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Muito bem!

O SR. MOACYR DUARTE- ~por esta razão, Sr.
Presidente, que nos sentimos perfeitamente à vontade e
que muito nos honra encaminhar à Mesa do Senado Federal, para o seu exame prévio e posterior consideração
do plenário, o requerimento em que pretendemos seja inserido nos Anais do Congresso Nacional o discurso proferido pelo candidato Paulo Maluf, ao término da Convenção que o proclamou candidato oficial do seu Partido.
Cremos, numa antevisão da manifestação dos Srs. Se-_
nadores, que haverão de acolher a nossa propositura, assim como estamos dispostos a aceitar uma idêntica, referentemente ao pronunciamento do insigne Governador
de Minas Gerais, Dr. Tancredo Neves, na oportunidade
em que foi proclamado candidato do PMDB à mais alta
magistratura do País. Isto porque, numa anãlise perfunctória dos dois históricos documentos, concluímos pela
sua absoluta similitude, na identificação dos propósitos,
no paralelismo dos objetiVos,- nos compromissos e profissões de fé democrátiCa e nos delineame_ntos -dos caminhos a serem percorridos e palmilhados ao curso da
campanha até a sede do governo da República.
O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex• me concede um apar-

para levar a nossa despedida. Saíram os dois e Dinarte
segurou na minha mão e disse;. "Não tenha receio, prossiga com esse seu espírito de fé que a vitória serã nossa".
V. Ex• requereu a transcrição, nos Anais dCsta Casa, e eu
tomo a liberdade de, sendo um adepto de Paulo Salím
Maluf, da primeira hora, dO pririlelro moineritO; do-momento em que o vi; outro dia, ele citava o meu nome, o
que muito me honrou, como daqueles politicas que tiveram, ou que tinham um currfculo longo de vida pública,
o primeiro a ombrear-se com ele- acrescentar ao requerimento desse eminente Senador, que honra o Senado da
República, velho batalhador também, embora ainda jovem, que é o Senador Moacyr Duarte, transcrevermos,
também, o discurso do eminente Governador Tancredo
Neves. Peço permissão aó-S meuS -c-oriipanlieiros e Colegas
do PMDB para que possamos fazer uma comparação, a
fim de que esta Casa política, que é a Casa do diálogo e
do debate, possa analisar as intenções dos dois candiâ.atos. E, ao concluir este aparte, quero felicitar V. Ex• pelo
seu brilhante discurso e dizer ao BraSil que estamos em
camjnhos seguros, porque são duas grandes figuras que
disputam a Chefia da Nã.Çâo. Sr. senador, pelo número
de telegramas que recebi do meu Estado, pelos inúmeros
telegramas que recebi de toda a Bahia, não tenho dúvidas de que se houvesse uma eleição direta na Bahia, o
candidato Paulo Salim Maluf seria sagrado vencedor.
Congratulo-me com V. Ex• e peço desculpas por ter to·
mado o seu tempo. O discurso de V. Ex• é dos mais oportunos, e no fragar da luta em que estivemos juntos, não
quis deixâ-lo sozinho, agora, trazendo o meu modesto
aparte.
O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, a intervenção do eminente Senador Lo manto Júnior evriquece
sobremaneira o nosso pronunciamento, e quando S. Ex•
evoca a figura do Senador Dinarte Mariz, toca profundamente à nossa sensibilidade. Apenas nos permitimos
discordar de uma sua afirmação, quando diz que fomos
um dos comandantes da vitória do Deputado Pauto Salim Maluf.
Não, Sr. Presidente! Não_queremos ter a pretensão de
comandante, mas tão-~ornente a humildade de anspeçada
- ·
Estamos certos que o Brasil, se o Colégio Eleitoral
confirmar a preferência do Partido, como esperamos a
confirme, terá na presidência um homem que transformará a fisionomia do País ...
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O tempo de
V. Ex• já se esgotou.
O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, tantos
Srs. Senadores têm recorrido ã reconhecida generosidade
de V. Ex• que nos permitirfamos mais uns poucos minutos para concluirmos o nosso pronunciamento.
O D!!putado Paulo Maluf transfonnarâ a fisionomia
deste País e fará com que o povo volte a sorrir e à ter esperança nos seus gloriosos destinos.
O Sr. Itamar Franco -

O SR. MO ACYR DUARTE - Ouço com muita
ra o nobre Senador Lomanto Júnior.

Permire V. Ex• um aparte?

hon~

O Sr. Lomanto Júnior ~ Nobre Seoad_or Moacyr
Duarte, V. Ex• que foi, sem nenhuma dúvida, um dos
grandes comandantes deS$3. vitória, V. Ex• que substituiu
com o mesmo destemor, com a mesma coeiêricia, -CõfiiCl mesmo espírito de h.1ta, aquele capitão- capitão eu assim o chamava - porque ele foi comandante durante
todo o tempo e dentro da hierarquia militar o capitão é o
sim bolo do comando, aqule que comanda a companhia,
que é a célula básica do batalhão e do próprio regimento.
V·. Ex• se houve, Senador Moacyr Duarte, com aquela
vontade indómita, com aquela disposição que, no vellio
Dinarte, nem a doença conseguiu arrefecer. Fui talvez
dos últimos colegas, em companhia dos Senadores José
Fragelli e Martins Filho que lã estiveram, parece que

O SR. MOACYR DUARTE -

Com muita honra.

O Sr. Itamar Franco- Senador Moacyr Duarte, não
quero, não devo e não posso fazer uma análise da Convenção de V. Ex• Com a permissão do preclaro Senador,
gostaria de deixar inserida no meu discurso a minha opiniã-o. V. Ex• falou em grand finale, mas o QU.eê triste eTãmentável, Senador Moacyr Duarte, é que esse grand finalenão possa ser resolvido pelo povo brasileiro. Tanto a
Convenção do Partido de V. Ex•, como a do meu Partido, vão desembocar num colégio ilegítimo, numa ação
ilegítima. O povo brasileiro não vai opinar, o povo brasileiro, mais uma vez, vai ficar afastado das grandes decisões nacionais, e entre elas a de escolher livremente, pelo
voto direto, o seu Presidente da República. Era o aparte
que eu queria dar a V, Ex• neste momento de tanta in-

coerência, de tanta ingratidão, de tanta posição aét1ca.
Mantenho ainda a fé e o otimismo em que o povo há de
enco-ntrar o seu destino, não o do Colégio Eleitoral, mas
o destino de, nas praças públicas, definir a sua verdadeira-grãtideza. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. MOACYR DUARTE- O aparte do eminente
Senador Itamar Franco não s6 nos distingue, como tam~
bêm nos enobrece. Quando nos referimos ao grand finale
estribavamo-nos na legislação vigente, porque haveremos de ter, no futuro, um finale ainda maior, quando o
Presidente Paulo Salim Maluf, no seu Governo, investido de suas altas funções, cumprindo os compromissos
assumidos, encaminhar ao Congresso Nacional a pro~
posta de reforma da Constituição. estirpando, de uma
vez por- todas, de nosso elenco de leis, o processo de
eleição indireta, transferindo ao eleitor brasileiro o direi~
to de escolher, em todos os níveis, os seus dirigentes.

O Sr. Gastão Müller -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MOACYR DUARTE Senador Gastão Müller.

Honra-nos o nobre

O Sr. Gastão Müller- -Senador Moacyr Duarte, quero comunicar a V. Ex• que tomei as providências regimentais para que se transcrevesse nos Anais do Congresso Nacional, através do Senado, o magistral discurso do
eminente futuro Presidente Tancredo Neves, no final da
ConvenÇão, ontem, do PMDB. V. Ex• tem razão quando
hã algumas semelhanças nos discursos, porque hã uma
razão muito Símples, há problemas comuns. Quer dizer,
nem o Governador Tancredo Neves, nem o Deputado
Paulo Maluf poderiam deixar de citar _o problema da inflaçà_o, o problema habitacional. Neste ponto, concordo
com V. Ex• em que os discursos tenham uma certa seme.
lhança. Agora, no global, o discurso do Governador
Tancredo Neves é muito mais precioso, muito mais completo do que o do eminente candidato do PDS, Deputado Paulo Maluf. De qualquer modo a transcrição desses
dois documentos no.s Anais ê muito importante, objetivando registrar na história política brasileira este momento que vivemos neste Pais. Quero lembrar a V. Ex•
que quanto ao Deputado Federal Paulo Maluf vir a ser
Presidente da República, isto ê. "um sonho de uma noite
de verão" na política nacional, porque o próximo Presidente da República será o candidato das Oposições. b
questão numérica. O que ocorre ê que, infelizmente,
muita gente do PDS admite que o eminente candidato
Paulo Maluf vai comprar, entre aspas, todos aqueles que
estão contra ele e até os que sempre foram c_ontra ele,
não como cidadão, mas como candidato a Presidente da
República. Comprar, que eu falo, não é no sentido de dinheiro, de corrupção com dinheiro, comprar c_om gentilezas, com flores para as Sr•s, visita pessoal, e depois tocar piano, se tiver piano, aquelas coisas todas, comprar
nesse sentido. Repito o que jã disse aqui: não posso crer
que esses políticos brasileiros, que tomaram a oposição
de enfrentar uma dissidência dentro do PDS, e que co_nstituem hoje-Um grupo poderoso dentro da politica nacional, que vai ser gerador de um novo partido nacional,
possam ser enquadrados na Ugura folclórica da televisão
d~. "maus caratistas militantes". Não acredito que homens como Marco Maciel, como Aureliano Chaves,
cofuo Jorge Bornhausen, como Guilherme Palmeira,
como o Senador Martins Filho e outros Senadores hoje,
sejam capazes de amanhã voltar novamente ao Velho redil simplesmente a troco de promessas e benesses futuras
do eminente Deputado Paulo Maluf. Agradeço a V. Ex•
a gentileza de ouvir o meu aparte com toda a atenção,
mas quero que v~ Ex~ tire da mente esse sonho dourado,
Paulo Maluf serâ candidato mas não serã Presidente da
RepOblica, porque é questão de número. Muito obrigaw
do a V.- Ex• pelo aparte.

Agosto de 1984

O SR- MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, quando adentramos, no primeiro dia, a este plenãrio, assumi-

mos conosco mesmo o compromisso de virmos para
aprender. Cada dia que passamos aqui, mais aprendemos. Inclusive agora com o aparte do nobre Senador
Gastão MUller, que ouvimos com atenção, mas que não
nos convenceu, em algumas de suas colocações. Quando
S. Ex• afirma.que a carididatura do Deputado Paulo Maluf não passará de ..UJ:ll sonho de uma noite de verão",
manifesta uma opinião pessoal que nós, cavalherescamente, respeitamos. Mas é possível também que, para
muitos, ou melhor dizendo, para poucos, ela venha a se
constituir num pesadelo de uma noite de inverno. Era o
que tínhamos a dizer. (Muito bem!)
(*) ATO DO PRESIDENTE
N• 53, DE 1984

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 971 in-
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ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo A to da
Comissão Diretora n"' 2, de 1973, r'esolve, nos termos do
ã.rtigo 354 do Regulamento Administrativo, designar
João Orlando Barbosa Gonçalves, Diretor da Subsecretaria de _Divulgação, código SF-DAS-101.4, do Quadro
Permanente, para exercer, em substituição, o cargo, em
comissão, de Diretor da Secretaria de Divulgação e de
Relações Públicas, código SF-DAS-101.5, do Quadro
Permanente, durante o impedimento do titular.
Senado Federal, 10 de agosto de 1984. - Moacyr
Dalla, Presidente do Senado Federal.
PORTARIA
N• 34, DE 1984

Terça-feira 21
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do Camargo, Adjunto Legislativo, Classe Única, Referência NS-14, do Quadro Permanente do Senado Federal, para, com ônus parcial e na forma do artigo 289, inciso IX do Regulamento Administrativo e demais disposições legais que regem a matéria, c-omo adotados pela
AdminiStração do Senado Federal, a ausentar-se do Pafs
a partir de julho de 1984, para, durante três anos, participar em França, dos cursos d~ "Sistema Politico Eleitoral
Francês" ~."Sistemas de Apoio Parlamentar Através da
_ComputaçãO".
Senado Federal, em 17 de agosto de 1984.- Aiman
Nogueira da Gama, Diretor-Geral.

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das suas
atribuições e considerando o despacho autorizativo do

Presidente do Senado Federal no Processo n 9
006833/84/5, i'esolve, autorizar Gisele Ribeiro de Tale-

('")Republicado por haver saído com incorreções no DCN-U, de I I-8-84.

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 1:14' SSESSÃO, EM 21 DE AGOsTO DE 1984
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
Submetendo à deliberação do Senado a escolfia de
nomes iridicados para cargos cujO -provimento depende de sua prévia aquiescência:

- N9 142/84 (n'i' 299/84, na origem), referente à
escolha do Sr. Álvaro da Costa Franco Filho, Ministro de Primeira "Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil na
Delegação Permanente das Nações Unida~ para a
Educação, Ciência e Cultura, República Francesa.
- N'~ 143/84 (n" 300/84, na origem), referente à
escolha do Sr. Vasco Mariz, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República
Democrática Alemã.

dade pública os serviços de iadioamador e de rádio
do cidadão, dando outras providências.
1.2.4 -

Discursos do Expediente

SENADOR NELSON CARNEIRO, como L!der
- Apelo à Mesa da Câmara dos Deputados, no sen·
tido da publicação do perfil parlamentar de Jos~ Joa~
quim ·Seabra. Realização, nesta Capital, do VII En~
contra Nacional dos Mutuários do Sistema Financei~
ro de Habitação.
SENADOR ITAMAR FRANCO - Interpelação,
por parte da Mesa do Senado, do Governador Gonzaga Metia a respeito de denúncias feitas por S. Ex•
envolvendo o candidato presidenciável do PDS.
SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA - Tratamento discriminatório na politica de retribuição de
servidores públicos de nível superior.
1.2.5 -

Comunicação da Presidência

- N9 144/84 (n"' 301/84, na origem), referente à
escolha do Sr. Luiz Augusto Pereira Souto Maior',
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplo~
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República do Peru.

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

1.2.2 - Oficio do Presidente do Supremo Tribunal
Federal

-Projeto de Lei do Senado n"' 152/84, de autoria
do Sr. Senador Gastão Mifller, que torna obrigatória, nas sindicâncias que envolvam a apuração das
causas de acidentes aéreos, a presença de um membro
designado pelo Sindicato. dQS Aeron_autas.

- N• S/13/84 (n• 861/P, na origem), encaminhando ao Senado Federal cópias das notas taquigrâficas
e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança n' 20.409~5,
do Distrito Federal, o qual declarou a inconstitucio~
nalidade da tocuçãQ_, "ou mandado de segurança..,
constante da Letr~J. "e" do inCiso I do art. 22, do Códi~
go Eleitoral (Lei n' 4.737, de 15~7~65), que confere
competência ao Tribunal Superior Eleitoral para
processar e julgar originariamente mandado de segu~
rança contra ato do Presidente da República.
1.2.3 -

Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n' 151/84, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que declara de utili~

1.1.6 -

1.3 -

Leitura de projeto

ORDEM DO DIA

-:- Projeto de Lei do Senado. n9 70/84, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, introduzindo modificações na Lei n9 5.969, de 11 de dezembro de 1973,
que instituiu o PROAGRO, com vistas a possibilitar
a cobertura de riscos_ agropecuârios nos investimen~
tos não financiados. (Em regime de urgência). Aprovado em primeiro turno, após pareceres das comissões competentes, sobre a emenda de plenário. A Co~
missão de Redação~
Redação do vencido para o segundo turno regi~
mental do Projeto de Lei do Senado n"' 70/84, apre-

ciado anteriormente. Aprovada. Ã Câmara dos Deputados.
--Projeto de Lei da Câmara n• 5/81 (n' 3.035/80,
na Casa de origem), que' altera o art. 1t> da Lei n•
6.226, de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Serviço Público Federal
e de atividade privada, para efeito de aposentadoria,
e dá outras providências. Votaçlo adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Leida Câmara n910/81 (n'l.529/79,
na Casa de origem), que dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, dos ex~combatentes segurados da Previdência Social. Votaçio adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara·nv 44/81 (n"' 587/79,
na Casa de origem), que veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais,
revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de
antíncios e de comerciais que não sejam negociados,
produzidos, criados, filmados, gravados, copiadosimagem e som - por profissionais e empresas brasileiias. Votaçiio adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n' 53/77 (n' 227/75,
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a ob·
servar na renovação de contrã.tos de atletas profissionais, e dâ outras providências. Votaçio adiada por
falta de quorum.
- Proje_to de L~i da Câmara nv 65/79 (n' 4.257/77,
na Casa de origem), que autoriza a alienação de im6~
veis residenciais da Rede Ferroviária Federal a- seus
ocupantes. Votaçio adiada por falta de quorum.
-Requerimento n' 784/83, de autoria do Sr. Senador Henrique Santillo, solicitando, a criação de
uma comissão especial mista, composta de 11 sena~
dores e 11 deputados, para, no prazo de 120 dias,
com a colaboração das entidades mais representativas da sociedade civil, d~scutir e apresentar soluções
para a crise econômico~financeira do País. Votaçio
adiada por falta de quorum.
- Requerimento n"' 168/84, de autoria do Senador
Humberto Lucena, solicitando, nos 'termos do art.
371 c, do Regimento Interno, urgência Para a Mensa~
gem n"' 248/82, pela qual o Senhor Presidente daRe~
pública solicita autorização do Senado para que a
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Diretor Administrativo.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires (SP), possa
contratar operação de crêdito no valor de Cr$
52.217.541,95 (cinqaenta e dois milhões, duzentos e
dezessete mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros e
noventa e cinco centavos). Votação adiada por falta
de quorum.
- Requerimento n"' 169/84, solicitando urgência
para a Mensagem n~> 249/82, pela qual o Senhor Presidente da República solicita autoriZação do _Senado
para que a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara
D'Oeste (SP), possa contratar operaÇão de crédito no
valor de Cr$ 30.516.357,59 (trinta milhões, quinhenw
tos e dezesseis mil, trezentos e cinqUenta e sete cruzeiw
ros e cinqüenta e nove centavos). Votftçilo adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Leida Câmara n979j79(n\" 1.511/75,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art.
59 da Lei n_\"-3.807, de 26 de ago$tO de 1960, que dispõe sobre _a Lei_Orgânica da Previdência S_ocial, alterada pela Lei n\" 5.890, de 8 de junho de 1973. Votação adiada por falta de quorum.

1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA
SENADOR MAURO BORGES- Inconveniência
da construção de estrada cortapdo a Ilha do Ba_nanal,
em Goiãs.
--SENADOR JORGE KALUME- NecrÓlógio de

Boaventura da Silva Moreira.

-- -

SENADOR GASTÃO MtJLLER- Entrevista do
Dr. Tancredo Neves, candidato do PMDB à sucessão
presidencial, ao jornal O Estado de S. Paulo, edição
do dia 14 do corrente, na qual expõe seu programa de
governo.
SENADOR PASSOS PORTO~ Ciriqilen!énãrio
das bodas sacerdotais do Monsenhor Eraldo Barbosa
de Almeida.
SENADOR MARCELO MIRANDA- Programa
de governo do candidato do PMDB, Sr. Tã-ncredo
Neves_, à sucessão do Presidente João Figueiredo.
1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORD~EM DO DIA
DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO

2- ATA DA 125• SESSÃO, EM 21 DE AGOS..
TO DE I984

2.1-ABERTURA

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

Semestre
Ano

Diretor Industrial

2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -

Pareceres encaminhados à Mesa

2.2.2 -

Requerimento

- N9 175J84, de autoria do -sr. Senador Aloysio
Chaves e outros Srs. Senadores, solicitando urgência
para o Projeto de Lei do Senado n\" __14_8_. de 1984Complementar.

2.3 -

ORDEM DO DIA

-Requerimento n9 151/84, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitando a transcrição,
nos Anais do Senado Federal do artigo sobr_e o centenário de nascimento do Jornalis_ta Herbert Moses
publicado no jornal O Globo, edição de 26 de julh~
de 1984. Aprovado, após usarem da palavra no seu
encaminhamento os Srs. Itamar Franco e Nelson
Carneiro.
- Parecer da ComiSsão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n\" 129/84 (n\" 279/84, na origem),
pela.qua~.o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Carlos Alberto Leite Barbosa, Ministro de Primeira Classe da
Oi.~treira de Diplomat~ para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Colômbia.
Apreciado em sessio secreta.

2.4 - MATI':RIA APRECIADA APOS A ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do SenadO n9 148f84w
C:omplementar, em regime de utgCncia, nos termos
do Requerimento n9 175/84, lido no Expediente.
. - Votação do Requerimento n\" 175/84. Aprovado, após usarem da palavra Os Srs. José Fragelli,
Aderbarl Jurema e Nelson CarneirO, haven~o os Srs.
Itamar Franco e Mário Maia feito declaração de vow

to.
-

Apreciação do Projeto de Lei do Senado n9
148/84-C~mplementar. Discussão encerrada, após o
parecer da comissão competente sobre o projeto e a
apresentação de emendas de plenário, tendo, na
oportunidade, usado da palavra os Srs. Hélio Gueiros, Aloysio Chav.es e Itamar Franco, em explicação
pessoal.

2.5 -COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
Cancelamento da sessão conjunta anteriormente
convocada para hoje, às 19 horas, e convocação de
uma outra a realizar-se hoje, às 21 horas e 20 minu'
tos, com Ordem do Dia que designa.

2.6- PROSSEGUIMENTO DA APRECIAÇÃO
DA URGI':NCIA
- Apreciação do Projeto de Lei do _Senado n\"
148/84-Complementar. Aprovado com a Emenda~,1, sendo rejeitada a de n\" 2, após parecer-da comissão
técnica, tendo _usado da palavra, no encaminhamento
da votação, os Srs. Pedro Simon, Humberto Lucena,
Octávio Cardoso e Nelson Carneiro. Ã Comissão de
Redação.
- Redação final do Projeto de Lei_ do Senado n'
148/84-Complementar. Aprovada. A Câmara dos
Deputad_os.

2.7 -COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
Referente a não designação de matérias para a Ordem, do Dia da sessão ordinária de amanhã, em virtude de a mesma ser destinada, em carâter especial a
homenagear a memória do ex-senador Dinarte Mariz.

2.8 -

ENCERRAMENTO
RETIFICAÇÃO

3-

-

Ata da 116• Sessão, realizada em 1()..8.84

4 - ATO DO PRESIDENTE DO SENADO
-

N• 60, DE 1984

5 - PORTARIAS DO SR. DIRETOR-GERAL
-

N9s 35 e 36, de 1984

6 - MESA DIRETORA
7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDO
8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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Ata da 124q. Sessão, em 21 de agostode 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e Almir Pinto

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia-= Einlí-ce Michiles - Raimundo Parente - Claudionor Roriz
- Odacir Soares- Aloysio Chaves- Hélio GueirosAlexandre Costa- Josê Sarney - Helvídio Nunes--Almír Pinto- Josê Lins- Virgílio Tãvora- Moacyr
Duarte- Martins Filho --Humberto Lucena- Marcondes Gadelha - Aderbal Jurema - Cid Sampaio --Marco Maciel- Guilherme Palmeira- João LúcioLuiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos PôrtoJutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Via:naJoão Calmon - M oacyr Dalla - Nelson Carneiro
Itamar Franco - Severo Gomes - Gastão Müller --:"
José Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha DerziEnéas Faria- Jorge Bornhausen- Lenoir VargasCarlos Chiarelli- Pedro Simon- Octãvio-Cardoso.

=-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --A lista de
presença acusa o ~mparecimento de 45 Srs. ·Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nosSos trabalhos.
O Sr. 19-Secretãrio procederã à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS

D,o Senhor Presidente da República submetendo à deliberaÇio do Senado a escolha de nomes indicados para car- ·
gos cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
(n• 299/84,

MENSAGEM N• 142,
llll origem)

DE

1984

·

Excelent[ssimo Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42, item III, da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vassas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Alvaro da Costa Franco Filho Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil na Delegação Permanente do
Brasil junto_ à OrganiZação das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura, República Francesa, nos
termos dos iirtigos 21 e 22 de Decreto n~' 71.534, de 12 de
dezembro de 1972.
Os méritOS do Embaixador Alvaro da Costa Franco
Filho, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada função, constam da anexa informação do
Ministério das Relações Exteriores.
Brasnia, 20 de agosto de 1984. - Joilo Figueiredo
INFORMAÇÃO
Curriculum Vitae
Álvaro da Costa Franco Filho
JaguarãojRS, 15 de maio de 1934.
Curso de Ciências Jur[dica,s e Sociais, FD/URGS.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Assessor de Chefia do Gabinete Civil da Presidência_ da
República, 1981/84,
Cônsul de Terceira Cla_sse, 22 de janeiro_ de 19S9.
Segundo-Secretâfio, -merecimento, 24 de outubro de
1961.

Pr1meiro~Secretário

mereciniento, 31 de março de 1967.
ConselheirÕ, merecimentÇ>", 19 de janeiro -de 1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento 7 de setembro
de 1916.
·· ·
M nistio de Primeira Classe, merecimento 17 de dezembro de 1981.
Assistente Chefe da Divísão Política, 1959.
Auxiliar do Chefe do Departamento Político-Cultural,
1961.
Auxiliar do-SeCfeiáriO~Geral-Adjunto, para Organismos
lriternacionais, 1967.
Cliefe da Divisão da Ásia e Oceaniá;1967f69.
Secretãrio-Geral-Adjunto, substituto, para Assuntos da
EUropa drlenrat Ásia, 1969.
-Chefe da Divisão de Política Financeira, 1974/77:
Chefe.do Departamento Consular e Jurídico, 1979.
Chefe do Departamento de Comunicações _e Documentação, 1980/81.
Agregado, 1981/84.
Bruxelas, Terceiro-Secretãrio, 1961.
Bruxelas, Segundo-Secretãrio, 1961/63.
Montevidéu, ALALC, Segundo-Secretário, 1964.
Montevidéu, ALALC, Encarregado de Negócios, 1964.
Montevidéu, Segundo-Secretário, 1964/67.
Montevidéu, Primeiro-Secretário, 1967.
Paris, Priffiiiro:..secretário 1970f73.
Paris, Conselheiro, 1973/74.
Washington, Ministro-Conselheiro, 1978/79.
Washington, Encarregado_ de Negócios, 1979.
Comitiva do Presidente da Indonésia, em visita ao Brasil, 1959 (Membro).
VI e_ y_n Reuniões de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores, OEA, San José, 1960 (Assessor).
XI Sessão da Comissão- de Territórios Não-Autônomos
da ONU, Nova York, 1960 (Assessor).
XI Sessão da Comissão de Informações, Quitõ, 1961
(Assessor):
Conferência para Díplomatas da ..Quaker Internacional
Conferences", Clarens 1962 (Assessor).
À disposição do Ministro de Estado do Uruguai, em visita ao Brasil 1964.
IX Conferência Regional da FAO para a America Latina, Punta dei Este 1966 (Assessor).
Reuniões dos Chefes de Estados Americanos, Punta Dei
Este, 1967 (Assessor).
Reunião Consultiva Preparatória da III Conferência dos
Países Não-Alinhados , Belgrado, 1969 (observador).
III Reunião da Corilissão Económica Mista BrasilJapão, Rio de Janeiro, 1969 (Assessor).
ReuniãO Preparatória dos Países Não-AlinhadC?S, DarEs-Salaam, 1970 (Assessor).
IH Conferência dos Países Não-Alinhados, Luzaka,
1970 (observador).
Reunião da Corilissão Mista Brasil-França, Paris, 1973
(delegado),

e

Comissão Mista Teuto-Brasileira de Cooperação Económica, 1974 (Assessor).
Comissão de Estudos Tributãrios Internacionais, 1974
(representante).
Comissão de Empréstimo Externos, 1974 (representante).
·
XXIX Reunião de Governadores do FMI e do Banco
Mundial, Washington, 1974 e 1975 (delegado).
XXX Reunião de Governadores do FMI e do B_anco
Mundial, Washinton, (delegado).
Comissão para Negociações de Carâter Econôm_ico com
o Governo do Irã, 1975 (Assessor).

Reunião de Revisão do Acordo para Evitar a Dupla Tributação em matéria de Imposto Sobre a Renda com o
Japão, Brasília, 1975 (delegado).
I, II, III e IV Reuniões da Comissão de Assuntos Financeiros da Conferência de Cooperação Econômica Internacional, Paris, 1976 (delegado).
Reunião Internacional sobre Cooperação e Desenvolvimento, Cancún, México, 1981 (membro).
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronãutico, Comendador Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.
Medalha ao Mérito Santos Dumont, Brasil.
Medalha ao Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha do Pacificador, Brasil.
O Embaixador Àlvaro da Costa Franco Filho s'e encontra nesta data como Assessor da Chefia do Gabinete
Civil da Presidência da República.
Secretafia de Estado das Relações Exteriores, 8 di
agosto de 1984.- Almir Franco de Sã Barbuda, Chefe
Substituto, da Divisão de Pessoal.
À Comissão de Relações Extefiores.

MENSAGEM N• 134, DE 1984 (11" 300/84, na origem)
Excelentísimos Senhores Membros dos Senado Federal:
De confo~midade 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
VASCO MARIZ, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Democrãtica Alemã, nos
termos do artigo 48 do Decreto n~' 89.766, de07 de junho
de 1984.
Os méritos do Embaixador Vasco Mariz, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada
função, constam da anexa informação do M inistêrio das
Relações Exteriores.
Brasília, 20 de agosto de 1984. - João_ Figueiredo.

Informação
Ctitriculum Vitae Vasco Mariz Rio de JaneirojRJ, 22 de
janeiro de 1921.
Filho de Joaquim José Domingues Mariz eAnna da Cunha Vasco Mariz.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FD-UBjRJ.
-Curso de História Diplotitática, IRBr.
Curso sObfe AsSuntos de Energia Nuclear.
Cônsul de Terceira Classe, Concurso, 15 de dezembro de
1945.
Cônsul de Segunda Classe, antiguidade, 23 de outubro
de 1952.
Primeiro-se_çretãrio, antiguidade, 1~> de março de 196 L
Conselheiro, título, 25 de abril de 1962.
MinistrO de Segunda Classe, merecimento, 11 de janeiro
de 1967.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 11 de novembro de 1975.
Chefe da Seção de Publicações do Serviço de Documentação, 1955.
Chefe do Serviço de Informações, 1955.
Chefe da DiviSão de Política Comercial, 1963.
Chefe da Divisão de Conferências, Organismos e Assun~
tos Gerais, 1963.
Secretário-Geral-Adjunto, substituto, para Organismos
Internacionais, 1964.
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Chefe da Divisão de Difusão Cultural, 1964/66.
Chefe, substituto, do Departcmento Cultural e de

Infor~

mações, 1965.
Chefe da Divisão da Europa Ocidenta1, 1966/67.
Secretãrio~Geral-Adjunto, subs_tituto, para Assuntos da
Europa Ocidental, Âfrica e Oriente Médio, 1966.
Chefe do Departainento Cultural, 1969/70.
Chefe da Assessoria_ de Relações com o Congresso,
1974/76.
Secretário de Assuntos _Legislativo~. 1977.
Porto, Vice-.Cônsul, 1948/49.
Belgrado, Terceiro-Secretário, 1949/51.
Belgrado, Encarregado de Negócios, 1949,1950 e 1951.
Rosário, Vice-Cônsul, 1951/52.
Rosârio, Cônsul, 1952/54.
Nâpoles, Cônsul, 1956/59.
Washington, Segundo-Secretário, 1959j6l.
Washington, Primeiro..Secretârio, 1961f62.
Washington, Conselheiro, 1962.
Washington, OEA, Ministro-Conselheiro, 1967J69.
Washington, Encarregado da Missão junto à OEA,
1967, 1968 e 1969.
Quito, Embaixador, 1970/74.
Tel-Aviv, Embaixador, 1977/82.
Nicosia, Embaixador, cumulativamente, 1978/82.
Lima, Embaixador, 1982/84.

Ã disposição da Missão Especial da Suíça, àS solenidades de posse do Presidente da República, 1946.
Ã disposição da Missão Cultural Uruguaia, 1946.
Conferência Interamericana para Manutenção da Paz e
Segurança no Contine_nt_e, Rio de Janeiro, 1947 (assessor
do Secretário-Geral).
Festival Internacional de Músiça_ COntempoiã'nea, Pi'ttsburg, 1952 (membro do Júri).
Congresso Internacional do Folclore, São Paulo, 1954
(secretário)..
Congress_o_Internacional de Música, TBEC, "São Paulo,
1954 (secretário).
Comissão de Estudosdos_Textos de História dO Brasil,
1955 (secretário).
Reunião sobre Assuntos-Latino-Americanos na Universidade de Stanford, 1959 (participante).
·
XV,XVI e XVII Sessões da Assembléia Geral d_a ONU,
Nova Iorque, 1960, 1961 e 1962 (membro).
II Conferência Preparatória da UNCTAD, Genebra,
1963 (secretário-geral).
Sessão do ConselhQ das Partes Contratantes do_ GATT,
Genebra, 1963 (deleg;do-suPlente).
XII Conferência Geral da FAO, Roma, 1963 (delegadosuplente).
Comissão Nacional da f'AO, Rio de Janeiro, 1963 (secretârio executivo)~
Comissão de Seleção de Filmes Brasileiro; p;~~~s Festivais Internacionais do Cinema, 1964 (vice-presidente).
XXXVII Sessão d~ Comissão de produtos de Base e
XLIII Sessão .do Conselho da FAO, Roma, 1964
(delegado-suplente).
Festival Internacional de Cannes, 1965 (representante).
Comissão Mista do Acordo de Cõ-Produção cinematogrâfica_entre o Brasil e a Espanha, 1965/66 (chefe da
seção brasileira). Comissão Mista Brasil-Bélgica, Rio de
Janeiro, f966 (membro da seção brasileira).
Comissão Mista Luso-Brasileira, 1966(chefe-suplente da
seção brasileira). _
Conferência de Embaixadores Qo Brasil na-E.~~~Pa Oei~
dental, Roma, 1966 (secretârio-geral).
Seção Brasiliera na Reunião da Comissão Mista BrasilFrança, Paris, 1966 (subchefe).
ll Reunião Extraordinária do Cons_elQQ lnteramericano
Cultural, Washington, 1967 (delegado~s-~plente).
XJI Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores das Américas, Washington, 1_9~7 (delegadosuplente).
Reunião Extraordinária do CIES, Washington , 1968
(chefe).

Conselho Interamericano _de Úúsica, · Washing_ton,
1967 f68 (presidente). Reunião do CIES sobre Integração
Económica, Washington, 1968 (subchefi).
VI Reunião do Conselho Interi:l.nl.ericánO CUHUI'ãl, Portof-Spain; 1969 (delegado).
XIII Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores das Américas, Washington, 1969 ( detegãdosuplente).
Coordenação do Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível
Superior, CAPES, 1969 (conselheiro).
XXXV Bienal de Veneza, 1970 (comissârio).
Reunião da Comissão Mista Brasil-Bélgica, Bruxelas,
1970 (chefe da seção brasileira).
I Reunião do CIECC, Viiia dei Mar, 197pJdelegado).
Conferência Geral da UNESCO, Paris, 1970 (delegadosuplente).
Cerimônia da pedra fundamental da Casa do Brasil em
Israel, Tel-Aviv, 1970 (representante do MRE).
II Período Ordinârio de Sessões da Assembléia Geral da
OEA, Washington, 1972 (delegado).
Ã disposição do Presidente dQ. Chile na cerimônia de
posse,do Presidente da__República Federativa do Brasil,
1974.
A disposiçãO do Presidente da Romênia durante sua visit~ ao Bras_il, 1975.
Á disposição do Presidente do Üruguai por oCasição de
seu encontro cOm o Presidente Ernesto Geisel em Presidente Prudente, São Paulo, 1976.
Membro Correspondente do Instituto de Coimbra._
Membro correspondente do Instituro Interamericano de
Musicologia, Montevidéu, 1954.
Membro do Instituto _HistQrico e Geográfico Brasileiro,
1981.
Membro da Academia Brasileira de Música, 1982.
Professor ExtraordiJ;ádO dos Cursos _Livfes de Port~
guês e Estudos Brasileiros, Rosário.
Obras Publicadas:
.. Figuras da Músic~ Brasileira Contemporânea", Porto,
·Portugal, 1948 {l<? edição), Brasília, Universidade de
Brasília, 1970 (2'>' edição).
~~A Canção Brasileira", Porto, Portugal, 1948 (1<?
edição), Rio de Janeiro, Serviço de Publicações do MEC,
1959 (V edição), Rio de Janeiro, Editora Civilização
Brasileira, 1978 (39 edição) e Rio_de Jan_eiro, Editora' Cátedra, 1980 (4' edição).
.. Heitor Villa-Lobos, Compositor Brasileiro'', Rio de Janeiro, edição do Ministério das Relações Exteriores,
1949 (19 edição), Gainesville, Universidade da Flórida,
1963 (29 edição, em inglês), Washington, edição do
Brazilian-American Institute, 1970 (39 edição, em ing_!ês),
Paris, editions Seghers,1975 (49 edição, em francês), Rio
de Janeiro, edição do MEC/DAC, 1977 (59 edição, em
-português), Rio de Janeiro, Editora Zahar (69 idiçãoJ em
português), 1983.
..Vida Musical", Porto, Portugal, 1950 (19 série); Rio -de
Janeiro, edição do Serviço de Publicações "do MEC, 1970
(2~> sêrie).'
"Dicionário Biogrâfico MusiCal", Rio de Janeiro, Editora Kosmos, 1949 (19 edição), Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1984 (29 edição).
"Musica Brasilefia Contemporânea", Rosário, Argentina, Editorial Apis, 1952., em espailhol.
..Alberto Ginastera", Rosârio, Argentina, edição do
Centro de Estudios Brasileiíos, 1954, em espanhol.
"Histór_ia da Música no Brasil", Editora Civilização
Brasileira, Rio de Janei!o, 198i (19 edição), idem 1983
(2~> edição), Prêmio José VerísSimo da Academia Brasileira de Letras de 1983.
"Três Musicólogos Brasileiros", edição da Fundação
Pró-memóriaflNL/Editora q':'ilização Brasileira, Rio
de Janeiro, 1983.
Ordem do Mérito Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito de Brasília, Grã-Cruz, Brasil.
Medalha da lnconfidência, Brasil.
r..ledalha Cultural e Comemorativa da Imperatriz Leopoldina, Brasil.
-
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Medalha Marechal Caetano de Faria, Brasil.
Medalha Marechal Hermes, Brasil.
Medalha Laura Müller, Brasil.
Medalha Alfredo Ferreira Lage, Brasil.
Medalha Sylvio Romero, Brasil.
Medalha do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil.
Medalha do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil.
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil.
Medalha da Ordem de Santa Luzia, Brasil.
Ordem do Infante Dom Henrique, Grande Oficial, Portugal.
Ordem Soberana Militar de Malta, Comendador.
Ordem da Coroa, Comendador, Bélgica.
"Lêgion d'Honneur", Oficial, França.
Ordeffi do Mérito, Comendad9r, República Federal da
Alemanha.
Ordem ao Mêrito, Grande Oficial, Itália.
Ordem de Isabel, a Católica, Grande Oficial, Espanha.
Ordem de Vasco Nuiíez de Balboa, Grande Oficial, Panamá.
Or~em Nacional do Mérito, Grã-Cruz, Equador.
0-rd~m Sabastiãn de Benalcázar, Grã-Cruz, Equador.
Ordem Tudor Vtadimirescu, Grã-Cruz, Romênia.
Ordem Bernado O'Higgins, Grã-Cruz, Chile.
Medalha de Ouro do Sesquicentenário do Equador.
O Embaixador Vasco Mariz se encontra nesta Pata no
Exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto
à República do Peru.
"Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 16 de
agosto de 1984, - Lucio Pires de Amorim, Chefe da Divisão do Pessoal.
(À Comissao de Relações Exteriores.)
MENSAGEM No 144, De 1984
(n9 301/84, na origem)
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
Luiz Augusto Pi:reira Souto Maior, Ministro de. Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República do
Peru, nos termos_do artigo 48 do Decreto n~> 89.766, de 7
de junho de 1984 .
Os mêritos do Embaixador Lu_iz Augusto Pereira Souto Maior, que me induziram a escolhê-ló para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 20 de agosto de 1984. -Joio Figueiredo•.
Informação
Curriculum Vltae
Luiz Augusto Pereira Souto Maior
Rio de Janeiro/RJ, 5 de setembro de 1927.
Filho de Evergisto Souto Maior e Anna Noemi Pereira.
Curso de Preparação à Carreira :Oiplomâtica, IRBr.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr.
Cursos de Aperfeiçoamento, "Ge_orge Washington _University".
Estágio na ONU.
Cônsul de Terceira Classe, 19 de janeiro de 1950.
Segundo S~etário, antiguidade, 16 de janeiro de 1956.
Primeiro Secretário, mereciPlento, 30 de setembro de
1961.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 31 de dezembro de 19_66.
_MjniSfi'O de Primeira Classe, merecimento, l de maio- de
1975.
AUxiliar do Chefe do Departamento Político Cultural,
1958. .
·-

Chefe da Divisão de Politica Comercial, 1967.
Chefe-de Gabinete do Ministro de Estado. 19_74(75.
SeCrelârio Especial para Assuntos EconómiCos e Políticos Multilaterais. 1975/77.
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São Francisco, Vice-Cônsul, 1952/54.
Damasco, Terceiro-Secretãrio, 1954j56.
Damasco, Segundo-Secretário, 1956j58.
Dam<isco, Encarregado de Negócios, 1954, 1956, 1957 e
1958.
Washington, OEA, SegtJ.ndo-Secre_tãriO, 1961.
Washington, OEA, Primeiro-Secretãrio, 1961/62.
Washington, Primeiro-Secretário, 1962/1964.
Genebra, Primeiro-Secretái'io, 1964/66.
Genebra, Encarregado da Delegação, 1965.
Genebra, Ministro~Coriselheiro, 1967.
Londres, Ministro-Conselheiro, 1970/73.
Londres, Encarregado de Negócios, 1971.
Genebra, Miriistrà-Conselheiro, 1973/74.
Genebra, Encarregado de Negócios, 1973.
Bruxelas, CEE, Embaixador, 1977/84.
IV ReuniãO do conselho Interamericano .de Jurisconsultos, Santiago, 1959 (rriembro).
III Período de Sessões da Comissão Especial de Estudo
de Formulação de Novas Medidas de Cooperação Econômfca (Comitê dos "21''), Bogotá, 1960 (membro).
Reunião Extraordinária do CIES, Montevidéu, 1961
(membro).
Conferência da ALAC, 1961, (membro).
Primeiras Reuniões Anuais do CIES, México_, 1962 (conselheiro).
Conferência Regional sobre o Financiamento Compensatório, OEA, Washington, 1963 (delegado).
Reunião da Comissão- Especial de Produtos de Base,
OEA, 1963 (delegado-suplente).
III Reunião do Comitê Preparatório da Conferência das
Nações Unidas sobre Comércio -e- Desenvolvimento,
Nova Iorque, 1964 (membro).
Reunião do Grupo de Trabalho do Comitê de Propaganda do Café, Nova Iorque, 1964 (representante-suplente).
XXII Sessão Anual das Partes Contratantes do GATT,
Genebra, 1965 (delegado).
Reunião do Comitê de Produtos de Base da F AO, Roma, 1965 (delegado).
Fase preliminar do exame das exceções lineares das negociações "Kennedy", GATT, Genebra, 1965 (delegado).
Sessão do Comitê de Manufaturas, UNCTAD, Genebra, I 965 (delegado).
·
II Sessão da Junta de Comércio e Oisenvo1vimento,
UNCTAD, Genebra, 1965 (delegado-suplente).
XIII Conferência da FAO e Reuniões dos seus Comitês
Técnicos, Roma, 1965 (delegado).
XXXIX Sessão do Cónlitê de PrOdiliOS-de Base, FAO,
Roma, 1965 (delegado).
II, III, IV e VII Sessões da Junta de Comércio e Desenvolvimento UNCTAD, Genebra, 1965, 1966; 1967 e1969 (delegado).
Sessão do Comitê de Financiamento, UNCTAD, Genebra, 1966 (delegado).
III Sessão do_Grupo de Trabalho Preparatório do Comitê Consultivo sobre Açúcar, UNCTAD, Genebra, 1966
(membro).
XL Sessão do Comitê de Produtos de Base, F AO, Roma,
1966 (delegado).
Reuniãoí do Grupo de Preferências, UNCTAD, Genebra, 1966 (chefe).
Sessão do Comitê de Iilvisíveis e Financiamento, Ge-nebra, 1967 (chefe).
XII PeríodO de Sessões da Comissão Econômica para a
América Latina, Carãcii.S;-1967 (chefe).
IV Reunião da CECLA, Bogotã, 1967 (ffiembro).
Reunião Ministerial dos ''11'', Argel, 1967 (delegado).
II Sessão do Comitê de Manufaturas, UNCATAD, 1968
(chefe).
Sessão Brasileira da Comissão LuSo-Brasileira, LisbOa;
1968 (chefe).
I Sessão do Comitê Especial de Preferências, UNCTAD,
Genebra, 1968 (membro}.
II UNCTAD, Nova Delhi, 1968" (membro).
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IX Sessão d_a_ Junta de Comércio e Desenvolvimento,
UNCTAD, Genebra, 1969 (delegado).
Sessão Brasileira na: Reunião da Comissão Mista Brasilltâlja, Roma, 1969 (membro).
Reunião de Embaixadores Bras.ileiros dos P~ises
Membros das CEE, Bruxelas, 1969- (participante).
Sessão Especial do Comitê de Transportes Marítimos,
UNCTAD, Genebra, 1969 (delegado).
Reunião Extr:iQI-dinâria do Conselho Internacional do
_Café'! Londi-es, 1270 (del_egado).
Reunião do Fundo de Diversificação, OIC, Londres,
1910 (chefe).
XXIV Sessão Ordinária da _Organização Consultiva Intergovernamental Marítima, Londres, 1970 (representan~eJ. _
IV SessãO do Comitê Especial de PreferênCias, UNCTAD, Genebra, 1970 (delgado).
Sessão Extraordinãria- do Conselho da OIC, Londres,
1971 (delegado).
-VI e Vlf Períodos de Sessões do Comitê Executivo e do
Conselho de Oiganização Internaeioilal do Açúcar, Lori.:.
dres, 1971 (chefe).
XII Reunião da CECLA, Lima, 1971 (delegado).
Reunião Ministerial do Grupo dos "77'', Lima, 1971
(delegado).
XX Sessão do Conselho da OIC e Reunião Preparatória
da Junta Executiva da OIC, Londres, 1972 (delegado).
IX Período de Reuniões do Conselho Internacional do
Açúcar e suas Reuniões Preparatórias, Londres, 1972
(delegado).
Sessão Extraordinária do Conselho da OIC e Reunião
Preparatória da Junta Executiva da mesma Organização,
Londres, 1972 (delegado).
Corri.itê Provisório do Conselho do Cacau e Reunião
Preliminar de Coorde_nação, Genebra, 1973 (delegado).
XXII Sessão do Conselho da OIC e Reunião Preparatória de Junta Executiva ela OIC, Londres, 1973 (delegado).
I Sessão do Cooselho_Internaciorial do Cacau, Genebra,
1973 (chefe).
III Sessão do Comitê Preparatório ·para as Negociações
COffiei-ciãis -Multilaterais no Âmbito do GATT, 1973
(delegado).
II Etapa da Conferência da ONU sobre Açúcar, Genebra, 1973 (subchefe).
XXIX Sessão das Partes Contratantes do GATT, Genebra, 1973.
V Rellllião de Peritos em Tratados Fiscais, Genebra,
1973 (chefe).
XXIX Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1974 (delegado).
Conferência Ministerial do Sistema Econômico Latino- .
Anie_ricano s_obre Relações América Latina-CEE, Punta
dei Este, 1978 (chefe).
Negociações com as Comunidades Européias ·sobre Comércio de Produtos Siderúrgicos, Bruxelas, 1979 (chefe).
III Reunião da Comissão Mista Brasil-CEE e visita do
Vice-Presidente da Comissão das Comunidades Europe'ias ao Brasil, Brasília, 1979 (delegado).
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.
Ordem do MéritO Militar, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito AeronáuticO, Comendador, Brasil.
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem- do Mérito Brasília, Grã-Cruz, Brasil.
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil.
Ordem_ do Infante Dom Henrique, Grã-Cruz, República
Portuguesa.
Ordem Naciõnal, Comendador; Costa do Marfim.
Ordem Cruz de Boyacá, Cavaleiro, Colômbia.
llidem da Águia Azteca, Grande Oficial, México.
Prêmio Rio Branco e Medalha de Prata no PDCD,
IRBr.
O"Einbaixa_dor Luiz Augusto Pereira Souto Maior-sê
encontra nesta data no exercício de suas funções de Em-
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baixador na Missão {lo Brasil junto às Comunidades
Económicas Européias.
S~retaria de EstadO das Relações Exteriores, 16 de
agosto de 1984.- Lucio Pires de Amorim, Chefe da Divisã.o do Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.)

OFICIO
Do Presidente do Supremo Tribunal Federal
N9 S/13/84 (n9861j84jP, na origem), de 16 do corrente,·
6nCaminhildo_ao· Senado Federal cópias das notas taquigrâficas e do acórdão pi-aferido pelo SUp-i-C:mo Tribunal
Federia nos autos do Mandado de Segurança n9 20.4095, do DistJ'_itO Federa~ o qual declarou a inconstitucionalidade da locução "ou mandado de segurança", constante da letra e do inciSO I do art. 22, do Código Eleitoral
(Lei n_9 4.737, de. 15.07.65), que cOnfere competência ao
Tiibu-nal SuPefioi Eleitora[ para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato do Presidente da República.
(A Comissão de Constituição e Justiça.-)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr DanaJ- O Expediente lido vai à publicação
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19Secretário.
~ lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO No 151, DE 1984
D~lara de utilidade pública os serviços de radioamador e de rádio do cidadão, dando outias providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 São declarados de utilidade pública, e c_omo
tal isentos do pagamento de quaisquer taxas, os serviços
de radioamador e de rádio cidadão regularmente autorizados a operar no País.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação~

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificaçilo
Em quase todos os países o radioamadorismo é uma
atividade tida como relevante, de utilidade pública e até
de interesse nacional, completamente diferente, portanto, das modalidades de rádio com fins comerciais.
No Brasil, todavia, em razão das altíssimas taxas que
lhe são impostas pela legislação em vigor e destinadas ao
FISTEL (Fundo de Fiscalização das Comunicações, digo, das Telecomunicações), o serviço quase se compara
ao desenvolvido pelas estações comerciais. A diferença
entre o preço _da taxa paga por uma grande estação de televisão, po:i' exemplo, e a paga por um radioamador é
mínima.
Anteriormente as taxas do FISTEL eram regulamentadas pelo Decreto n9 60.430, de·ll de março de 1967,
baseando-se em valores percentuais do salário mínimo.
Mas, como o salário mínimo cedeu lugar ao chamado
Maior Valor de Referência (MVR), tal decreto foi substituído pelo Decreto-lei n9 1.99-5, de 29 de dezembro de
1982 (D9'U de 30 de dezembro de 1982), só que com uma
elevação absurda dos valores das taxas devidas ao FISTEL por radioamadores e rádios do cidadão (PX). Pelo
Decreto n'i' 60.430 os radioainadores pagavam como taxa
inicial, também chamada de "instalação", um valor correspondente a 1/20 do salãrio mínimo. Com a mudança
para o sistema do MVR, e valendo um salário mínimo
dois MVR, o normal seria dobrar os 1/20, passando o
valor da taxa a corresponder a 1/10 do MVR. Se isso tivesse acontecido oS radioamadores estariam hoje pagando o equivalente a Cr$ 4.800,00 (ou l/lO do MVR),
como taxa inicial. Contudo, estão pagando um MVR in-
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tegral, ou seja CrS 48.000,00. Ressalte-se, por outro lado,
q~e as multas cobradas aos radioamadores e (PX), por
pequenas faltas, têm seu valor mínimo fixado _em um
MVR, enquanto uma multa de trânsito equivale a 10%
do mesmo MVR.
E, apesar dos muitos apelos dos radioamadores e PX,
inclusive do LABRE, as autoridades do Ministério das
Comunicações_ têrlk:se mostrado completamente insensíveis. A conseqüência tem sido o aumento da clandestinidade, sendo certo que o MC não tem condições de
combatê-la, só podendo assistir ão enorme prejuízo dos
serviços nas diversas freqUências ·e à evasão de rendas
----- dos cofres públicos.
O nosso projeto cuida, portanto, de dar solução definitiva e justa para o problema, declarando a utilidade
pública dos serviços de radioamador·e.de PX, bem como
isentando-os de quaisquer taxas.
Sala das SessõeS, 21 de agosto d_e 1984.- Nelson Car~
neiro.
-

(Às Comissões- de Conslituição e Justiça e de
Transportes, Comunicações e Obras Püblicas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - 0 projeto
lido serà publicado e remetido às comissões competentes.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador N~~on'Car
neiro, como-Líder de Partido.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Líder, pionuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há muROs--anos e durante muitos anos, na Bahia, os
seabristas se reuniam numa missa·para reccrrdar a figura
do seu ilustr~ chefe. São passados, porém, 42 anos do seu
desaparecimento, e os seus fiêis segUidores ~tão, tambêm, seguindo o triste-caminho da rilorte. Creio-que sou
um dos últimos. Antes de iniciar as consideraÇões que
aqui quero fazer sobre outro assunto, desejo lfl.mentar
que a Câmãra dos Deputados, que tem publicado tantos
perfis de figuras que ali pontificaram, aitida não haja incluído entre os volum~ divulgados um que evoque a figura de José Joaquim Seabra, duas vezes Ministro, duas
vezes Governador, Constituinte de 1891, ConstitUinte de
1934, Deputado e Senador. Não sei por que eSSe estranho sil~ncio, e daqui enviO à Mesa da Câmara dos Deputados um apelo, renovo-o, aliâs, para que dedique à figura de José Joaquim Seabra, cujo aniversârio-ti'anscorreria hoje, um dos seus volumes de "Perfis Parl(ilmentares".
Na Presidência do General Castello Branco, nasceu o
Banco Nacional da Habitação. Seu nascimento foT·celebrado com vivas, entusiasmo e espoucar de çhampanha, há precisamente 20 anos. Não recordo se_hoYVe: far~
ta distribuição de charutos, como é de costume no nasciw
menta de filho varão. ü certo ê que de p-r<fni.eSSas houve.
As alvíssaras_eram de excitar, realmente eram de excitar,
pois a boa nova consistia em promessas de casas ~s
mãos-cheias, para todos em todos os quadrantes do País,
por preço accessível, pagâvel a longo prazo em suaves
prestações. Insinuou-se, então, na alma de cada brasileiro o sonho da casa própria. Mas deu no que todos sabemos: os castelos desmoronaram, ficou o pesadelo. O pesadelo da casa pr,ópi'ia, -eis um dos _riiãiLiamtntâveis
capítulos da história das inovações, onde se destacam os
negócios ainda inexplicados de certas instituições intew
gradas no Sistema Financeiro de Habitação, que foram à
garra apesar dos grossos benefícios e favõfes com que as
cumularam ...
O filho de_generou. No entanto, era de se pôr em dúvida todas aquelas maravilhas prometidas quando de seu
nascimento. Afinal, pobre sabe que quando vê muita esw
mola_deve desconfiar. Mas, em sua generalidade, os homens pendem mais para fantasia do que para o bom senso. E assim é que quantos se deixam seduz;ir estão hoje Jiw
teralmente atolados num campo de areia movediça.
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Donde resultou a seguinte situação: quem estã de fora do
Sistema Financdro de Habitação foge dele às léguas,
preferindo arrostar os ónus das locações imobiliárias,
enquanto que os que foram colhidos nas malhas contratuais do Sistema não podem sair, debatendo-se angustiadamente à busca de salvação. Esses aflitos formaJp. a legião de desesperados brasileiros, elegantemente apelidados de mutuários. Bracejam e deblateram furiosamente;
brandam por socorro. Mas tudo em vão. Quanto mais o
Governo muda a sua PolítiCa Nacional de Habitação,
mais ela fica a mesma coisa. De sua parte, os encalacrados mutuârios tentam as mais variadas alternativas: ora
pleiteiam, inutilmente, rescisão amigável de seus cOntrã:
tos, ora se inclinam para o abaridono puro e simples dos
imóveis ou para entrega das chaves, que o shylock recusa; ora batem às portas do Judiciârio com as mais variadas pretensões. Excetuando estes últimos, os outros estão acordes num ponto: a perda do que desembolsaram a
título de pagamento do sonho que virou pesadelo.
Por que esses mutuários estão em atraso quanto ao pagamento de suas prestações'? Por que são caloteiros, velhacos, vigaristas?
Não, todos sabemos que não. Ora, o devedor não
-pode ser responsabilizado por impontualidade gerada
por culpa do próprio credor. Na realidade, os mutuários
inadimplentes são vítimas de uma política perversa: enM
quanto a correção manetâi'iá. de seu débito e do valor de
suas prestações segue na esteira da inflação, seu salârio ê
comprimido a níveis incompatíveis com a dignidade humana, a ponto de os assalariados, em grossas falanges,
não terem o suficiente _t~ara prover às necessidades primârias. O quadro chega a ser mais negro, porque muitos
mutuários perderam seus empregos ou se encontram em
regim~ de subemprego, por força da atual política recessiva, que é uma das causas exasperadoras do processo inflacionârio. Isso ê um d9s altíssimos custõs da política
econômico~financeira e~ aPlicação, a mesma qUe, no
campo da Previdência Social, leva a êxitos frustrantes
toda a inventiva do Ministro Jarbas Passarinho.
Não ê de estranhar que os mutuários do Sistema Financeiro de Habitação se estejam reunindo e organizando através do País. Quem se reúne e se organiza retira
forças da fraqueza, pois mesmo os mais fracos, quando
se agrupam, se tornam fortes para suas reivindicações. E
reivindicai é direito da cidadania particularmente quando os cidadãos se sentem esmagados por uma política
anti-social. PorJsso mesmo é com grande satisfa.ção que
registro a reali~ação do VII Encontro Nacional dos Mutuários do Sistema Financeiro de HabitaçãO. R6urilu-se
aqui no Distrito Federal, estai-Ido-Com seu encerramento
previsto para hoje. Do encontro no Nóc!e_o Baqdeirante,
na sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Agricultura (CONTAG), estão participando 100 delegados, representando mutuários de 18 Estados e do Distrito Federal.
Estou certo, Sr. Presidente, de que as resoluções tomadas no VII Encontro Nacional dos Mutuários do Sistema Financeiro de Habitação irão influir profundamente
nos trabalhos do Congresso Nacional. Aliâs, o Legislativo não se tem mostrado insensível ante o drama Q.os mutuári.os. Por vârias formas tem buscado direcionar, em
melhor sentido, a política nacional de habitação. Ã preõcupação das duas Casas jã se traduziu em 630 iniciativas.
Sou responsável por vãrias, além de um sem número de
pronunciamentos. No que diz com minhas iniciativas,
tomo a liberdade, no momento, de pedir ao Senado especial atenção para 3 projetas de lei apresentados no correr
deste ano: o de_ n\0 I 16, que visa introduzir modificações
na Lei n~> 5.107, de 13 de setembro de 1966, com vistas a
possibilitar que o emprego optante utilize sua c.onta vinculada na aquisição ou edificação de casa própria sem
vinculação obrigatória ao Sistema Financeirõ de Habitação; o de,nl' 73, que visa acrescentar dispositivo à Lei
n9 4.380, de 21 de agosto de 1954, determinando sobrestamento das prestações e demais encargos de compra da
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casa própria em favor do trabalhador desempregado; e o
de n<:~ 103, que dispõe sobre a manutenção da correção
automática semestral, dos salários de acordo com o
INPC e revOga os arts. 24 a 42 do malsinado Decreto-lei
no;o 2.065, de 26 de outubro de 1983. Este último, se transformado em lei, beneficiará a todos os assalariados, atenuando; "por conseqÜência, a crucial situação dos mutuários do Sistema Fínanceiro de Habitaçã~. Esta Casa,
jâ me honrou, honra-ndowse, com a aprovação do Projeto
de Lei n9 103 em primeiro turno d_e discussão.__Espero
Que voltando a plenário, na próxima quinta-feira, o Senado ultime mais um serviço em prol do trabalhador
brasileiro.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. (Pausa.) S.
Ex• não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o_ seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, Srs. Senadort!i:
Utilizando o Regimento da Casa, ontem, infelizmente
tendo apenas cinco minutos, trouxe ao conhecimento de
V. Ex~, Sr. Presidente, requerimento pedindo a interpe-lação do Sr. Governador do Ceará Luiz Gonzaga da
Fonseca MÕtta. Dizia, Sr. Presidente, a V. Ex• o seguintt;-:
A Mesa do Senado Federal, por Corça do dispas~
to na Lei Complementar n9 15, de 13 de agosto de
1973, tem o específico e indeclinâvel poder-dever de
examinar, não s6 a regularidade forma[ dos pedidos
de registro de candidatura à Presidência da República, como, igualmente, todas as circunstâncias que,
. envolvendo o nome dos pleiteantes, possa caracterizar ilícito impeditivo da consumação e deferiinento
do indigitado registro.
Na qualidade de Senador da R<!Pública pelo Estado de Minas Gerais e de membro nato do Colégio
Eleitoral previsto na Constituição, sinto-me no dever de exigir a interpelação por parte da Mesa desta
Casa, do Senhor Governador Lu_iz Gonzaga da
Fonseca Motta a fim de que S. Ex~ confirme ou lnfirme as declarações a ele atribufdas.
Sr. Presidente, não me foi possível na ocasião apresentar recortes de jornais e ler as notícias transcritas, não só
__pelo O Estado de S. Paulo, como pelo Jornal do Brasil,
efl} que o_Governador Gonzaga Motta dizia desta tentatiVa de suborno.
Sr. Presidente, ê preciso que o Senado Federal atente
para a gravidade do fato; ê preciso que o Senado não fique apenas açodadamenté à procura do Colégio Eleitoral, como vai fazer possivelmente na noite de hoje. "S necessário que os Srs. Senadores vejam a responsabilidade
-e a gravidade do fato, em que a Câmara Alta do Brasil
nãO pode deixar passar esse episódio lamentável da vida
pública. h possível que os Srs. Senadores estejam preocupados com a aprovação, hoje à noite, da regulamentação do Colêgio Eleitoral.
Ainda oiltem, o Governador Luiz Gonzaga dáFonseca Motta e aqui peço a atenção de V. Ex~, Sr. Presidente,
- dizia que se for convocado, se for interpelado pela
Mesa do Senado Federal, estarâ pronto a responder e a
confirmar as suas declarações de tentativa de suborno. S
da maior gravidade esta afirmação de S. Ex•, o Governador do Estado do Cearâ.
O Sr. Severo Gomes- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador?
O SR. ITAMAR FRANCO -Com muito prazer.
O Sr. Severo Gomes- Quero trazer a minha integral
solidariedade a V. Ex• Os fatos se desenvolvem em nosso
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País. A corrupção, neste caso a corrupção eleitoral, é um

fato.

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Severo Gomes, é a primeira SOlidariedade que se recebe num assun~

to da maior gravidade dentro do Senado da República.
Quero cumprimentar V. Ex• Sinceramente, jâ estava demorando que os Senadores da República se manifestassem sobre este fato de tamanha gravidade. Estou honrado com o aparte de V. Ex•

O Sr. Severo GomeS- Nobre Senador, parece que o
País estâ sendo anestesiado. Os jorriais estão cheios dessas informações. Como é que se vai conquistar võfos llo

Colégio Eleitoral? O Governador do Cearâ faz essas declarações, faz referência ao suborno em dinheiro: compra de votos a 150 ou 200 milhões de cruzeiros e nós estamos sem uma reação correta por parte do Congresso, no
cas-o, pela Mesa do Senado, e n.as declarações, que eu até
vi pela televisão, do Governador do Ceará, S. Ex• se dispunha a vir aqui trazer o seu testemunho e os s~s esclarecimentos.
O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, Senador Severo Gomes. f: congratulatório receber_ este aparte
de V. Ex• Nós não conhecemos o Governador _do Ceará,
não estamos aqui trazendo nenhum problema que possa
ter qualquer influência sobre o resultado do Colégio
EJeitoral. O que entendemos é que a Mesa do Senado,
nesse processo ilegítimo, que está ainda imperando no
Brasil, que ê o da eleição indireta, tem o dever, atê constitucional, de examinar, não apenas o registro formal dos
candidatos, mas também a obrigação - entendo eu, Se>
nado r Severo Gomes, jã agora com o aparte de V. Ex•_ e
de acordo com o nosso pensamento de interpelar e convocar, se for o caso, o Governador do Cea:r:á.
O Sr. Octávio Cardoso- Permite--me V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO -Com muito prazer.

O Sr. Oct,vlo Cardoso - Gostaria de ressaltar que
louvo a preocupação de V. Ex•, acho que V. Ex• tem inteira razão em trazer este assunto ao conhecimento do
Senado. V. Ex• é um politico consciente e responsável na
sua atividade. Agora, acho que quanto ao mérito isso
não passa de. "gabolice do Tot6". Veja bem!

O SR. ITAMAR FRANCO -Não passa de quê?
O Sr. Octávio Cardoso- Degabolice do Governa_d_o_r.

Veja bem, se este fato ocorreu em novembro do ano passado, por que o Governador esperou todo esse tempo
para denunciar, admitindo que tenha sido verdadeiro o
fato de S. Ex-' ter tido uma oferta para ministro? Vou
além, Sr. Senador Itamar Franco. Acho quen6s do mundo político não podemos considerar como ilícito, -como
imoral, como indevida, uma proposta desse tipo. Do
contrário V. Ex•s, do PMDB, não teriam como candidato a Vice-Presidência da República o ex-Presidente do
meu Partido, um egresso do meu Partido. ~ uma forma
de composição. Acho natural oferecer um minist~rio a
um político que tenha gabarito. Para ser ministro, admitindo que tenha. Acho que isso não_ envolve nenhum tipo
de corrupção. Agora, acho que um Governador de Estado que recebe uma proposta que, no meu entender não é
imoral, mas que ele considera imoral, não podia ter deixado de tocar porta a fora o ofertante e, na mesma hora,
denunciar o fato à República. Mas, não o rei. Não o fez
e ainda procedeu muito mal porque como político fez
uma afirmação perante estagiários da Escola Superior de
Guerra menoscabando, menosprezando o mundo políti~
co, dízendo isso, provavelmente, a militares que já fazem, alguns deles, restrições à atividade polftica. Acho
que o Governador Gonzaga da Motta, do Ceará, perdeu
uma belíssima oportuilidade de ficar quieto. O fato que
S. Exf. denuncia, no meu entender, não~ imoral nem de-
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sonesto. Não constitui desonestidade oferecer um MinisÍériO. Se S~ Ex'" considerasse, deveria ter denunciado há
tempo. Agora, eu entendo que V. Ex• tem inteira razão
em querer discutir eSta matéria porque é uma matéria
política de alta relevância, se é que existiram outras ofer~
tas de dinheiro, como insinua o Governador num primeiro momento, e que merecem ser investigadas. Eu louvo a preocupação de V. Ex•, mas censuro o pouco juízo
do Governador.
O Sr. Mário Mala -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Mãrio Maia,
Um- fuOffientiitho que vou responder ao ilustre Senador
Octávio Cardoso.
Senador Octãvio Cardoso, se o Goverriador não ficou
quieto, o problema não é nosso. A verdade é que o Governador foi bastante claro nas suas expressões, usando
tranqüilamente o vernáculo e, se é verdade ou mentira,
eu não estou entrando no mérito, quando S. Ex• diz:
~~houve uma tentativa de suborno" ...
O Sr. Octávio Cardoso- Mas eu dei razão a V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO- Não estou discutindo a
razão. Apenas é que V. Ex• conhece o meu pensamento,
mas acho que colocou_ muito mal quando tentou fazer
uma simbiose entre a presença do Senador José Samey
na chapa do Governador Tancredo Neves. Há uma diferença profunda e V. Ex• sabe que não comungo ...
O Sr. Octávio Cardoso -- ~ um acordo político.
O SR. ITAMAR FRANCO -Sim, mas veja que acordo político ê uma coisa, tentativa de suborno ê _outra
completamente diferente e que vai obrigar, entendo eu,
que a Mesa do Senado se manifeste através da ilustre fiM
__gura do Senador Moacyr Dalla, que tem conduzido o Senado da República e o Congresso Nacional com grande
descortino público, com um espírito altaneiro e de inde-pendência que tem firmado a nossa Casa no alio conceito que ela hoje deve e precisa te,r e continuar a ter perante
o povo brasileiro. Então, veja V. Ex• que não há essa
simbiose, e eu não estou aqui para defender o exGovernador Tancredo Neves nem o Sr. Senador José
Sarney. V. Ex• conhece muito bem o meu pensamento
quanto à decisão de o meu Partido em ir ao Colégio Elei.toral.
O Sr. Octávio Cardoso- Se V. Ex• estivesse aqui de-fendendo ponto de vista contrário, eu não teria elogiado

V. Ex• Justamente, acho que V: Exf está. tendo "üma po~
sição independente.
O SR. ITAMAR _FRANCO- Apenas não posso concordar com V. Ex'" no aparte que dá. V. Ex• sabe que a
minha discordância com o Governador não se deve a
questões de ordem pessoal, ela deu-se por problemas de
ordem político ~administrativa no meu Estado de Minas Gerais, os quais, de um modo geral, sempre evito
trazer ao Se"nado da República, a não ser quando sou,
realmente, convidado ao debate. Mas, Veja V. Ex•,
nobre Senador_ Octávio Cardoso, ao Governador foi
além, e V. Ex•, com a sua inteligência e com o seu espírito pdblico, não quis,, "tampar o sol com a peneira",
quando o próprio Gov!!'rnadoi diz que foram constrangidos, alguns convencionais, por somas no montante de
150 milhões. Quem está afirmando isto é o Governador
do Ceará.
O Sr. Octávio Cardoso - Não me referi a isso. Assisti
ao Sr. Governador, ontem, pela televisão e S. Ex• não fez
a menor referência a esse fato.

O SR. ITAMAR FRANCO- O Governador do Ceará, ontem, confirmou - não é verdade? - que houve
uma tentativa de suborno em relação a ele, Governador,
e que estar-ia pronto a vir ao Senado da República. E V.
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Ex• hâ de me permitir, o Governador não desmentiu,
pelo menos atê ontem, _as_ declarações que foram prestadas, entre outras, como disse, ao O Estado de S. Paulo e
ao Jornal do Brasil.
O Sr. Odacyr Soares- Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. Mário Maia -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO - Ouço, primeiramente,
o nobre Senador Mário Maia. Em seguinda, ouvirei V.

Ex•
O Sr. Mário Mala -Nobre Senador Itamar Franco,
gostaria de ter sido o primeiro a me solidarizar com V.
Ex• no discurso que faz, mas, o nobre Senador Severo
Gomes antecipou-se e ocupou esse lugar. Mesmo assim,
orgulho-me em ser o segundo a me solidarizar com V.
Ex.', para trazer ao conhecimento da Casa, para debate,
assunto de tanta importância, e não só para conhecimento, mas também para descobrir a vereda da verdade neste assunto. Q_Uero dizer a V. Ex• que não é só o'Governador do Ceará, Luiz Gonzaga da Motta, que faz referências çlesairosas sobre o comportamento do candidato
que foí aprovado na Convenção do PDS. Uma correligionária, também, suplente de Deputado, do candidato
de Minas Gerais, apresentou à Mesa do Senado um pedido de impugnação da chapa do PDS, fazendo acusações
tão graves quanto as apresentadas pelo Governo Luiz
Gonzaga Motta. E eu pediria licença a V. Ex• para ler
um trecho do arrazoado que a suplente de Deputado, a
Sr• Ana f\1:aria Mendonça, apresentou à Casa como Pedido de impugnação da chapa que foi homologada na
Convenção do PDS. A certa altura, ela diz o seguinte:
De acordo com a impugnação de Ana Maria
Mendonça, na. convenção do PDS que elegeu o de>
putado Paulo Malufpara disputar, pela via-indireta,
a eleição para a· Presidência da Repdblica,....os costumes se degeneraram e degradaram e foram marca-dos pela corrupção sem precedentes, pelas orgias de
uma prostituição desenfreada, reeditando os melhores dias das orgias em Roma. To da Babilônia tem a
sua queda e toda Roma tem o seu declínio. A corrupção, propelida a todo vapo~. pela candidatura
Paulo Salim Maluf, emergiu do Centro das Con·
venções em Brasília e irá esmagar a todos com rc>
cursos sem limites, com a quebra do princípio da
isonomia, que deve presidir as disputas eleitorais".
Para el~ "a origem de tais recursos está nos países do Golfo Pérsico que investem em Maluf para
que; se- eleito presidente da República, sufoque e estrangule o Proãlcool, hoje um projeto altamente vitorioso, no campo energético, que paira como uma
sombria ameaça para os países árabes que nos próximos dez anos não terão mercado para a exportação de petróleo".
Veja, nobre Senador .Itamar Franco, eu acho muito
mais grave essas afirmações da suplente de Deputado,
Sra. Ana Maria Mendonça, do que as do Governador do
Cearã. Se esse pedido de impugnação foi realmente encaminhado à Mesa do Senado, ela tem que ser chamada à
Mesa Diretora ou ao Plenário do Congresso Nacional
para ser interpelada sobre essas afirmações que são
gravíssimas, porque a tentativa de suborno não vem só
do dinheiro nacional, está-se insinuando que vem de fora, o que é muito maiS grave. Queria terminar meu aparte dizendo que todos nós vimos na televisão um_ cidadão
dep.tro de um carro, no aeroporto, com a mala abarrotada de dinheiro, pagando aos motoristas de tâxi as despe·
sas de corrida dos convencionais que chegavam. A mala
estava abarrotada de dinheiro, ele a mostrou, e foi focalizado pela televisão, dizendo:- Este dinheiro aqui é para
gasfar com os convencionais que estã~ chegando, para
dar-lhes a melhor guarida à sua estadia aqui. Isto tudo
aqui é por conta de Maluf. Então, o repórter pergunta:
Quanto tem aí? Ele diz:- Tem 10 milhões nesta mala, e
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tem mais ainda. Em que País nós estamos? Em que se
transformaram as eleições indiretas neste País? Não es~
tau entendendo, nobre Senador Itamar Franco, onde estão a moral, a dignidade, a coerência e os princípioS fun·
damentais que nós defendemos na Casa do Congresso

Nacional, em riome do povo brasileiro. M1,1ito obrigado
a V. Ex•
O Sr. Odacyr Soares -
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Permite V. Ex.• :.1m aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO ~ Qu_ç_Q V. Ex•, e em se-guiaa responderei ao Senador Mário Maia.
O Sr. Odacyr Soares - Nós não temos dúvidas acerca
das declarações do Governador T otó. Com o que nós
nos surpreendemos é com a sua insinceridadc.._ Porque
todo o Pafs sabe que o Governador Luiz Gonzaga da
Motta assumiu o Governo Uo Ceará como resultado de
um acordo político entre as principais forçaS políticas
daquele Estado: Nessa ocasião, quando lhe foi dada a
oportunidade de assumir o Governo do Ceará, como decorrência de um acordo entre as principais fárças políticas do Estado, o Governador Totó não se viu embaraçado, nem se viu constrangido, nem considerou a proposta
das Lideranças políticas daquele Estado como tentativa
de suborno, e aceitou ser o candidato dessas forças políticas, e posteriormente dividiu o "Governo entre essas
forças políticas, colocando nos principais postos dos Estados representantes dessas lideranças. Nós sabemos que
os candidatos a Presidente da República, tanto do
PMDB, quanto do PDS, e a Nação é testemunha disso,
vêm sofrendo críticas de correligionários dos seus próprios Partidos. Nós encontramos no PMDB, por exemplo, o grupo dQ, "Só Diretas" se negando a votar no Governador Tancredo Neves porque cpnsidera \.!.ma deslavada mentira a sua presença no Colégio Eleitoral, quando ele defendia em praça pública a eleição direta, e V.
Ex•,-inclus!ve, que está na tribuna, é testemunha disso e é
um dos protagonistas dessa reserva que faz à presença do
PMDB no Colégio Eleitoral. Do mesmo modo, o Deputado Paulo Maluf também é vítima de ataques e de
agressões de correligioná.rios SeUs. O próprio Governador Luiz Gonzaga da Motta,logo após terminada a convenção, enviOu um telegrama de congratulações ao Deputado Paulo Maluf, manifestando a ele copiosas homenagens, de modo que ele possa, se eleito Presidente da
República, como esperamos realizar um Governo que
possa emancipar esse Pais. De modo que o que nós lamentamos é a falta de sinceridade. Nós sabemos que em
todos os Estados brasileiros, quer nos Estados em que o
PDS ganhou as eleições, quer nos Estados em que o
PMDB ganhou as eleições, logo após as eleições se fizeram acordos entre as lideranças politicas. E nós temos
exemplo disso no Estado de São Paulo, onde o Senador
Severo Gomes foi instado a ser Prefeito de São Paulo.
Senador eleito da república, terminou por não aceitar, e
para acomodar os interesses de São Paulo, levaram o
Deputado Mário Covas _a aceitar a prefeitura de São
Paulo. A mesma coisa aconteceu no Acre, a mesma coisa
açonteceu no Estado do Rio de Jan~;iro, onde o PDT ga~
nhou o Governo, e assim em todo o País, como resultado
de acordos e do acomodamento de situações entre as diversas lideranças existentes nesses Estados. De modo que
o que nos causa espécie, de modo que o que nos surpreende é a falta de sinceridade do Governadqr Totó
que, na realidade, está no Governo do Ceará como resultado de um acordo entre as lideranças politicas daquele
Estado. Corno eu jã disse e reafirmo, naquele momento
S. Ex• não considerou estar sendo ma_nipulado e aceitou
de bom grado o Governo, e no Governo cumpriu com os
compromissos assumidos com as lideranças políticas daquele Estado. Repito, nós não temos dúvidas de que o
Governador Totó fez essas referências, não especificamente, ao Deputado Paulo Maluf. Parece-me que; posteriormente, ~le fez referências expressas ao -Deputado
Paulo Maluf. Mas, no primeiro momento, ele não fez ie-

ferência a nenhum candidato à Presidê'ncia da República, fez referências genêricas. De modo que, para finalizar, eu agradeço esta oportunidade que V. Ex• me c_oncedeu para dizer que nos surpreendemos com essa falta de
sinceridade desse Governador que apesar de estar hâ
pouco tempo na política, me parece estâ procurando, a
golpes de violência e de insinceridade, abrir caminho,
inusitadamente.

O SR. ITAMAR FRANCO....,.. Senador Odacir Soares,
eu quero deixar bastante claro, aqui que não estou na tribuna defendendo _o_ Governador do Ceará._ Governador
com que V. Ex•, parece tem intimidade porque o chama
de?
O Sr. Odacir Soares --Quem chama não sou eu,
quem chama é o Governador Tancredo Neves, o Governador Totó~
O SR. ITAMAR FRANCO- V.-Ex• me permita, eu
não queria interromper o seu aparte porque eu não entendi isso de G_overnador Totó. Não sei quem é Governador Totó, conheço Luiz Gonzaga da Fonseca Motta;
se é Tot6, se é Tatá, eu não sei.
O Sr. Odaclr Soares- V. Ex• estâ sendo modesto, V.
Ex• o conhece como Tot6 porque V. Ex• jã o chamou de
Tot6.
O SR. ITAMAR FRANCO~ Não, V. Ex,_ está muito
enganado. Aí eu cobraria a V. Ex• fizesse uma revisão
nos Anais do Senado para saber se alguma vez eu chamei
o Governador do Ceará de Governador Totõ. Eu creío
que V. Ex• aí comete, talvez, um engano. V. -Ex•- quer dirigir, às vezes, as baterias para o PMDB, e costuma
pinçar, sobretudo, o meu exemplo contrário ao Colégio
Eleitoral. Creio que, desta vez, se confundiu na sua mente, no seu pensamento. Eu jamais utilizei qual_quer expressão com ...
O sr: Odacir Soares- Nós revisaremos os Anais, então.
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu faço questão querevise, e gostaria de ouvir da tribuna que V. Ex• se enga~
nau.
O Sr. Odacir Soares- Aí não há maldade no. apelido;
aliás o apelido ...
O SR. ITAMAR FRANCO - Não, eu ni:o tenho
nada contra o Senhor chamar de Totó ou nã_o_ chamar de
Totó~.

O Sr. Odacir Soares- Quem
fomQs nós, foi o Ceará.

~nferiu

o apelido não

o· SR. ITAMAR FRANCO.- Isso não importa, a
mim não importa o problema de ser Tot6 ou Luiz Gonzaga. Eu quero pinçar a primeira expressão de V. Ex•, eu
não quero nem entrar no mérito, se esse Governador é
um ingrato ou não é ingrato, se ele faz boa administração ou se não faz boa administraçãp, não é o caso o
que é importante...
O Sr. Moacyr Duarte te?

Permite-me V. Ex• um apar-

O SR. ITAMAR FRANCO- Já vou dar o aparte a
V. Ex•
O que é importante é o que disse S. Ex•, é que não hã
dúvida de que ele, o Governador do Ceará, tenha dito o
que disse. f: isto que me traz à tribuna do Senado daRepública, já que a Mesa do Senado, volto a frisar a V. Ex•,
por decorrência constitucional, terá que registrar os candidatos à Presidência da República. E veja que no aparte
do Senador Mário Maia, ·s. Ex• inclusive, faz menção à
possível tentativa de impugnação, que, por certo, a Mesa

do Senado vai examinar nessa petição, não sei se fundamentada ou não, da suplente de Deputado.
Mas ouço V. Ex•, Senador Moacyr Duarte..
O Sr. Moacyr Duarte- Nobre Senador Itamar Franco, justifico as preocupa-ções de V. Ex•, como homem
público, de conduta ilibada que é. V. Ex• acha que, segundo declarações do eminente Governador Luiz Gonzaga Motta, S. Ex• sofreu a tentativa de um processo
corruptor. Recordo~me perfeitamente que, rio dei::tirso
da campanha e do trabalho de proselitismo político desenvolvido pelo eminente Ministro Mário Andreazza, S.
Ex•, em ato público, convidou o preclaro Governador
Divaldo Suruagy para constituir e integrar o seu futuro
Ministério. Nem por isso o Governador do nobre Estado
das A lagoas se sentiu pressionado, dentro de um preces~
so de corrupção. Entendo, eminente Senador Itamar
-Franco, que não constitui nenhum demérito, para qualhoinêrn pú-blico, ser convidãdo para ocupar uma
pasta rriinisterial. Pelo contrário, isso o categoriza e o
eleva perante os. seus patrícios. Agora, no meu entendimento, o que o preclaro Governador Luiz Gonzaga
Motta está querendo é simplesmente se valorizar e lançar
o seu nome no tabuleiro político como um possível ministeriável. Porque, segundo se depreende pela leitura
dos jornais, a conversa desenvolvida pelo Deputado
Paulo Maluf com o_ Governador _Gonzaga da Motta foi
uma conversa tête--à-tête, uma conversa à sós, urna conversa sem testemunhas, segundo o próprio Governador.
Por sua vez, o coordenador político da campanha do Deputado Paulo Maluf, asseveras garante e testemunha que
participaram dessa conversa mais de uma pessoa e que o
Deputado Paufo Ma[uf jamais fez esse convite ao Sr.
Governador G_onzaga da Motta porque julgava que outros correligionários seus mereciam bem mais uma oferta
dessa ~atureza. V. Ex• me perdoe por estar-me alongando o meu __aparte.

quer

O SR. ITAMAR FRANCO-

f: um prazer ouvir V.

Ex•
O Sr. Moacyr Duarte- Mas, veja V. Ex•, o G_overnador Gonzaga da Motta está querendo ser, ao mesmo
tempo, promotor e réu porque quando acusa o Sr. Paulo
Maluf de lhe ter oferecido um Ministério, tentando usar
um processo de corrupção, ao mesmo tempo, se assenta
também no banco dos réus, segundo seu próprio pensamento e o seu próprio raciocínio, quando chama correligionáriõs do Vice-Governador Adauto Bezerra e lhes
oferece participação em Secretaria de Estado. São comportamentos que me Pl!recem idênticos. ~odavia, o Sr.
Governador Gonzagã ·da Motta age diferentemente
usando, nuina Ínesma balança, dois pesos e duas medidas. V. Ex.• me perdoe por ter-me alongado tanto no meu
aparte.
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu não tenho que perdoar V. Ex•, Senador. V. Ex• C9locou o seu pensamento
com clareza, e era importante que o Senado ouvisse o
pensamento de V. Ex•
Concordamos que não há demérito nenhum em um indivíduo ser convidado para ser Ministro. Mas a verdade,
Senador, que, aqui, de acordo com o Governador, não
houve um convite para ele ser Ministro. Ele disse querecebeu e é por isso que o Senado tem que aclarar urna tentativa de suborno. Eu não quero nem, Senador Moacyr
Duarte, comparar o Senado da República com o Senado
americano, que assiste, agora, a uma candidata a VicePresidenta da República ter que explicar o seu imposto
de renda. Não é explicar tentativa de suborno, não, ela
tem que explicar o seu imposto de renda e o imposto de
renda do seu marido. O Senado da República tem a obrigação, no nosso entendimento, através dos relatores ou
através da Mesa, de ouvir o Governador do Ceará, para
que não paire essa dúvida a que se refere V. Ex•, se o Governador confirma o que ele disse, em relação ao presidenciável, ou se ele não confirma o que ele disse. Mas~

Agosto de 1984

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II).

preciso que, quanto _ao homem que vai set registrado
c_omo candidato à Presidência da República, não paire

sobre ele nenhuma dúvida, Senador Moacyr Duarte. É
nisso que eu espero que V. Ex• concorde conosco, e tenho certeza que vai concordar conosco nesta obser~
vação.
Não estou aqui julgando o Governador Ltd_z Gonza~
ga, não estoq julgando o presidenciável que ele citOu.
Não cabe a mim o julgamento, cabe à Mesa do Senado,
possivelmente, interpelar S. Ex~

O Sr. Moacyr Duarte- V. Ex• permite-me, apenãs
como aditamento ao meu aparte? E se o Goyernador
confirmar que recebeu a tentativa de suborno? Eu não
acredito no ditado popular que diz que cada homem tem
o seu preço e alguém sabe o preço de cada \l.m. Eu não
acredito nesse adágio. Acho que é um 'adágio que não
enobrece a condição humana. Mas, digamos que o Governador confirme que recebeU a proposta de suborno.
Eu não sei em que termos essa propoStã foi feita, se é qUe
foi feita. Qual a sanção, qual a punição, qual o elemento
de punibilidade, qual o instrumento de punibilidade de
que poderia dispor o Senado da República com relação à
parte ofertante, ao subornador, digamos. E se, por acaso, ficar comprovado justamente ao contrário? A contrario sensu, qual seria a punibilidade que poderia sofrer o
eminente e preclaro Govema_dor Luk_Qgnzaga da Motta, se o Senado Federal chegasse à conclusão de que as
suas afirmações são improcedentes, são levianas? t a
pergunta que eu tenho a fazer.
O Sr. Lomanto Júnior- Permite-me V. Ex• u~_apE:__
te?

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu vou ouvir, primeiro,
o nobre Senador Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~Nobre Senador Itamar Franco, o tempo de V. Ex'" já está esgotado.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, h9je vou
ter que pedir muito boa vontade de V. Ex•, particularI'{Iente na sessão da noite, quando possivelmente nós teremos mais de 50 questões de ordem_ para apresentar.
O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Regimentalmente, V. Ex' não terá a nossa paciência, terá toda a bo-ã
interpretação do Regimento.
O SR. ITAMAR FRANCO- Conheço a benevolência de V. Ex•, Sr. Presidente, e pediria licença apenãs
para ouvir o Senador Lenoir Vargas e o Senador Lomanto Júnior.

O Sr. Moacyr Duarte- Dr. LuizGonz:aga da Motta.

O Sr. Lomanto Júnior- O autor seguido por mim é o
Senador Virgflio Távora; Luiz Gonzaga Motta. Por uma
dessas coincidências da vida, chegou-me às mãos- não
sei se estou fazendo uma inconfidência - o acordo estabelecido entre o Di. Totó e os três líderes- polítiCos que
pontificam no Ceará: os nossos eminentes colegas Senador Virgílio Tãvora, Cesái' ·cais e o e-x-Governador
Adauto Bezerra. Estamos aqui falando sobre Totó. Totó
é nome de famfiia. Deve agradar muito a S. Ex', a sinonímia não vai, absolutamente, prejudicá-lo. Estamos chamando não é o Totó descrito no Dicionário do Aurélio.
Nós estamos chamando o Totó que a mãezinha dele, a
família deu. É um nome que agrada. Todos nós temos
um riome de família. Eu, depois, vou revelar o meu nome, o meu apelido em casa. O Senador Virgílio Távora
está presente, é pena que o Senador César Cais ii[o esteja, mas eu tenho uma cópia - dessas coisas que acontecem na vida, não sei como chegou às minhas mãos- do
acordo celebrado entre os três Hderes e o eminente Dr.
Totó. E tenho ciência de que ele não cumpriu coisa algu~
ma, quer dizer, traiu de uma maneira terrível os seus
companheiros. Ninguém nunCa ouviu falar, antes de ser
guindado à alta magistratura do Estado do Ceará, nesse
nom~: nem Luiz Gonzaga Motta, nem Totó. Eu, por
exemplo, nunca ouvi. E, curioso, procurei uma alta figura do Banco do N ardeste e perguntei: quem é esse T otó
que o Dr. Virgílio inventou lá no Ceará? Então, disse-me
aquela figura: é um funcionário do Banc'o do Nordeste.
E adiantou-me, ainda mai.s: não é um funcionário de pri_meira grandeza, é um funcionário até um ·tanto apagado
nos quadros do Banco. Eu fiquei intrigado. Mas, o nosso
Senador Virgílio Távora, que é uma das figuras mais inteligentes, mais objetivas, que é um homem pragmático,
que é um homem que sabe escolher os seus auxi_liares, será que ... E um dia encontrei com o meu velho e querido
compaheiro da SUDENE, _o SenadOr Vírgílio Távora.
Ele era um ho.tp-em de tal atuação que eu,_Governador,
seu colega, precisava pedir, às vezes, auxílio ao Governador Vírgílio Tãvora para conseguir alguma coisa. Tal era
o seu prest~gio-e a sua penetração nos quadros da SUDENE, que ele realmente, às vezes, se tornava um cirineu a ajudar-me naquele Calvãrio de governar o meu Estado. Eu disse": não é possível que o Senador Virgflio Tã~
vara t_enha cometido um equívoco tão grande. Mas a
vida pública é assim mesmo. Quantas vezes nós escolhe~
mos pensando que é o melhor, quantas vezes nós elegemos pensando que é o melhor? Os líderes têm o" direito
de errar. Agora, o erro do Senarlor.Yirgílio Távora foi
um erro que ele está pagando com um Preço caríssimo.

O Sr. Lomaoto Júnior- Agradeço ao Senador _Lenoir
Vargas a gentileza de poder apartear V. Ext, Senador
Itamar Franco. Aproveito a oportunidade que o -Sena·
dor Lenoir Va_rgas me concedeu. E eu tenho tanta ânsía,
creia, com a maior sinceridade, ...

_to~_

O SR. ITAMAR FRANCO- Estou percebendo a ânsia de V. Ex'

O _S:r. Pedro Simon- O penúltimo caso ê o do Figueiredo com o General Geisel. :t: verdade.

O Sr. Lomanto JUniÕr- Debater com V. Ex~ é um
privilégio.

O Sr. Lomanto Júnior - Senador, eu _vou terminar,
para não tomar o precioso tempo de V. E:v V. Ex' sabe
que não há nenhum demérito nisto tudo. Amanhã, tendo
eu escolhido o candidato a Governador de Minas Ge_-_
rills ... Eu não teria nunca tal privilégio. Ese:ofhído candt.
dato a Governador da Bahia, tendo nós urn_a convivência
tão amena, e V. Ex~ tendo conquistado tanto a minha
admiração, eu lhe digo: olha, eu preciso de você. Essa
votação que vai se dar para o Senado é fundamental, disso depende a minha eleição. Gostaria que você me aju- _
dasse nisso~ É um c_olóquio com o amigo, o amigo Itamar. Eu gostaria, porque eu quero_levá·lo comigo. Eu
preciso da sua ajuda, eu preciSo da sua Coiãboração. V.
Ex' vai ser meu secretário. Qual é o mal nisso? Qual-ê a
corrupÇãO que estou fazendo, em convidar um correligionário para apoiar-me, dando-lhe em troca, ou me-

O SR. ITAMAR FRANCO- O privilégio é meu, Ex•
O Sr. Lomanto Júnior - Sinto-me _c_omo se estivesse
inundado de alegria quando posso particípai de um debate corn o Senador Itamar Franco, que é um dos homens que mais admiro e que mais estimo nesta Casa~
dentre os que mais estimo nesta Casa.
O SR. ITAMAR FRANCO ~ A alegria é minha e
continuo dizendo que é recíproca.
O Sr. Lomanto Júnior - Senador Itamar Franco o
Governador do Ceará, que não sei como se chama:,' se
Totó ou se LuizGonzaga, como é o nome, Dr. Virgílio?

O _Sr. Jorge Kalume- Ora Senador, é a criatura contra o criado_r. E a história se repet_e.

O Sr. Lomanto Júnior- Repetem-se realmente, os fahistóriCOs, que vêm des~'e ·as tempos de A1-à("l.
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lhor, pedindo-lhe a sua colaboração? Fiz uma brincadeira com S. Ex' aqui. Estava eu, o Senador João Castelo o
Senador Jorge Kalume e nós fizemos uma brincadei;a,
não para querer insinuar coisa nenhuma a V. Ex•, mas
pelos méritos que V. Ex~ tem. Fizemos uma brincadeira,
com um convite aquém dos merecimentos de V. Ex•! Elegemos V. Ex• embaixador na China. Eu, se fosse Presidente deste País- foi u-ma brincadeira, uma brincadeira
sem nenhum outro propósito - não o nomearia embaixador da China. Eu não sei, se Presidente da República
não faria V. E.x• Ministro das Relações Exteriores, eu
não sei se não faría V. Ex• Ministro da Indústria e do
Comércio, não-sei se não faria V. Ex• Ministro das Minas e Energia, ...
O SR. ITAMAR FRANCO- Acho melhor V. Ex4
porque senão vou acabar apoiando V. Ex•

par~r,

O Sr. Lomanto Júnior - ... porque V. Ex• tem todos
esses méritos, Não há nenhum demérito. Queiram fazer
outras críticas, queiram colocar outras acusações. Quanw
tas vezes, o seu candidato ... Aliás, faço justiça: V. Ex•
não tem candidato. Felizmente ou infelizmente, mas
quantas vezes o seu candídato não irá também insinuar
~isto é nat_ural, é comum na vida pública - um convi~
t~. Amanhã, se for Pre_sidente da República, posso conVIdar o Senador Aloysto Chaves para pontifiqar no Miw
nistério da Justiça; estou querendo corromper o Senador
Aloysio Chaves? Não, apenas estou convidando um valor real, um homem que_ tem altitude para bem desempenhar. Por favor, não há corrupção! O Deputado Paulo
Mall!f__não _c~mvidou ni~guém para Ministério nenhum,
posso dar o meu testemunho a V. Ex•, eu, que tenho sido
apontado, constantemente nos jornais, como ministeriá·
vel. Ele nunca falou comigo a esse respeito, -nunca me
deu urna palavra sobre isso. Sou um homem hoje, nobre
Senador, que só tenho uma aspiração na vida, se Deus
me permitir realizá~la: ê a de escrever as minhas memórias, são__40 anos de vivência para desnudar, para colocar à luz da opinião pública os sepulcros caiados que
vivem por af, essas vivandeiras de quartel, esses adesistas
de úitir:na ~o_ra, esses homens que só sabem fazer do poder o trampofim para a riqueza, para a f-ortuna, para a
corrupção, e para a perseguição. E aí comunicã.rei a V.
Ex•, serã um dos primeiros em Minas Gerais que vou
avisar. _V.ou lançar um modesto livro de memórias, mas
será um depoimento claro, vivo, duro, dos homens ·de
Getúlio Vargas atê João Figueiredo, talvez mais um pau~
co porque eu aiilda fico aqui dois anos, graças à vontade
do povo Oaiano.
Ago(a, nobre Senador, outras críticas se façam, mas
trazer a palavra de um homem que traiu os seus companheiros, um homem que faltou ao compromissO Com três
das maiores figuras do Cearâ, um homem que não era
nada, um homem que não tinha nenhuma expressão
política e que agora alcança o que eu levei- e V. Ex'atê
- hoje não chegou, mas chegará um dia, em Minas Gerais
- a vida inteira sonhando para ser Governador do meu
Estado e, Deus sej~ louvado, cheguei, que- ê a aspiração
de todos nós, a governar a nossa terra; Esse homem chegou com a bandeja na mão, esse homem chegou nomeado, esse homem chegou premiado, esse homem chegou
carregado. Não sei se o Totó, o Totó que acusa o grande
futuro Pfesidente da República, Paulo Sallm Maluf que
será com a- vontade dos representantes do povo, no día
15 de janeiro, eleito Presidente da República, não sei se o
Tot6, repito, seria alguêtn que - e acho até que neste
ponto, -me perdoem se isto ocorreu- baíxaria muito o
Ministêrio do Sr. Paulo Si!lm Maluf.
. O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, como fui
cttado, pediria um aparte a V. Ex~
O SR- ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente. se V
EX' me permite, ouvirei o nobre Senador Virgflio Távora, antes "de en.c.errar o meu discurso.
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O Sr. Virgílio Távora- Sr. Presídente, no aparte pos~
so dizer tudo.

mos a V. Ex• o requerimento, entendemos que deva ser
examinado se hã ou não impeditivo, se hã um ilícito im~
peditivo face às declarações do Governador do Ceará.
Não estou julgando o Governador, mas creio, Senador
Moacyr Dalla, que o Senado da. República não pode deixar de interpelar o Govern-ador cearense sobre essa
possível tentativa de suborno de que S. Ex• se diz vítima.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• pode
dar sua explicação pessoal, através de um aparte, aQ
nobre Senador Lomanto Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Para uima
comunicação, concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la) -O nobre Senador Virgílio Távora foi cit"ado~ nominalmente, pelo
eminente Senador Lomanto Júnior. Mas S. fu• terá,
após o discurso de V. Ex•, cinco min_utQs regimentais
para uma explicação pessoal.

O SR. ITAMAR FRANCO -

Gostaria ápehãs, -se o

nobre Senador VirgiTío Távora me permite, de responder

ao aparte do nobre Senador Lomanto Júnior.
Nobre Senador Lomanto Júnior, já eStava ficando ãlegre quando V. Ex• me nomeou possível Ministro das Re-

lações Exteriores. Mas, em seguida, V. Ex• disse que pretendia ser apenas um escritor, o que me frustrou da tribuna. Lamento que, de repente, V. Ex~ tenha feito desabar a minha imaginação" de chegar a Ministro das Relações Exteriores, se bem que eu indicaria para. o cargo o
Senador Fernando Henrique Cardoso, se V. Ex• me permitisse. (Risos.)
Senador Virgmo Távora, antes de encerrar vou ouvir
V. Ex•
O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, é realmente uma pena que não tenha estado presente desde o
início do seu disçiJrso, pois estava preso, justa.mente, a
uma discussão sobre infoimâtica, assunto que hoje estâ
muito interessando a esta Casa e ao Brasil. Par;a poder
pôr alguns pontos nos... ii'', como se diz: número I, quero dizer que as afirmativaS de S. Ex•. o Sr. Governador
do Estado, foram repelidas pelo candidato à Presidência
da República, Paulo Salim Maluf, quando muito é a palavra de uma pessoa contra a palavra de ou_t:ra; número
2: quanto às referências aqui fi::ifãs pelo emiiiente Senador pela Bahia, Lomanto Júnior, quanto ao procedimento do governador, quero dizer que S. Ex•, retirado não
do anonimato mas da chefia da Assessoria Técnica do
Banco do Nordeste- indicação até do Min_i_stro__Mário
Henrique Simonsen - fez o meu plano de go-verno, e
nessa tarefa tão bem se houve que o escolhi para Secretário de Planejamenio. Manda a justiça que se diga- e
o Ceará todo é testemunha - que grande coisa de bom
ou mal que houve no meu governo deve-se ap planejamento que S. Ex• fez. Assumo integral responsabilidade
pela escolha do nome de S. Ex.• para o governo~ As eventuais divergências que por acaso possam haver entre a
potítica que segue S. Ex• e a minha, seja tio plano federal
ou no plano estadual, não me fazem endossar conceitos
que acredito estão bem afastados da realidade. Esta era a
retificação que queria fazer, chegando aqui no plenáriO
praticamente no fun âo discurso de V. Ex• Mas terei a
oportunidade de ler as notas taquigráfirias, para me-asse-nhorear de tudo o que foi dito a esse respeito.
O Sr. Lomanto Júnior- Mas V. Ex• não deve estar
satisfeito com o governador Totó.
O Sr. VirgRio Távora- O homem público não fica satisfeito nem insatisfeitO coni um âirigi::nte de Poder Executivo. Ele aprecia ou não as atitudes que S. Ex• toma,
tanto que no plano federal adotamos diretrizes completamente diferentes; nO plano estadual ele tem uma maneira de administrar e eu tenho outra. ~ um seu direito
pois o Governado_r do meu Estado chama-se Luiz Gonzaga Mota, objeto aqui de toda essa discussão.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, vou encerrar. Registro a intervenção do_nobre SenadorVirgJ.1io
Távora e não tenho nada a acrescentar sobre as considerações do nobre representante cearense.
O que é preciso, Sr. Presidente, deixando de lado as
brincadeiras, é a seriedade para o fato. Nós encaminha-

·O SR. LOURlVAL BAPTISTA (PDS- SE. Para
uma breve comunicação. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebi de um grupo de
Servidores Públicos do Ministério da Agricultura, lotados em órgãos sediados em Aracaju, nos quais desempenham os respectivos cargos, uma concisa, mas veemente
exposição relativa às distorções e injustiças que caracte-rizam a atual política federal no concernente ao tratamento discriminatório e antijurfdico da retribuição concedida aos__ Servidores de Nível Superior.
Os administratores e economistas signatãrios desse
documento anexaram um Quadro Demonstrativo relativo a alguns cargos de Nível Superior- tais como Médi_cos, Veterinários, Engenheiros Agfôiloritos, Economisw
tas, Contadores, Assistentes Jurídicos e Administradores
-comprovando as enormes e-injustas disparidades existentes no que tange às remunerações pelos mesmos recebidas, em termos de vencimentos, salários, gratificações
diversas de Nível Superior, de Produtividade, de Desempenho de Função essencial à Prestação Jurisdicional,
Adicionais de Insalubridade e Periculosidade e Tabelas
Emergenciais de Empregos.
Também, recebi telex, assinado por D. Célia Andrade
.e demais Fiscais do Trabalho da Delegacia Regional do
Trabalho, no Estado de Sergip.e, que incorporo ao texto
desta comunicação.
Não poderia deixar de submeter os aludido~ dQcumentoS à análise e julgamento dos eininentes Senadores da
República, e solicito sejam ás mesmos incorporados ao
texto df!st.e meu-pronunciamento, como subsídios para
uma correta avaliação da política salarial vigente, eivada
de anomalias, irregularidades e deliberada co!].fusão,
porquanto proporCiona- a determinadas categorias profissionais tratamento desigual e privilegiado em detrimento da maioria de_ nível superior aposentados.
Constata-se aí umà iníqua, desumana eviolenta agressão
aos direitos adquiridos, de vez Que não são incorporadas
aos respectivàs proventos as mencionadas gratificações,
salvo as raríssimas exceções de algumas injustiças corrigidas pelo egrégio Tribunal de Contas da União, o qual
tem, invariavelmente, postulado ·a mais irrestritã. óbe-diêncía aos textos constitucionais respeitando as situãções jurídicas consolidadas.
Como é do conhecimento geral, os salãrios dos servidores públicos vêm sofrendo, nos último_s anos, um
achatamento de proporções estarrecedoras, de tal forma
que a maioria esmagadora do funcionalismo civil já não
tem mais condições condignas de sobrevivência.
O próprio Governo reconhece essa situação; quando,
através dos sucessivos aumentos concedidos aos seus servidores, vem sendo obrigado a suprimir diversos níveis
do Plano de Classificação de CargOs.
Esse Plano, ao ser implantado, tinha, logicamente, na
referência I, a menor remuneração, que equivalia ao salário mínirrio da época. Atualmente, foram suprimidas
12 referências depois do advento do salário mínimo de
Cr$ 97.162.00.
Ora, os impactos do processo recessivo gerador do desemprego,-·e as terríveis conseqüências da hiperinflação
que anulam a capacidade equisitiva dos assalariados,
proltbtari:zam a classe média e desestabiliza·m as condições de funcionamento normal das estruturas económicas e sociais do País. reduziram as condições de vida
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dos Servidores Públicos de Nível Superior aos baixos
níveis das demais categorias já socialmente marginalizadas, nas rr~mteiras de um aviltante pauperismo.
O Funcionalismo Público Civil da União sente.se
ameaçado, intranqUilo e postergado- além de não_ter
conseguido ver atendidas as suas justas reivindicaçõesisto é, um novo Estatuto, o 139 salário e os reajustamin·
tos semestrais de salãrios, - ele se sente cada vez mais
frustrado, desiludido e ameaçado, quando se defronta
com as privações quotidianas que degradam a própria
dignidade humana.
Por outro lado, se é precária a situação dos Funcionãrios Públicos Civis da União, dos Estados e dos Mu·
nicípíos, pode-se avaliar a desesperadora aflição dos
aposentados que têm os seus salários congelados, ourebaixados, em relação a seus colegas da ativa, problema
qUe também atinge os pensionistas e dependentes dos
inativos.
São estas as razões pelas quais resolvi acolher e registrar as reivindicações dos Servidores Públicos de Nível
Superior do meu Estado, nos termos da documentação
que me foi enviada.
Finalmente, desejo encerrar estas breves consideraçães, formulando um veemente apelo ao Ministro José
Carlos Soares Freire, do DASP, no sentldo de que tamw
bêm acolha, com boa vontade e espírito de justiça, as referidas reivindicações.
O funcionalismo civil e, notadamente, os servidores
públicos aposentados confiam na possibilidade de uma
enérgica atuação do DASP, voltada para a mais rápida
solução possível daqueles problemas.
O advento de uma nova política salarial para os servidores públicos é um imperativo inarredâvel e o objetivo
prioritário do [unciOnalismo civil, em benefício de todas
as categorias que O integram.
São quase SOO mil servidores, cujas famílias, com os
constituem um vasto segmento da nossa população- quase 4 ·milhões de brasileiros que não
se conformam, com as condições em que vivem, na luta
quotidiana pela sobrevivência, nUma conjunhira recessi,;.
"va e inflacío'riâria ..
Era o qu~ tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
seu~ d~p_end~ntes,

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SE·
NADOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DIS·
CURSO.Araq)ju, 16 de agosto de 1984.
Excelentíssimo Senhor Senador da República
Dr. Lourival Baptista
A atuação de V. Ex• na defesa dos interesses das classes mais injustiçadas, nos leva, na condição de Servidores Públicos da Administração Direta;lotados no Ministério da Agricultura, a apelar ao nosso ilustre representante no sentido de que interceda junto aos que decidem
os destinos da política salarial do funcionalismo público
federal a reverem suas decisões tomadas até a presente
data, no que se relaciona a retribuição salarial concedida
a seus servidores de nível superior, atualmente os técnicos mais mal pagos dentre os poderes constituídos de
nosso País.
A redução do poder aquisitivo, imposta pelas circunstâncias d~_correntes da situação crítica que atravessamos,
descaracierí:za a dignidade de um salário justo ao servidor de níyel superior que aguarda do Governo um tratamelúO à altura de seu trabalho em benefício do complexo executivo governamental.
Provavelmente a situação é idêntica em todos os setores da Administração Direta o que, de certo modo, desprestigia a Administração Pública rio que pettine ao tratamento dispensado ao seu "empregado", junto à opinjão pública.
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Assim sendo, estamos anexando um quadro demonstrativo que bem espelha a situação atual, situação esta
que necessita, com urgência, da interferência firme e
oportuna de homens que, ·provavelmente, sentem-se for-
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Com o mais sincero dos agradecimentos, rogamos a
Ex~ e que o sucesso seja
o resultado de nossa luta.
Atenciosamente, (seguem-se assinaturas)

talecidos em defender causas dessa natureza em benencio daqueles que ao fazerem uso do voto dado ao e~ü
nente polítíco, creram na-esperança de ver melhores d1as
dispensados aos interesses do povo.

Deus que dirija as atitudes de V.

QUADRO DEHON'STRA'l'IVO DE CARGOS DE N!VEL SUPERIOR E SUAS REMUliERAÇOES NO H.A.

Veterinãrio ~ngl! Agronomo

RETRIBUIÇ"O&s

Vencimento/ Salário

,,,

Gratificaçf~o~~ Uivel Stoperior

o-s
,,,

o-s

Adicional de Insalubridade e :Pe
riculosidade

- "'

347.978+
347.978

Fs

347 ·978

~~:;~;·

"''

69.595

38.870

fci

38.870

(40%)

GratiE. de Destampenho de Função
Essenc. a Pres t. Jurisdicional

-

Tabela ·Emergencial de Empregos

-

Gratificação de Produtividade

I

Assistente
Juridico
~s

ccs

(40%)

Contador

347.978

<JS

347.978

C>S

347.978

69.595

,,,

59.595

o-s

69.595

U~l'Jl

-

C<1.

-·

Cr$ 175.538 ou
Cr$ 351.076 +

415.800

Economista

-

-

1\.dmini s tradc

,,
,,

3~7.978

69.595

-

-

-

-

-

O:SS: a) os valOres acima demonstrados se refe:.·em exclusivamente ao_ servidor de nivel superior ao ser admitido
na referencia inicial (5) - Administração Direta/ Hiriistério da Agricultura;·
b) estão exemplificadas categorias profissiona.i:s com cargas horárias identicas, isto é, 8 horas, com exceçiO _do Assistente ~ui-idico com carga única de 6 horas ( -e direito a férias em dobro);
c) no caso de VeterinárJ.os.,. a carga horária é dividida em dois períodos contratuais de 4 horas cada;
• d) a Gratificação de Desempenho de Função EsSenc. a Prest. Jurisdicional, é ca1cuÜ1.da na base de 20 ou ~O:!
sobre o-valor da última referencia (25) do -cargo;
e) o percentual da gratifica~ão de Adicional dé Ins"alubridad.e e Periculosidade é concedido pelo Hinistério
do Trabalho;
.f) não estão sendo considerados junto aos valOres acima· _o seguinte:
- vencimentos/ salarios de servidores com referencia acima da inicial;
- gratificações de DAS e DAI ;
- gratificação quinquenal ( estatutário) e 13!! ( CLT);
.. ~.--: o?-.gem pessoal (quintos)- Lei nl! 6. 732./79):
Se incluidas essas Vantagens as remunerações poderiam duplicar ou triplic.ar;
g) a: exposição acima. r.--: -:tuer dizer que algumas classes sejam bem e/ou 1nuito rernui-teradas, apenas demonstra
o desnivel atual.

Senador Lourival Baptista
Senado Federal
BrasíliafDF

O SR. PRESIDEf'I"TE (Moacyr Dalla)- A pauta da
Ordem do Dia ae~á a apreciação do Requerimento o<:o
151. de 1984.

O Sr•. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
para contraditar.

Solicitamos Ilustre parlamentar tão bem representa
nosso Estado manter cantata junto ao DASP Dr. Wilson
Teles objetivando agilizar processo remetido através aviso SEPLAN para DASP nr 341/84. com Vistas concessão benefícios fiscais trabalho - Gratificação desempe·
nho et nível superior melhoria sofrida classe.
Célia Andrade et demais fiscais do trabalho da Delegacia Regional do Trabalho no Estado de Sergipe.

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu pediria a V. Ex', Sr.
Presiden.te, se posso fazê-lo, que colocasse também nessa
sessão extraordináriã-- já que possivelmente hoje o Senado Federal terá número pata a sua deliberação - a
apreciação da indicação do Embaixador Leite Barb_osa.
S. Ex• foi aprovado- por unanimidade na Comissão de
Relações Exteriores. Eu tive a oportunidade de relatar
esse Embaixador, que nasceu em Minas Gerais, e faria a
soliCitação a V. Ex• para que tambêm nessa sessão extraordinária fosse possível o Senado deliberar sobrç a indicação do Embaixador Leite Barbosa, designado pelo
Governo brasileiro para servir à Embaixada da Colômbia. :b a solicitação que faço a V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco para contradi-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidência convoca sessão extraor-dinária a realizar-se hoje, às 18
horas e 30 minutos, destinada à apreciação do Requerimento n<:o 151, de 1984.
O Sr._ Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. PRESID.~NTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra a~ nobre Senador Aloysio Chaves,-pela ordem.

O SR .. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente; Srs. Senadores:
V. Ex• acaba de convocar uma sessão extraordinária
para às 18 horas e 30 minutos. Entretanto, eu estava,
aqui, em tertúlia com a nobre Senador Nelson Carneiro
e não pude ouvir a pauta da Ordem do Dia que V. Exf
pretente colocar.

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Pela ordem.
Sem revisão do Orador.)-- Quero dizer a V. Ex• que, em
virtude de acordo c-om a Liderança e com o PMDB, já
estabelecemos, desde a semana passada, que na sessão de
amanhã, quarta-feira, às 18:30, será apreciada a indicação do Embaixador Leite Barbosa, como a de outros,
para ocupar cargos de representação diplomática· no exterior, de sorte que já está atendida a solicitação do
nobre Senador Itamar Franco.

tar.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para
contraditar. Sem revisão do orador.)- Estou fazendo
uma solicitãção para hoje, Sr. Presidente, e me surpreendo até que as Lideranças agora comecem a determinar a
Ordem do Dia, quando entendo que esta Ordem do Dia
deva ser determinada pelo Presidente da Casa. Tenho a
certeza· de que V. Ex• nãO permitiria isso, porque conheço o espírito de V. Ex•, pois ê um homem independente. V. Ex• poderia até aceitar sugestões das Lideranças, mis nunca que as Lideranças desta Casa pudessem determinar a Ordem do Dia, o que é Uma tarefa regimental e afeta a V. Ex• Renovo a V. Ex•, Sr. Presidente,
para que hoje seijã incluída na Ordem do Dia a indicação
do Embaixador Leite Barbosa, jâ que o Senado da República ~stá sendo convocado para examinar um requerimentO, e é posSível que- jâ sei qual ê a manobra, ninguém aqui desconhece_- seja tentada, hoje à noite, a
aprovação, em regime de _urgência urgentíssima, a regulamentação do Colégio Eleitoral. Tudo bem. Mas a verdade, Sr. Presidente, é que na Ordem do Dia se convoca
o Senado da República para estudar um requerimento. :t
o apelo que endereço a V. Ex•: que nesta sessão haja
mais um item na Ordem do Dia, qual seja a apreciação
da indicação do Embaixador Leite Barbosa. (Muito
bem!)
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O SR. ALOYSIO CHAVES- Peço a palavra, pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Aloysio Chaves.

O SR. ALO YSW CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO.
ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
U Sr. Nelson Carneiro- Peço a palavra, Sr. Presidente.

des no que tange aos desastres aéreos ocorridos no País
ou com aeronaves brasileiras no exterior, a presença de
um membro designado pelo Sindicato dos Aeronautas.
Parágrafo único. A designação de que trata esse artigo será dispensada nos casos de acidentes com aeronaves
militares.
Art. 29 O Poder Executivo regulamentarã a presente
lei no prazo de cento e vinte (120) dias.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao eminente Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB ...,. RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Acredito que a divergência pode ser resolvida da melhor maneira. A Ordem do Dia pode constar de dois
itens; o primeiro seria o da votação do requerimento; o
segundo seria o da votação da mensagem presidencial
com o nome do Embaixador Leite Barbosa. Assim não
haveria conflito e se estaria atendendQ_ao ponto de vista
das Lideranças, que propõem uma sessão para discutir O
requerimento e a outra para um processo que já está aí
pronto para ser votado.
Desse modo, não haveria divergência"; são duas soluções, dois itens. Em vez de um processo só, V, Ex' poderia colocar dois: um, o requerimento; em seguida, a
votação da indicação do Embaixador _Leite Barbosa. E
não haveria por que divergir. Acho que as nobres Lideranças do PMDB e do PDS concordariam com e_sta solução, que_ acredito que seja a de Conciliação numa hora
em que todos nós falamos em conciliação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Uder Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves.

OSR. ALOYS!OCHAVES PRONUNCIA DISCURSO~ QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

Os desastres aéreoS se Sucedem no Brasil e no mundo e
são poucas as vezes em que não se bu_s_ça atribuir a culpa
ao pessoal que opera as aeronaves ou tenta garantir a se~
gurança das suas rotas, por via dos controles terrestres,
hoje servidos pela melhor aparelhagem tecnológica.
Evidentemente, os fabricantes dos aviões-e desses meca~ismos fazem o possível para isentar os instrumentos
da culpa maior nesses acidentes, enquanto o noticiário.
costuma evidenciar, com gritante rapidez, que a culpa
cabe aos pilotos e operadores.
Já é tempo de terem os aeronautas representação nas
slndicâncias abertas em decorrência desses sinistros, participando das comissões constituídas pelas autoridades
para esclarecimento dos fatos.
A apuração de responsabilidade é necessária, mas não
se pode deixar de dispensar a maior atenção às causas
técnicas de tais acidentes, que podem decorrer de defeitos de fabricação ou de insuficiente manutenção, muito
mais ·raramente de _descuido do pessoal de terra encarregado da segurança de võo.
Muitos pilotos das empresas comerciais se queixam da
precariedade de tais s_erviços, pondo em risco a vida da
tripulação e dos passageiros, quando podem ser convenientemente aperfeiçoados, se aplicadas, realmente, as
conquistas tecnológiCas relativas à aviação~
Consideramos desnecessária a presença de aeronautas
civis nas comissões cqnstituída~ para a apuração de acidentes com aviões militafes,- até ffiesffio para preservar o
sigilo de assuntos que dizem respeito. de perto; à segurança nacional.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 1984. - Gastão
Müller.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLegislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissõ_es competentes.
COMPARECEM MAIS OS SRs: SENADORES:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como é do
praxe desta Presidência, quando _há interesse das Lideranças em resolver as pautas de comum acordo, nesta
opoftunida_de, havendo concordância de todas as Lideranças desta Casa, vamos adotar o critêrio mencionado
pelo eminente Senador NeJson Carneiro e incluir na pauta de hoje a mensagem do Senhor Presidente da República, indicando o nobre Embaixador Leite Barbosa, em segundo lugar.
·

Fábio Lucena -Gaivão Modesto- Gabriel Hermes
-Alberto Silva -Carlos Alberto - Milton CabralAmaral Peixoto - Murilo Badáró - Alfredo CampOs
- Fernando Henrique Cardoso~ Benedito FerreiraHenrique Santillo- Mauro Borges- Roberto Campos
- AfTonso Camargo - Álvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-SecretáriO.

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

b lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 152, DE 1984
Torna obrigatória, nas sindicânclas que envolvam
a apuração das causas de acidentes aéreos, a presença
de um membro designado pelo Sindicato dos Aeronau~
tas.

O Congresso Nacional decreta:
Art, 19 Será obrigatória, nas comissões de slndicância constituídas para apurar as causas e responsabilida~

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1984
(Em regime de urgência - Art. 371... "c", do Regimento
Interno)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do "Seriado n9 70, de 1984, de autoria do Senador
Nelson Carneiro;-introduzindo modificações na Lei
nQ 5.969, de 11 de dezembro de 1973, que instituiu o
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PROAGRO, com vistas a possibilitar a cobertura
de riscos agropecuários nos investimentos não fi-

nanciados, tendo
PARECERES ORAIS, fa-voráveis, proferidos
em plenário, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, de Agricultura, de
Econ_omht e de Finanças.
(Dependendo de Pareceres das Comissõ_es de
Constituição e Justiça, de Agricultura, de Economia
e de Finanças, sobre a Emenda de plenário.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso para proferir parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, sobre a emenda de plenário.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadore?:_
Cabe-nos, no contexto do projeto definido na ementa
em epígrafe, examinar a emenda proposta pelo nobre
Sendor Benedito Ferreira, nos seguintes termos:
"Dê-se ao parágrafo único do art. 19 do Projeto a
-seguinte redação:
Parágrafo único. Na forma do disposto em regulamento e bem assím nas normas aprovadas pelo
Conselho Monetário Nacional, o PROAGRO poderá cobrir também até 80% (oitenta por cento) dos
preJUízos havidos com o custeio ou investimento
não financiados por instituição bancária, desde que
o produtor haja custeado sua produção agrope~
cuâria com recursos próprios e contratado previamente o seguro respectívo:•
Na justificação da emenda, seu autor deixa bem esclarecido que sua proposta aprimora o texto do projeto,
tornando mais objetivo o resultado buscado pela proposição.
Também pensamos de igual modo.
A emenda, por outro lado, foi elaborada em boa têcnica legislativa e, do mesmo modo que o projeto, se harmoniza com a Constituição e a estruturação jurídica bras[\e_ira.
Isto posto, opinamos pela aprovação da emenda n9 l.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Com a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir pare-

cer da Comissão Agricultura sobre a emenda de Plenário.O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadore~:
O Senador Benedito Ferreira formulou, em plenário, a
emenda que passa a ser examinada, modificando a redação proposta pelo projeto de lei do Senado n9 70, de
1984, ao parágrafo único que se pretende acrescentar ao
art. 49 da Lei n9 5.969, de 11 de dezembro de 1973,
A redação sugerida pela proposição ê esta:
"Parágrafo único. Na forma do_disposto em regulamento e, bem assim, nas normas aprovadas
pelo ·Conselho Monetário Nacional, o PROAGRO
poderá cobrir também até oitenta por cento (80%)
dos prejuízos havidos com o custeio ou investimento não financiado por instituição bancária, assumindo o produtor, neste caso, o encargo de manutenção
do seguro."
O texto preferido pela emenda de Plenário tem o seguinte teor:
"'Na forma do disposto em regulamento e bem
assim nas normas aprovadas pelo ConselhQ Monetário Nacional, o PROAGRO poderá cobrir também até 80% (oitenta por cento) dos prejuízos haYidos coin o custeio ou investimento não financiados
por instituição bancâda, desde que o produtor haja
custeado sua produção agropecuária com recursos
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prôprlos e contratado previamente o seguro
tlvo.';

Na justificação,

b

autor da Emenda afirma

respec~

qu~. "o

projeto, i11:1. fohttã éfii qUé CStá, i1ã0 8tel1deria 05 ObjetJM
vos do nobre autor e inviabilizaríà o que já êStA lnviabiHM
zsdo, que 6 o PROAGRQH. Dlz mais, o Se11ador Benedito Ferreira, na justificaJ;ãO da sua Emenda:

Na realidade, esta doença que tomou conta do
Brasil, este Ciincer disfarçado, que se chama distri-

butivismo, tem, multas vczes 1 nos levado a verdadeiros desastres administrativos. CJte-se o Cá:!lõ recente
do Nordeste, otide nossos irmãos sofridoS, infelicitados pôt Utiiâ lohgâ !ietâ - dá qual, parece, esta-

mos Sãitido- apôs sucessivos desastres cm suas lavourn.s, fotâtti Sõcorrldos com 'os ret:utsos do

PROAGRO. Essa dJ)ei'ação, no entanto, ficou a
merecer severos reparos, porque foi um socorro
geográfico, não se tendo preàCUfHiÇão alguma de se
examinar caso a cli.Sd.
Segundo o autor da tmenda, esta permitirá plena viabilidade à proposição original.
Opinamos, portanto, pela aprovação da presente
Emenda de Plenário.
O SR. PRESIDENtE (Moacyr Oaiia) - Solicito do
Nobre Senador Fernarldo Henrique Cardoso o parecer
da Comissão de Ecori.ôfuia sobre a emenda de plenârlo.
O SR. FERNANiiô HENRIQUE cAilboso (Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore~:
O ilustre Senador ~eneditC? Ferreira_ propõe umâ
Emenda ao Projeto de i.el do Sertado n•7új84, qUe lrt~i'oduz_m_?dificações na Lei n' 5.969/13, que instituiu o
PROAGRO, Cõfii Vistas a poss1billtar a cobertura de ris~
cos agropecuârtos iHHI investimentos não financiados.
A Emenda !!o b exame vlsa a alterar a te dação do parágrafo ilnico do art. 111 do Projeto, na medida em que, de
acordo com a sua redação orJglnal, seus objetivos seriam
coHmados.
Em síntese, a pretensão ê que o PR.õAG.Rõ cubra at6
80% (oitenta por cento) dos prejuízos havidos com o cus~
teio ou Investimento não financiado por instituição ban~
cárla.
Entretanto, o autor do Projeto de LeJ do Senado n"
70/84, o ilustre Senador Nelson Carneiro, não atentou
par.a a nec~~s~d~de de contratação prévia do seguro, bem
ass1m da cdrtveniêncla de que o produtor tenha custeado
sua_ produção agropecuária com recursos prdprlos.
Dessa forina, a Emenda é oportuna e vem contribuir
para o aperfeiçollinento da matêria.
Assim sendo, nada havendo a obstar a Emenda, somos pela sUã ãproVãção.

nobre autor e Inviabilizaria o.quejá está inviabilila·
do, que é o PROAORú. Na realidade, esta doent;a
que tomou conta do Brasil, este câncer disfarçado,
que se chama disttibutivlsmo, tem, multàS Vé:ZC:S,
nos levado a verdadeiros desastres administrativos.
Cite-se o caso recente do Nordeste, onde hOssos Jr.
mãos sofridos, infelicitados por uma longa seca dn qual, parece, estamos saindo-, âp6s sucessivos
desastres em suas lavourás, foram Sdt:dtridos com
os recursos do PROAORO. Essa operar;ilo, no eh·
hihto, ficou a merecer severos reparoS, porque lol
um SõCõft~ gêogrâfico, não se tendo preocupação
alguma de se examinar caso à caso. Mas,
considerando-se o sofrimento daquela gente, de certa forma justtrlca-se a ação governamehtal, mesmo
levando o PROAORO à insolvência, como se encontra tttualmente, totalmente sem recursos. Haja
visto que, em 198.2, o que o PRO AGRO dlspendeu
no nordeste foi cerca de cinco vezés mais do que
gãstou, atê então, no Brasil, em todas as suas re·
giões. E mais não se pagou porque mais recursos
não havia. O certo 8: que o PRO AGRO ficou exaurido de recursos.
E, agora, o Senador Nelson Carneiro quer contemplar, com muita inteligencla, com o seguro agr/eola do PROAORO aqueles Javouristas que custeiam as suas culturãS t:ôm tecursds fH'ójjtlos, de vez
que se trata de um prêmio, não especulativo, mas
um seguro relatlvll.iiléhte mais barato e que encorajaria aqueles agricultores a continuarem plantando,
Daí o mérito do projeto de S, Ex• No entáhto, na
forma que está redigido, o projeto hão colimarla o
Sêi.l iJbjetlVo, rnzllO porque apresento esta emenda,
mesmo sabendo, com pesar, que a matéria sofrerá
Ul'i1 retardamento em sua tramitação.
A apresentação desta emenda irâ, sem dóvlda alguma, convalidar o projeto, dar ao mesmo a substância perseguida pelo seu autor e, assim, prestaremos nós, através do Senador Nelson Cári1eito, um
grandç servÍç"b ao rudcola brasilelro, especialmente
aquele que não goZa dos juros subsidiados, daquele
que faz a sua lavoura com recursos próprios."
Com a modificação proposta estará amparado o as ri·
cultor que planta com recursos próprios, sem receber
subsfdios.
Basta que esse agricultor contrate previametlte o sc:gut'ô de sua lavoura e a produção estará coberta pelo
PROAõRO, face a danos decorrentes de intempéries.
A Emenda é de toda a procedancla e aperfeiçoa a rc:dação do projeto.
Â vista do exposto, opinamos pela aprovação da
Emenda~

O SR. PRESÍDENtE (Ai mi r Pinto)- Concedo a pa·
lavra ao n_obre Senador José Fragelll, para proferir o pa~
recer da Comissão de Flntthças sobre a emenda cm pie·
nârlo.
O SR. JOSt. FRAGELLI (PMDB- MT. Para emitir
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob exame a Emenda n'l 1, oferecida ao Projeto de Lei
<lo Senado n' 70, de 1984.
Visa a Emenda estabelecer que o PROAdRO poS!il:i
cobrir 80% (oitenta por cento) dos prejufzos havidos r:om
cu~teio ou investimento não financiado por instituição
bancária desde que o produtor haJa.custeado sua pro·
dução agropecuária com recursos próprios e contratado
previamehte o seguro respectivo.
Diz 11ajust!flcação da E.menda o ilustre Senador Bene·
dito Ferreira:
"Fiz a emenda porque, fta forma em que iH;tá
proposto, o projeto não atenderia os objetivos do

(;: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESiDENTE (Almir Pinto)- O parecer da
Comissão de Constituição e Justiça é pela constituclonalidade ejuricidade da emenda de plenário. Os demais pa~
receres concluem favoravelmente à emenda de plenário,
Completada a instrução da matéria, passa~se à vota~ão do projeto em primeiro turno, sem prejulzo da
eirienda.

Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram permanecer
sehta.dos. (Pausa}.
Aprovado.
Em votação a emenda.
O~ Srs. Sen~c!_ores que- aprovam 1 queíram permam:cei- sentados. (Pausa).
Aprovada,
Áprovado o projeto, a matéria vai à Comissão de Redação a fim de ser redigido o vencido para o segundo
turno regimental.
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O SR. PRESIDENTE (Aimir Plrtto)- Sobre a mesa,
que será Hdo pelo Sr.
\9-Secretârio.

ptt~Céi!lt d_a Comissão de Redução,

É lido o segUihte,

PARECER N' 385, de 1984
Da comlssio de Redaçlo
~edaçio do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n' 70, de 1984.

Relator: Saldanha berzl

A Cotttlsdo apresenta a redaçlio do vencido parã o segundo turno regimental do Projeto de Lel do Senado n•
~0, Ae 1984, que introduz modificações na Lei n' S.969,

de li de dezembro de 1973, qué instituiu o PROAORO,
com vistas a ~ossibiHtar a cobertura de risco agropecuário nos Investimentos não financiadoiJ.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1984.- Passos
P6rtoj Presidente - Saldanha Derzl Relator - Almlr

Pinto.

ANEXO AO !'A REtER N' 385, de 1984
~ed-~çi_o do ve~cl.d«_~ para o segundo turno regimen-

tal do P.-ojeto de Lei do Senádo n~ 70, de 1984. intro~uz mo~ificações iia Lei n9 5,969, de 1 i de dezembro
de 1,73, que ln~dtuiu o PltOAGRO, com vistas a
possibUitar a cobertura de rbcos agropecu,rios nos

investJmentos nio financiados.
O Cón!?;resso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 49 da' Lei n9 5.969, de 11 de dezembro
de t 973, passa a vigorar com o seguinte parágrafo dniCQ:
"Parágrafo (mico, Na forma do disposto em re~
gUiamento e bem assim nas normas aprovadas pelo
Conselho Monetário Nacional, o PROAGRO po~
derá co_brir 1 t~mbêrn, até 80% (oitenta por cento)
dos prejuízos havidos com o custeio ou investlmen~
to hão financiados por instituição bancár1a, desde
que o produtor haja custeado sua produção agropecuâria com recursos próprios e contratado previamente o seguro respectivo,"
Art, 211 Renumera~se como 1<1 o atual parágrafo linico do art. 59 da Lei n' 5.969, de li de dezembro de 1973,
acrescentando-se o seguinte § 2ii:
"Art. 5'.
§ 1•.
_§ 29 A comprovação dos prejuízos, no caso de
cobertura de. risco setn financiamento bancário,
conforme o disposto nõ parágrafo único do art. 49
desta Lei, será efetuada por_técnicos da EMÁTER
ou da respectiva Secretaria Estadual de Agricultura",
Art. 39
cat;ão.
Art. 4~'

Esta Lel.entra em vigor na data de sua publi~
Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Estando a
matéria em regime de urg8ncia, passa-se, imediatamente,
à sua apreciação em segundo turno.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem que1ra discuti-lo declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permtaneçam senta~
dos. (Pausa,)
Aprovado
A matéria vai à Câmata dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Almlr Pinto) -Item 2•
Votação, em turno ónlco, do Projeto de LCi da
Câiilãra n'~ 5, de 1981 (n9 3.035/80,
Cas.a de ori~

•*
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gem), alterando o art. }9 da Lei n"' 6.246, de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a contagem recíProca
de tempo de Serviço Público Federal e de atividade
privada, para efeito de aposentadoria, e dá outras
providências, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob nos 971 e
972, de 1981, das Comissões:
- de Segurança Nacional: e
- de Finanças.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa..)
Rejeitado.
O Sr. Itamar Franco cação de votação.
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ramQS o vâcuo deixado e sua ausência será sempre senti-

da.
D~ixa

viúva dona Alice Carmosina e saudOsos os filhos Mauro, Márcia, Ivone, Leny, Áureo, AzeVedo, genros, noras e netos.
Pode-se julgar Boayentura, que me honrou com a sua
amizade, com o pensamento árabe:
"Quatro vinudes engrandecem o homen;t: delicadeza, cultura, honestidade e fidelidade."
Ã sociedade acreana: que perdeu um exemplar cidadão, e a sua família privada do seu chefe bondoso, as
nossas condolências.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Sr. Presí_dente, peço verifi-

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -V. Ex' será
atendido na forma regimental.
Sendo evidente a falta de quorum, vou suspender a sessão por dez minutos, antes acionando as Campainha:;, a
fim de que os Srs. Senadores compareçam ao plenário.
(Suspensa âS 16 horas e 15 minutos, a sessao é reaberta às 16 horas e 25 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está reaberta
a sessã.o. Persistindo a falta de quorum, a Pi-e5idê-ncia se
dispensa de proceder à verificação requerida.
Em conseqUência, as demais matêrias da pauta, itens 3
a 10, constituída dos Projetas de Lei da Câmara n"'
10/81, 44/81, 53/77 e 65/79; Requerimentos n' 784/83,
168/84 e 169/84 e Projeto de Lei da Câmara nl' 79/79,
todos em fase de votação, deixam de ser submetidos a
votos, ficando sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Volta-se à lista
de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Borges.

O SR. MAURO BORGES PRONUNCIA /)JSCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Boaventura da Silva Moreira~ que pela sua pertinácia,
somada à sua bondade, lealdade e honradez, soube se
impor no seio da comunidade acreana, em eSpecial de
Rio Branco, onde viveu durante meio século, faleceu domingo, dia 12 deste mês, com 71 anos de idade.
Exerceu os mais variados cargos na administração do
antigo Território e continuou a ser útil ao Acre-Estado.
A meu convite, fez parte da equipe do meu Governo
como Secretário de Administração, cargo que ·exerceu
com sabedoria e probídade. Era um eXpeif em assuntos
de administr-ação, pai'tiCU1ãrmente o relacionado com
pessoal. Conhecia os meandros administrativos e toda a
legislação concernente ao funcionalismo.
Nascido em Eirunepé, Estado do Amazonas, e, em
conseqUência da sua proximidade com o noroeste acreano, foi atraído a viver no Acre, elegendo-o sua nova terra, a qual se devotou, legando-lhe todo o seu vigor.
Introvertido, por isso evitava os excessos verbais, e parecia guardar como exemplo o ensinamento de Epitecto:
., "Guarda-te de encarecer tuas façanhas aos outros, porque se experimentas imenso prazer em
narrâ-las, eles nã.o o experimentam em escutá-las."
Tambêtn tornou-se estimado pela sua postura humilde
e peta lealdade que tributava a seus semelhantes. Dcplo-

O SR. PRESIDE:NTE (Almir Pinto) -Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Müllet.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como já é fato consagrado, por quase todos nós, que
o futuro Presidente da ReplÍblica, graças a Deus, será o
Dr. Tancredo Neves, nosso antigo colega do Senado,
bem como até o dia 14 do corrente Governador do Estado de Minas Gerais, estou tomando a iniciativa abaixo.
No dia 5 do corrente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
futuro Presidente da República, Di". Tancredo Neves,
concedeu magistral entrevista ao conceituado jornal. "O
Estado de S. Paulo", a qual peço conste do me·u pronunciamento.
Nessa oportunidade o Di-. 'fancredo Neves, mais uma
vez, demonstrou, publicamente, as suas aptidões para
exercer a Presidência da Rep~blica. Com uma visão global da situação política e adminstrativa do Brasil atual,
Tancredo Neves coloca-se com precisão a serviço da Pátria, ao atingir -a Presidência da RepUblica. Destacando
algumas frases do Dr. Tancredo Neves, desejo mostrar o
quanto ele é realista, sincero e correto nas suas declarações para. "O Estado de S. Paulo".
Diz-ele;. "Não serei um delegado de potícia na Presidência da República. Serei um presidente voltado para o
futuro, para o atendimento de todas as grandes reivindicações nacionais, das mais legítimas reivindicações do
povo".
Logo após afirrna com absoluta correçã9;, "Desse governo se espe:a muito mais do que ele pode fazer. O importante ê o atendimento .do essencial dessas expectativas. E e~tamos animados desse propósito. Estamos convictos de· que poderemos atender ao povo brasileiro naquilo que ê realmente o mais importante: o atendimento
de suas esperanças''.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o referido documento,
não há dúvida, é um roteim·, de certa forma um resumo
do seu programa de governo, paralelamente, à esperança
que ele representa para o povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer. {Muito bem!)
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TANCREDO: A CRISE, O- FUTURO, A ESPERANÇA
"Não serei um delegado de polícia na Presidência da
República. Serei um presidente voltado para o futuro,
para o atendimento de todas as grandes reivin.dicações
nacionais, das mais legítimas reivindicações do povo." A
declaração é do governador Tancredo Neve,s, candidato
indicado da oposição e da Frente Liberal à Presidência
da RepUblica.

Tancredo sabe que, se chegar ao Planalto, estará cercado de grãndes expectativas populares e dificuldades
ainda maiores no campo económico e social. E lembr~:
"Desse governo se espera muito mais do que ele pode fazer._ O importante é o atendimento do essencial dessas
expectativas. E estamos animados desse propósito. Estamos c_onvictos de que poderemos atender ao povo brasileiro naquilo que é realmente o mais important~ o atendimento de suas esperanças",
O candidato defende a eleição de um Congresso com
poderes constituintes em 1986, a reforma da Lei de Segurança Nacional, da Lei de Imprensa, da CLT (com a
concessão da autonomia sindical) e a liberalização da organização partidária que facilitará a criação do Partido
LiberaL Não teme também mais nenhum casuísmo eleitoral do Planalto após as convenções~ Segundo ele, o
Congresso está dividido e o governo, minoritário na Câmara. Repudia ainda a acusação de ser um homem do
sistem~;. "Ora, meu Deus do céu, eu tomei posição contra esse sistema no dia em que ele se instalava. Neguei
meu voto ao marechal Castello Branco, com quem mantinha um excelente rela-cionamento pess-oal''. Nega ser
um radical e garante que a base de seu governo será o
programa do PMDB.
Tancredo assegura ainda que o FMI será muito mais
compreensivo na negociação da dívida com seu governo
e admite a formação de um bloco dos países devedores
da América Latina, embora reconheça que isso é um
pouco- difícil atualmente. E diz que herda três crises
sêrias, alêm da desorganização da economia: a da Previdência Social, a do BNH e a da universidade. Os programas faraônicos deverão ser revistos e a corrupção não
poderá ficar 1m pune. Para ele, punir corruptos nã.o ê revanchismo, mas a aplicação do Código Penal.
Na sua opinião, as empresas estatais hipertrofiam-se e
muitas podem ser privatizadas, desde que continuem em
mãos do capital nacional.
E a política externa será mantida. Tancredo apóia os
esforços políticos e diplomáticos do Grupo de Contadora, mas adverte que não restabelecerá relações com Cuba
ellquantO Havana continuar tentando exportar a r~o
lução.
A entrewsta foi concedida aos jornalistas Luciano
Orne/as, Tadeu Afonso, José Márcio Mendonça e
Magno Madureira.

LEGISLAÇÃO AUTORITÁRIA
DEVERÁ SER REFORMULADA
A íntegra da entrevista é a seguinte:
ESTADO -O candidato das oposições, se eleito no
Colêgio Eleitoral, assumirá a Presidência cercado de expecta!iv~s. São grandes as dificuldades que o próximo
governo vai enfrentar. O Senhor não-acha que uma frUstração popular muito grande possa levar a um desencanto muito cedo?
TANÇ_J3._EDO....,. Em princípio, acho que existe essa
possibilidade. A expectativa que nós, da oposição, estamos ensejando no· povo brasileiro é, realmente, muito
grande. Mas isso acontece a todo e qualquer governo democrático. Sempre se espera muito mais do que ele pode~
fazer. Evidentemente, o mais importante não é o atendimento pleno dessas expectativas. Desse Governo sempre
se espera muito mais do que ele pode fazer. O importante
é o-atendimento essencial dessas expectativas. E estamos
animados desse propósito. Estamos convictos de que poderemos atender ao povo brasileiro naquilo que é realmente o mais importante: o atendimento de suas esperanças.
ESTADO- Então, o plano de sua campanha e o programa mínimo de governo deverão ser menos triunfalistas e mais realistas?
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TANCREDO- Essa é a nosSa preocupação. O nosso
programa de governo, pelo que tenho conhecimento até
hoje, é um enunciado de postulados, uma afirmação de
princípios e algumas metas que se nos afiguram urgentes
e imediatas. O nosso Coinpromisso é o atendimento dessas metas. Tudo mais que vier virá por acrésCimO.

ESTADO- Governador, o Senhor disse, outro dia,
que não haverá revanchismo. Isso significa a impunidade·
da corrupção destes anos todos?

TANCREDO- Não, de forma nenhuma. Revanchismo é uma coisa; A impunidade dos ilícitos qUe ve~
nham a se registrar na administração, como se tem noticiado é outra. O revanchismo é um problema político. O
problema dos ilícitos administrátiYC:Is-é rima problema do
Código Penal. Isso tein que ser apurado pelos processos
comP,etentes da legislação brasileira. Eu não serei um delegado de polícia na Presidência da República. Serei um
Presidente voltado para o futui'o, para o atendimento de
todas as grandes reivindicações nacionais, das mais legítimas reivindicações do povo. Esses problemas dos deslizes administrativos têm que ser apurados pelos setores
competentes, de acordo com a legislação brasileira.
ESTADO- Isto é o que eu gostaria de saber, Governador. Esses ilícitos estão absolutamente provados,
como ás polonetas, o caso Delfin e o caso Coroa Brastel,
e~as autoridades competentes não tomaram as devidas
providências ...
· TANCREDO- Não, ao contrário. Todos esses casos
estão na Justiça. Desses, felizmente, meu Governo vai ficar livre. Não só estão na Justiça como são objetos de
comissões parlamentares de inquérito que vão concluir
seus trabalhos remetendo, também, esses casos ao Judi. ciário.
ESTADO- Há uma questão que não está bem éxplicada e que me parece ser uma exigência. nacional e da
Frente Liberal, que é constituinte. Ou dos poderes constituintes para o atual Congresso.
TANCREDO- Essa é uma diferença que eu chamaria de sutilezajurídica . .E: mais um problema de tecnilidade jurídica. Dentro da boa técnica do Direito Constitucional, só se fala na convocação da Assembléia Nacional
Constituinte qua-ndo hã o vazio do poder de representação popular, quando esta entra em colapso. Foi assiin
em 1823, quando não havia representação popular. Foi
assim em 1891, porque não havia Congresso. Foi assim
em 1934, quando não havia representaÇão popular. Foi
assim em 1946, quando também não havia representação
popular. Convocou-se, entãO, a Assembléia Constituin-te. Havia o vazio da representação popular. No momento, nós temos um Congresso funcionando. Nós timos a
representação popular para reinstitucionalizar o País.
De modo que não se pode convocar uma Constituinte
para funcionar paralelamente com esse Congresso, nem
para substituí~lo. Nós correríamos o risco de ficar sem
Constituinte e sem esse Congresso. Como não pode haver solução de continuidade no processo da representação popular, o que se pode é dar poderes constituintes
ao futuro Congresso, o que significa a mesma soberãhia
de poder do que uma Constituinte. E esse Corigresso vái
funcionar com os mes-mo-s poderes de uma C.onstituinte.
com plenitude de poderes de deliberação.
ESTADO - Essa Constituinte, então, viria em 86.
Mas o Senhor tem a intenção de promover mudanças na
Constituição antes disso para que o Congresso possa trabalhar até com maior liberdade?
TANCREDO- Bom, teremos e vamos fazer a reformulação da lei eleitoral. A lei eleitoral que aí está não é
ap~as casuística. Ela é burocrática, ê solene, ê autori-
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tária. De maneira que teremos de fazer uma grande reforma na legislação eleitoral e oartidária para que ela
possa facilitar o processo de seleção dos repr6sentantes
do povo para integrar a futura Constituinte.
-ESTADO- O Senhor acha que o futuro Congresso
poderá trabalhar livremente tolhido em algumas de suas
prerrogativas ou leis draconianas, como a Lei de Segu~
rança Nacional?
TANCREDO- Bem, a Lei de Segurança Nacional, a
Lei de Imprensa, a CLT e outros instrumentos legais que
ainda estão aí como fruto do autoritarismo:.:-se nós tivermos condições no Congresso de promover a democratização dessa legislação nós o faremos.
ESTADO- Antes da Constituinte?
TANCREDO- Antes da Constituinte. Nós vamos
trabalhar com o atual Congresso. E este ainda se caracteriza por posições - :vamos chamar assim - de muita fidelidade ao sistema. Se tivermos condições, nós o faremos com esse Congresso. Se não houver condições, teremos de aguardar um Congresso que venha com melhor
espírito democrático para facilitar as reformas.
ESTADO- Essas reformas incluiriam a- autonomia
sindical?
TANCREDU- Sim, a plena autonomia sindic~l. A
autonomia sindical é um preceito constitucional vigente.
Não há por que cerceá-la.
ESTADO- O seu programa mínimo de Governo defende a liberdade de organização partidária. No entanto,
a lei atual é draconiana.
TANCREDO- Nós somOs pela liberdade de organização partidária. Isso ê um postulado bãsico, que ninguém pode discutir. Todos os grupamentos que se sintam em condições de se transformar em partidos devem
encontrar na lei amplo apoio.
ESTADO-:- O Senhor inclui af os diversos partidos
comunistas?
TANCREDO- Esses são um caso mais compncauu_.
Eles vão depender de uma reforma constitucional. O impedimento de funcionamento dos chamados clandestinos não é polítiCo, é de ordem constitucional.
ESTADO- O Senhor é um homem de formação liberal. O Senhor se filiaria ao Partido Liberal?
TANCREl>O- Náo, estou multo satisfeito no
PMDB.
ESTADO- Mas o PMDB não pode sofrer um esvaziã.rilentõ com a criação do Partido Liberal?
TANCREDO- Não posso prever nada. Não tenho
nenhuma perspectiva a respeito.
ESTADO- No primeiro ano de Governo, o SeiJ.hOr
terá de trabalhar com três orçamentos preparados por
uma- administração completamente diferente. As veróas·
já estãó divididas, as estatais já terão seu orçamento.
Como compatibilizar -isSo com a visão do seu Governo?
TANCREDO- O orça'mento fiscaf vai depender de
lei para atualizá-lo e adaptá-lo aos· objetivos do novo
Governo. O orçamento monetário são apenas mc!didas
de natureza administrativa - decisões e resoluções dos
ministros econômiCos. Com relação ao orçamento das
es.ta_tais, é a mesma coisa. São apenã.s medidas- administrativas. Não são orçamentos rígidos. São todos passíveis de adaptação às novas metas do governo que virá.
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ESTADO- Fala-se que o governo, dependendo dos
resultados da convenção do PDS. poderá propor o restabeleCimento das eleições diretas.
TANCREDO- Não há nada mais importante para o
PMDB do que o restabelecimento da eleição direta. ~
muito mais difícil para o PMDB vencer uma eleição indireta do que uma direta. Vamos dar um passeio, Vamos
ter uma votação consagradora. A eleição direta será
sempre muito bem recebida pelo PMD B em qualquer
fase que venha.
ES'T ADO - O Sênhor não teme tornar-se inelegível,
nessa proposta, se ela determinar que as eleições sejam a
15 de novembro?
TANCREDO.,.... Aí, seria uril casuísmo, um dispositivo quase pessoal. Seria melhor pôr o meu retrato e a minha impressão digitai nesse dispositivo de lei.
ESTADO - Mas esse Governo não tem vivido de casuísmo ao longo do tempo?
TANCREDO --Agora é mais difícil. Esse Congresso
está dividido. O Governo já ê minoritário na_Câmara e o
Senado já está meio a meio. Agora, os casuísmos não são
tào fáceis como no passado.
ESTADO -Quando o Senhor se dispôs a deixar o
Governo de Minas para disputar a Presidência?
TANCREDO- Quando senti que, realmente, não
estava numa aventura, tinha possibilidades concretas de
ir ao Colégio Eleitoral e vencer as eleições.
ESTADO - Há quanto tempo, maiS ou menos?
TANCREDO -De uns dez dias para cá. Quinze
dias, no máximo.
ESTADO- O .Governo está anunciando sua in·
t<;oção de modificar a legislação sobre censura. Deve haver censura no Brasil?
TANCREDO -Isso ê um problema extremamente
.delicado. Acho que ela no Brasil ainda~ feita por meios
completamente policiais. A censura tem de sair do De-partamento de Polícia Federal e do Ministério da Justiça
e ir para o Ministério da Educação. A questão da Censura ê um problema eminentemente cultural. E só pessoas
altainer:ite capacitadas pela sua cultura, pela sua sensibilidade, são capazes de exercer essa função na medida em
que a sociedade exijã Uma censura eficiente.
ESTADO - Seus inimigos na própria oposição e o
SenhOr sabe que os tem ...
TA'NCREDO- Eu seria muito feliz se não tivesse...
ESTADO - ... o acusam de ser um homem do sistc>
ma. O que o Senhor diz disso?
TANCREDO- Ora, meu Deus do céu, eu tomei posição contra esse sistema no dia em que ele se instalava.
Neguei meu voto ao Marechal ·Castello Branco, com
quem mantinha um excelente relacionamento pessoal.
Nesse dia, antes que qualquer outro político da oposição
tivesse tomado posição, já tinha sentado praça na OP9sição. E passei esses 20 anos lutando contra o sistema.
Lutei de todas as maneiras e de todas as formas. Não se
conhece, em nenhum momento, nenhuma transigência
minha com o sistema. Agora, ê preciso não confundir
oposição séria com radicalismo. Eu nunca fui um radical. Nunca ful por -convicção.
ESTADO - E essas acusações de g-rupos da oposição
de que o acordo com a Frente Liberal é um ajuste de elites?
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TANCREDO- Bem, um partido poUtlco tem de tudo, não é? Num partido político, deve haver representantes das camadas mais sofridas até as elite$, A.inQa hoje,
recebi aqui, no Palácio, uma manifestação de solidariedade de todos ,os sindicatos trabalhistas de Minas Ge-

rais. Isso prova que não~ apenas um movimento de elites. S um movimento de bases trabalhistas muito sólidas.
Nio houv~ um só sindicato traba,lhista de Mina,s Oerals
que não me tivesse trazido hoje sua solidariedade. Não
apenas em palavras, l'(lBS em documentos.

ESTADO ...... Mas não houve uma Ocscaracterizaç!o
do sentido oposicionista de sua candidatura com essa enxurrada de adesões de elementos do PDS nestes 11ltimos
dias? Algumas pessoas, no dia 25 de abril, estavªm
tr~ as diretas.

con~

TANCREDO- Da nossa parte, nilo houve transi~
gencia, nem transação. Nós vamos executar um progra~
ma de governo que coincide exatamente-'com a linha dos
partidos de oposiçlio.
ESTADO- O Senhor manterá então, fundamental~
a linha programática do PMDB?

m~nte,

TANCREDO- O programa do PMDB é que estâ,
na realidade, na base do programa llnico.
ESTADO- Há pouco;o Senhor anunciou uma modificação nos minist6rios, com a questão do remanejamento da censura, O que 6 que funciona mal nos ministérios? O que o Senhor pretende mudar mais?
TANCREDQ- S' muito difícil falar sobre isso. Im~
plicaria uma reforma administrativa.
ESTADO- Há algum tempo, o Senhor propôs mu~
danças no Ministério do Interior com a criação do Mi~
nistério da Habitação e Seneamento. O Senhor já tem
um Vice-Presidente. E o seu Ministério?
TANCREDO- Ah! eu nem penso nisso. Ainda não
me consid~ro eleito e seria llffitl çrçtini~ Qç minPI! parte
querer organizar o Ministério, Só o organizarei depois
de eleito e, mesmo assim, em cima da posse. Na véspera
da posse. Não tenho à esta altura, nenhum compromisso
com pessoas ou grupos poHticos. Quem falar o contrário
está faltando à verdade,
ESTADO- Mas, Governador, quem é o melhor consultor económico? Celso Furtado ou Olavo Set11bal7
TANCREPO- Os cJois. Ambos devem ser ouvidos.
Ambos devem ser consultados e cada um -dá a sua contd~
buiçll.o importante.
ESTADO ...... O Senhor é acusado pelos seus adversários de ocultar uma questão crucial- a extensão e durabilidade do seu mandato.
TANCREDO- Tenho sido muito franco. Tenho
dit,o que o mandato razoável é o de quatro anos, de acordo com a tradição republicana. Não aceito o mandato de
dois anos. Deixei i$SO muito çlªrº, Agora, o poder constituinte 6 quem, realmente, val fixar esse mandato. EIC~
pode ampliá~lo e até reduzi-lo. Nós temos o caso do pre·
sidente Outra, que foi eleito para um mandato de seis
anos e a Constituinte o reduziu para cinco. Ora, quem
reduz para cinco pode reduzir para_ quatro. Nilo posso
me sobrepor à Constituinte, que é quem vai, realmente,
fixar o mandato do presidente da Rept'iblica.
ESTA DO - Há uma tese por aí que diz que o PT é
malufista, porque defende a idéia do quanto pior, me~
lhor. O que o senhor diz?
TANCREDO- Até por motivos éticos, nlo devo comentar, neste momento, as diretrizes a que o PT se estâ
impondo. Eu me abstenho de qualquer- comentário.

UM OBJ!!T!VQ; ÇAP!TAL NAÇJONAL MAIS FOR-

Te

ESTADO- O Senhor jâ explicou de forma muito
clara a sua posição diante das negociações com o Fundo
Monetário Internacional. Agora, fala~se na formaçilo de
'ym bloco dos países devedores da América Latina México, Argentina, Colômbia, Venezuela e Brasil. ~sJ;:e
bloco agiria não para declarar a moratória unilateral,
mas para negociar em conjunto e em posição de força
com os credores. O que o senhor acha de uma atuação
conjunta dos paíse~ deve4ores do continente junto aos
credores?
TANCREDQ- No momento, não hâ condição de se
criar essa frente dos devedores. Não há condições poUtiR
cas para isso. Mas, se isso for possível amanhã, niio vejo
ihconveniente nenhum, Acho que essa frente deve ser
constituída, pois significará um poder polftico com força
de pressão sobre nossos credores para colocar a renegociação das dívidas desses palses em condições mais acei·
tàveis.
ESTADO- Como presidente, o senhor tomaria a infQiplomática e política para a formação desse blo-

ciativ~

co?
TANCREDO- Eu prosseguiria nos entendimentos
que estão em curso, Não precisaria tomar a iniciativa,
f;STADO- Q ministro Delfim Netto estâ procurando novas negociações com o FMI. O senf10r nilo teme
herdar uma negociação já acertada para os próximos
cinco ou seis anos?
TANCREDO- Os termos dessas negociações são de
todo imprevisíveis. Não sei como elas estão sendo con~
duzidas. Não tenho nenhum critério de avaliação de
como e até quando elas poderão prejudicar o futuro governo.
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TANCREDO- ~ possível, sim. Desde o momento
em que nós desdolarizemos as prestações do BNH, e,
sobretudo, as tarifas do serviço püblico, por exemplo .. ,
N ~º podemos congelar - não 6 possível -, mas pode~
mos espaçar bem, tornando acessíveis as contribuições
por esse tipo de serviço públlco,
ESTADO ....... Essa verdade tarifária, como db: o rninls~
tro Delfim Netto, ou seja, o aumento das tarifas no mC$·
mo n!vel da innação, faz parte de um compromisao com
o FMI que o senhor irá herdar. Essa mudança significada, na prática, um rompimento ...
TANCREDO- bso representa um dos pontos de ne~
gociação com o FMI. As negociações, hoje, vão~ac processar em termos muito mais compreensivos do que tem
sido feito at6 agora. Nilo por mérito do futuro governo.
Aliás, também por isso, porque ele virá respaldado pelo
apoio da opinião pl\bHca. E isso significa, realmente,
uma sustentação politica da maior importânclª, Mas já
existe uma consciancia internacional de que não se pode
exigir muito das nações devedoras, tornando difTcil e
onerosa a vida de suas camadas saciai~ m~is sªcrificadas.
Os exemplos da Repli.blica Dominicana e da BoUvia são
recentes. O povo foi à rua e forçou o governo a romper,
até unilateralmente, com o FMI e, inclusive, com as
nações credoras. Isso não pode acontecer com o Prasil.
ESTADO- Então, um governo democrático, com
apoio da opinião póbUca, fica numa posição de força
para negociar com o FMI?
·
TANCREDO- Isso é evidente. Um governo democrático terá condiçOes de negociar em níveis mais digno&
e compatíveis com nossa soberania.
ESTADO- A Argentina tem tudo c não estl\ canse..
guindo obter as condições que pretende.
TANCREDQ ~A Argentina é um caso bem diferenR
te. Ela tem uma posição que não tem muita semelhança
com a brasileira.

ESTADO - Mas o senhor está informado de que, até
março do ano que vem, uma grande parte desses ~mprés·
tlmos do FMI terá de ser paga.

ESTA DO - Como o senhor pretende levar essa negociação?

TANCREDO- Bom, se isso acontecer, é o ideal,
porque esses compromissos que vão vencer teremos con~
dições de negociar. O diflcil serão aqueles que serão contratados agora e nos quais niio terei condições de interferir no processo de sua negociação,

TANCREDO ........ Pelos processos clássicos de toda e
qualquer negociação na área internacional. Na base da
persuasão e na base de fixação de princfpios e com orientação muito firme. Tudo para que se leve o FMI a se
conv~ncer de que suas exigSncias são descabidas,

ESTADO- O programa mínimo do seu futuro govçrno falJ~. muito na retomada do processo de crescimento económico, na queda da inflação e na retomada do
nível de emprego. O ex-prefeito Olavo Setúbal, que é
muito ligado c trabalha com o senhor, fez, na semana
passada, no Recife, um discurso em que alertava que é
impossível combater a inflação e, ao mesmo tempo, retomar o desenvolvimento económico. Como o senhor vê
isso?
TANCREDO- A retomada do processo de desenvolvimento económico não se faz da noite para o dia. O
processo de desenvolvimento económico pressupõe um
saneamento financeiro básico para a Nação. Só depois
de feito isso é que teremos condições para a retomada do
desenvolvimento económico. Mas isso não impede que
executemos um plano de emergência. Isso significa levar
ao povo, sobretudo às camadas mais carentes da sociedade, todo o tipo de assist!ncía de que ele está necessitando para assegurar condições mínimas de uma existên·
ela condigna.
ESTADO-Governador, um candidato está anunciando que, se eleito, congelará as prestações do BNH
por um certo período, Isso é possfvel, ou tudo nlo passa
de demagogia?

ESTADO- Então, será de uma forma bern diferente
do que vem sendo feita. E a negociação de governo a go~
verno?
TANCREDO- Ela, sozinha, não leva a nada. Tem
que ser uma negociaçlio paralela. Além de; negociar com
os credores, devemos desenvolver ações diplomáticas
junto aos governos das nações credoras. Mas, só a negociação com esses governos não resolve.
ESTADO- A~ oposições sempre condenaram os
programas faraônicos do governo. Gostaria de saber do
senhor sua opinião sobre dois projeto!! ~specfficoa: a Ferrovia do Aço e o programa nuclear,
TANCREDO -A F~rovia do Aço estã praticamente conclufda. O que falta é muito pouco. S11o investimentos que não devem ser feitos maciçamente 11um s6 exercício. Mas ela deve ser concluída de acordo com os investimentos compatfvels com a poUtica financeira do governo
!'lté sua conclusão. Deixar a ferrovia no pé cm q uo está
não é possível. Aí, ela se deteriora e a despesa serll. muito
maior na sua recuperação do que na sua manutenção,
sendo os trabalho:> conduzidos de maneira lenta, mas
sempre prosseguindo para sua conclusão. Já na questão
do Programa nuclear, 6 import!lnte para o Brasil ter o
domfnio completo do ciclo do átomo. Nlo podemos ser
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uma Nação digna do respeito do mundo se não estivermos em dia com as conquistas que dizem respeíto à energia nuclear, Devemos, ainda que através de programas
modestos, sintonizados com a ciência, tirar todo o parti~
do possível da energia nuclear, desde que haja recursos,
sem a necessidade de estarmos submetidos às tecnologias

externas.
ESTADO - Mas o senhor considera necessária uma
reavaliação das metas e do tamanho desse programa?
TANCREDO- Ele tem que ser colocado de forma
compatível.
ESTADO -A comu-nidade científica nacional critíca
o fato de o Brasil ter comprado um pacote de tecnologia
nuclear que não se sabe se funciona.
TANCREDO- Sim, fof um--pacote cõiriplitci: O íinportante é que o Brasil não pode divorciar~se de uma
poHtica de domínio do átomo em todas as suas fases. De~
vemos manter uma equipe de técnicos e cientistas perfei~
ta mente atualizada com o desdobramento da ciência nes~
se setor. Havendo recursos no Brasil, deveremos tirar
todo o partido possível da energia nuclear sem depender
de tecnologia externa.

ESTADO -O governo brasileiro já foi acusado de
desenvolver, mais ou menos clandestinamente, estudos
para a construção de uma bomba atômica. Essas pesqui~
sas estariam sendo desenvolvidas no Instituto de Estudos
Avançados de São José dos Campos.
TANCREDO- Não conheço nada a respeito.
ESTADO- Nos últimos anos, nós notamos o agi~
gantamento das empresas estatais e o esmagamento da
empresa privada. O que o senhor pretende fazer?
TANCREDO- O fortalecimento do capital nacional
é uma tarefa da maior importância. Não só por meios
fiscais e creditícios, riúiS -até de ajuda direta, conforme o
caso. O que não é possível é que o capital nacional conti~
nue sendo onerado, que a empresa nacional continue se
endividando, e até perdendo a sua mais ímportante finaw
lidade que é a de manter a estabilidade social. Minha
política será voltada para o fortalecimento do capital na~
cional.
ESTADO- O senhor pretende promover a
zação?

desestati~

TANCREDO- As estatais se hipertrofiaram. Mas
há setores em que ê impossíVel deSe§taUzafSém:Jmpedir
que se perca o controle nacional sobre essa empresa.
Nesse caso, prefiro ficar com a empresa estatal. Agora,
acho que também ninguém admite a privatização_ de em~
presas como a Pe_t_robrás, a Elctrobrás e a Rede Ferro~
viária Federal. Há, entre aS einpresas estatais, muitas
que podem ser passadas às empresas privadas, desde que
sejam de capital nacional. Não vejo com-simpatia urõ.a
política de privatizar para desnacionalizar.
ESTADO- Nos· últimos anos, o- governo avançou
nos bolsos da população e nos cofres das empresas. Hoje
a taxação de impostos no País ê absolutamente insuportável. Como é possível reverter essa tendência?
TANCREDO- Num primeiro momento, isso não é
fácil. Nós temos af, hoje, um superávit na arrecadação de
dez trilhões de cruzeiros, o que demonstra que ela exce~
deu em muito a previsão orçamentária. Mas, enquanto
nós tivermos uma divida interna de quase 50 trilhões de
cruzeiros, não temos como reduzir a carga tributária._5e
reduzirmos, teremos de s.ubstituí-la pela emissão de dinheiro, que será muito mais danosa do que o sacrifício
acarretado pelos tributos.
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ESTADO-:- Há ainda uma questão polêmiea: a reserva de- mercado para a informática.

"UNIVERSIDADE FEDERAL SÓ FUNCIONA
PARA RICOS"

TANCREDO- Acho a solução proposta pelo governo muito racional. É reserva de mercado por um espaço
de tempo limitado. Acho que não conseguiremoS, nesse
setor, alcançar uma posição relevante se não tivermos a
reserva de mercado. Até mesmo o Japão, que é hoje a
grande potência na informática, só conseguiu isso com a
reserva de mercado.

ESTA DO - A Previdência Social está para estourar.
O déficit :inundado já chega a um trilhão de cruzeiros
este ano.

ESTADO- Mas os microcomputadores saem tão caros que muitas empresas preferem o computador mêdio,
que é importado. Assim, a IBM nunca ganhou tanto di~
nheiro no Brasil como nestes últimos anos.
TANCREDO- Não conheço o problema em deta~
lhes. Não sou um especialista no assunto. Mas as multi~
nacionais, quando querem esmagar as empresas naciow
nais, chegam a trabalhar com prejuízo e aviltam os
preços de seus produtos para afastar a competição. Isso
não chega a ser uma novidade.
ESTADO -

Existem hoje duas grandes entidades re-

presentati~~s dos trabalhadores que não são reconheci~
das pelo governo. ~ão a CUT e o Cçmclat. O senhor as

reconheceria como representativas dos trabalhadores?
TANCREDO - Isso ê um problemâ tormentoso.
Existem aí i tese- da unidade e daplurídade sindical. São
problemas que, na doutrina e na prática, sempre geraram grandes polémicas, Nem o Conclat aceíta se somar à
CUT, nem a CUT aceita se somar ao Conclat. Quer dizer, enquanto não houver uma clareza muito grande do
brasileiro em torno da conveniência sobre a unidade sin~
dical, o governo deve deixar simplesmente o problema
amadurecer.
"ITAMARATY ESTÁ CERTO"
ESTADO·- A política externa independente é uma
das poucas coisas do governo poupadas pela oposição.
Ou, se a oposição critica a polítíca externa, ê pela sua ti~
midez. Qual seria a sua política externa?
TANCREDO - Se a política externa do Brasil alcança um consenso entre governo e oposição e se é um
ponto que não oferece qualquer atrito, há que continuar
aprimorando~a c aperfeiçoando~a. Devemos modernizá~
la em consonância com os acontecimentos.
ESTADO- Cuba e Nicarágua são hoje dois focos de
conf1ito dentro do continente latino~amercano. Como o
senhor encara esses dois problemas?
TANCREDO -Acho queã posição do Itamaraty na
América Central é certa. Mas, enquanto Cuba estiver exportanto sua revolução, nós não temos como manter relações com Fidel.
ESTADO - Então o senhor apóia os esforços--do
Grupo de Contadora?
TANCREDO- Sim, de Contadora.
ESTADO- E as relações comerciais
com o Leste_Europeu?

e-diplomáticas

TANCREDO- Continuarão como estão. Mantemos
relações diplomáticas c comerciais amplas com eles. Sem
restrição nenhuma.
ESTADO -Mas sem polonetas ...
TANCREDO- Sim, isso _ê__u_m caso deplorável.

TANCREDO -Oxalá seja apenas um trilhão de cruzeiros.
ESTADO-? quais as saídas para essa crise?
TANCREDO- A crise da Previdência é muito grave, Em primeiro lugar, você tem um teta para a receita e
um teta para a despesa. E entre esses tetas hâ uma diferença muito grande. E isso você supera ou aumentanto
os salários dos contribuintes para que a receita aumente
ou terá que cobrir esse déficit através de recursos do Tesouro. Ninguém consegue fazer milagres nessa área . .t.
inviável reduzir serviços da Previdência Social para dimininuir as despesas. Agora, acho que aumentar a cota de
contribuições de empresários e empregados para a Previdência é exigir o que nenhum dos dois está em condições
de fazer. Temos que descobrir como cobrir esse déficit da
forma menos·onerosa e menos inflacionária possi~el. Em
todos os países do mundo, a Previdência Social ê defici~
târia. Mas não nessa escala que o Brasil atingíu.
ESTADO- E a modificação do limite de ídade para
aposentadoria?
TANCREDO- Há pequenas modificações que têm
de ser estudadas e examinadas no momentO oportuno.
Devemos ter em conta o que se deve fazer sem prejuízo
da justiça sociaL Vejam, isso não quer dizer que eu esteja
defendendo a redução do limite da aposentadoria.
ESTADO- A Previdência Social não é a única bomba de efeito retartado que. ameaça explodir em seu gover·
no. Há também o caso das prestações do BNH. E há um
outro caso, sob certo ponto mais grave, que é a crise da
universidade.
TANCRED0-0 Caso do BNH é, realmente, o
mais grave. Temos de promover uma reformulação com~
pleta nesse setor. Atê hoje, os economistas e os técnicos
em administração, que se têm debruçado sobre a crise do
BNH, alnd<i rião encontraram uma fórmula convincente
para retirá-lo das dificuldades em que se encontra. E isso
é tanto mais grave porque a crise do BNH afeta o sistema de poupança existente no Brasil, atingindo até os
bancos mais sólidos. A crise da universidade também ê
grave. A greve que ai está é apenas um sintoma agudo e
profundo da deterioração da universidade. Esta padece,
realmente, uma crise de filosofia, uma C~:"ise de mentalidade, uma crise de estrutura. A uniyersídade tem de ser
reformulada completamente, para que se sintonize corn
as necessidades da modernização do Brasil. Ela tem de
dar muito mais do que tem dado. à sociedade. E tem de
ser colocada em termos compatíveis com as exigências
da realidade brasileira. Não podemos continuar fazendo
das universidades uma fábrica de doutores e de emissão
de diplomas. A universidade tem de ser mais realista e
mais condizente com as grandes aspirações do povo. A
universidade brasileira está ainda muito elitista, A uni~
versidade feaeral só funciona para os ricos. 0$ pobres
pagam o que não podem nas escolas e instituições priva~
das. E isso gera um problema social extremamente grave.
ESTADO- Essa crise não seria mais ampla? Não seria uma crise da educação no Brasil?
TANCREOO -Eu já ficaria satisfeito em examinar a
crise da universidade no seu todo. Se descemos para a
crise da educação primâria e secundária, será um universo imensso. Dificilmente conseguiríamos abranger tudo.
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ESTADO- Um dos primeiros problemas que o senhor terá que enfrentar será a questão da terr<;t.: disputa
de terras, grileiros; posseiros, etc. E haverá gente exigindo a reforma agrária.
TANCREDO_- Isso eu respondo com uma palavra
só. Devemos aplicar o Estatuto da Terra~ que é uma legislação revolucionâria. E, por isso, acima de toda e
qualquer suspeita. E que foi uma grande reiviridícação
da massa de trabalhadores rurais do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto.
O SR- PASSOS i'()RTO (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SrS. Senadores:
Hoje estou vindo à tribtma para uma homenagem particular e sentimental. Diria particular e sentimental mas
que não ê só minha. f:: de toda a população católica de
Sergipe, em especial dos Municípios de Itabaiana, Capela, Maruim, Divina Pastora, Siriri e Santa ROsa de Lim~.
A homenagem às bodas cinqUentenárias do Monsenhor Eraldo Barbosa de Almeida. Esse é o sacerdote da
minha infância e da minha juventude.- Esse ê o pãroco
tradicional da cidade do interior brasileiro, o conselheiro, o amigo das horas amargas, o criador de esperanÇas e
de consolação.
Conheci, Sr. Presidente, o Monsenhor Eraldo Barbos;a
nos idos de 1939, quando ele foi designado pelo primeiro
Bispo Diocesano de Aracaju, Dom José Thomaz Gomes
da Silva, para ser o vigário da minha ddade natal, ftabaiana, Era aquele novo padre uma esperança para o
povo religioso da paróquia·. ltabaiana tinha passado por
traumas políticos e sociais com padres anteriores e via
naquele jovem sergipano a perspectiva de dias de fé religiosa e de doutrinação católica. E eis que surge e se consolida um lider religioso, recatado e trabalhador, fazendo em 15 anos uma revolução nos ofícios da Igreja. Reativou as Associações Religiosas; fundou a Ação Católica_
Paroquial, a Congregação Mariana, a Cruzada Eucaristica e 40 centros catequéticos. Respeitou e aprimorou a
histórica Irmandade das Almas de ltabaiapa, herdeira
das terras de Aires da Rocha, fundador_ do município, e
deu a Itabaiana a primazia de povo mais religioso de Sergipe. Lembro-me bem do seu período, das maravilhosas
missões, que tiveram pregadores notáveis do púlpito ca.
tóllco brasileiro, como Padre Francisco Bragança, Frei
Eliseu Vieira e Padre Noé Gualberto, que comoveram as
almas católicas daquela comunidade das minhas origens,
reacendendo a fé em tantas "ovelhas desviadas". Foi
uma época linda da vida de Itabaiana, quando as trezenas do seu padroeiro Santo Antonio traziam os "acordes
dos hinos clãssicos da Igreja, cantado pelas vozes de Antônio Mojica e Boanerges Pinheiro, sob a batuta de Zezé
da Riquinta e banda de Nossa Senhora da Conceição.
Velhas trezenas de fogueiras incandescidas, festejadas a
cada dia com _maior entusiasmo e emulação petas seus
promotores.
~ _ ~- _
f: este padre, Senhor Presidente e Senhores Senadores,
que no próximo dia 26, na cidade de Capela, hoje seu paroquiato, vai abrir a sua Matriz para abri"gar os milhares
de fiéis e amigos do Monsenhor Era! do Barbosa para as
festas concelebradas por padres e hierarquia católica de
Sergipe.
No mês de julho, durante o recesso parlamentar, tive a
oportunidade de vê--Jo e ele me resumiu a sua vida sacerdotal: "havia optado pelos pobres pois a sua ação pastoral e social esteve sempre voltada para os humildes. Com
a sua ação evangelizadora con_s_eguiu que o homem fosse
visto como pessoa de D_eus, à sua imagem e semelhança.
Havia construído muitas obras nas diversas paróquias
que viveu, de Ttabaiana, Divina Pastora e Capela. Mas
guardava de toda essa luta a perspectiva de valorização

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

do homem e a grandeza da Igreja Católica, a vocação da
sua vida".
Hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores, da mais alta tri·
buna legislativa do País, qUero me congratular com o
Monsenhor Eraldo Barbosa, o vigário de Sergipe e de
Cristo, nas suas bodas sacerdotais. Dirigir is minhas homenagens aos seus pais, já falecidos, João Barbosa de
Oliveira e Joventina Barbosa de Almeida. Aos seus irmãos e meus amigos Hélio, Hermes, João, Maria do
Carmo, Myriam e Terezinha, contemporâneos da minha
vida. A homenagem de Sergipe ao seu grande e virtuoso
filho, que no anonimato de uma vida Çle_interior escreveu
Uma página de solidariedade humana e cristã, que por
certo é motivo de orgulho de todos os sergipanos, seja
pelo ex_emplo ou pela doutrina, que ele espargiu sobre o
nosso povo e o nosso tempo.
Senhor Presidente, as homenagens do Senado Federal
a esse grande sacerdote.
Era o que tinha a dizer, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda,.
O SR. MARCELO MIR~DA (PMDB -MS. Pronuncia o seguinte discurso.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores:
PARA MUDAR, TANCREDO-JÁ

Pela primeira vez em nossa história, todas as forças vivas da Nação, envolvendo praticamente a Nação inteira,
unem-se, em façanha quase epopéica, para constituir a
Aliança Nacional e D.emocrática, que terã a missão redentora de resgatar o Brasil da dependência externa que
nos rouba e humilha, do autoritarismo que aliena e castra a vontade popular, da crise destruidora que semeia a
fome, a miséria e a violência.
A união nacional é o lado positivo de uma crise que
isolou um regime político que preferiu a submissão aos
interesses externos e a componenda com os recalcitrantes
do passado de escuridão ao clamor uníssono do povo
brasileiro pela imediata realização de profundas mudanças em toda a face do território nacional. Nunca se
viu em nosso País um regime tão isolado e ao mesmo
tempo tão avesso a recompor-se com o anseio nacional.
Não poderia haver resposta mais altiva e ajustada ao
momento histórico do que a aliança que ora se constitui,
entre os partidos de oposição e a corajosa dissidência do
partiqo oficial, para canalizar e materializar o espíiito
"mudancista" que toma conta da sociedad.e _brasileira. O
desprendímento_pessoal e o elevado senso de responsabilidade diante do grave momento que atravessamos são
ingre-dientes sem os quais não teria sido possível a
junção, em torno do mesmo objetivo, de tantas e tão
díspares forças políticas.
Cabe um destaque especial ao Presidente do meu partido, ao mui justamente designado de Comandante-emChefe das Oposições brasileiras, o Deputado Ulysses
Guimarães, pelo árduo e paciente trabalho de verdadeiro
artesão, que foi costurando, nos momentos apropriados,
a constituição dessa imbatível aliança. Ela foi sendo forjada nos grandes embates que travou o povo e seus representantes no período recenté, destacando-se as batalhas contra os decretos-leis e a epopéia da campanha em
prol das "Diretas-jã".
Não se trata, certamente, de um ..Acordo de Cúpulas". A Aliança Nacional e Democrática é produto direto de todas essas lutas que vem travando o nosso povo
pela independência nacional, pela democracia e pela justiça social. Não há dúvida de que essa consciência. vem se
forjando ao longo da constituição da nossa identidade
nacional, mas ela se corisolidou nos últimos dois anos de
luta sem quartel contra a política de submissão da economia nacional ao FundO Monetãrio Internacional e ~os
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b3nqueíros estrangeiros. Foi dessa oficina que nasceu a
inquebrantável vontade da sociedade civil a favor de mudanças já.
Muito já se tem dito sobre os nefastOs efeitos dessa
submisSão aos interesses externos, Da perda da soberania nacional à legitimação da pilhagem internacional
sobre as riquezas nacionais, da ameaça de distribuição e
alienacão de nosso parque industrial à imposição de tormentos insuportáveis ao nosso jã sofrido povo. Mas
nada disso foi suficiente para sensibilizar os homens do
Planalto e fazê-los mudar de rota. Preferiram a rota de
colisão com o interesse nacional e popular.
Contra a vontade da Nação, essa poHtica de lesapátria vem sendo aplicada. Dis.seram que seu objetivo
era equacionar_ os problemas da balança de pagamentos
e debelar o processo inflacionário, mas até agora não
conseguiram conjurar a ameaça de insolvência externa e
muito menos controlar a inflação rebelde. O único objetivo alcançado, o superávit comercial, além de resultar
da destruiÇão de parte do aparato produtivo nacional,
tem levado ao aprofundamento da espoliação externa,
na medida em que venl sendo carreado, a título de pagamento de jurOs, para as mãos dos banqueiros internacionais. E juros cada ,vez mais escorchantes.
Foi eSsa convicção que, em 1982, levou o povo às ruas
e o Congresso a resistir bravamente à imposição daquela
política, n~_jeitando vários decretos-leis encaminhados ao
Legislativo pelo Poder Executivo.
A intransigência do Governo diante de ~ão ampla oposição levou o povo à convicção de que a preservação da
soberania e da economia, como condição para a efetivação das mudanças necessãrias, exigia a troca de regime
e de governo. Esse o caldo de cultura da maior campan_ha jamais assistida em território pátrio, a luta pelas
"diretas·jã",
O grito de ''diretas-já" ecoou firme e prenhe de esperança por todos os rincões dessa Nação humilhada, no
Sul industrializado e próspero, no Nordeste devastado
pela crise _e pela seca, na Amazônia desabitada de brasileiros mas ocupada, em sesmaria, pelos trustes interna·
cionaís:
Pela primeira vez, em sêculos de história, a Nação inteira se uniu em torno da mesma bandeira e do mesmo
sentimento, o sentimento de salvação da Pátria, o sentimento de mudança. O grito de "díretas-já" condensou,
mais que qualquer outro, o profundo anseio de mudança
qty:: invadiu, sem concorrência, corações e mentes de todos_os __b_r_a_silçiros.
Foi esse o significado mais profundo da luta pelo res·
tabelecimento das eleições diretas para Presidente daRe·
pública. Foi por isso que ela despejou nas ruas c praças,
ordeira e pacificamente, multidões nunca vistas em toda
nossa história. Eram verdadeiras procissões de fiéis de
um Brasil soberano, democrático, próspero e justo.
A maioria do Congresso Nacional, como dignos representantes do- povo, colocou-se altivamente, apesar de
todas as pressões de;> regime, do lado das aspirações· populares, votando a favor da emenda que restabelecia as
"diretas-já". Por um artificio casuística enquistado na
"colcha de retalhos" em que se converteu a Constituição
da República, uma minoria de acólitos do autoritarismo
conseguiu impedir que essa vontade, referendada pela
maioria do Congresso, se tornasse realidade.
Como nos recordamos, nova tentativa pelo restabele·
cimento das eleições di retas foi feita por ocasião da dis~
cussão da chamada ~'Emenda Figueiredo", que propu~
nha di retas em 1988. Revelando, no entanto, total desca~
so pelo Congresso e total descompromisso em relação à
própria palavra empenhada, o Governo, sem dúvida
pressionado por seus setores descomprometidos com a
democracia, retírou a "Emenda Figueiredo" antes de ser
votada.
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Não há dúvida de que ainda tentaremos votar e aprovar a ··Emenda Theodoro Mendes", que restabelece as
diretas para já. Como se vê, a· oposição unida, os ..his-

tóricos" e os que agora se somam, tem realizado

tõdos- os

esforços para obter a mudança pelo caminho almejado
pelo povo, o caminho pacífico que contemple sua participação diret3 na determinação dos destinos nacionais, o
caminho da escolha direta do futuro chefe da Nação.
Todos o_s esforços têm sido bloqueados pela intransigência e insfmsibiliaaaego-vernamentais, mas essa postura do Governo, se logrou impedir a concretização imediata ao anseio nacional, contribuiu para o deslocam~n~
to, em direção a esta aspiração democrática de ponderãM
veis forças que, até há pouco, comungavam com a prátiM
ca do Governo, em verdade, não conquistamos ainda o
poder central, mas, com a união de toçl_a~ a_s forças inteM
ressadas na redenção da Pátria, já temos a posSibilidade
de alcançá-lo.
O Brasil vive mais uma vez um momento de transição.
Isso exige de todos nós acuidade política e determinação,
pois só aSSim-POderemos levar a bom termo as grandes
tarefas que se avizinham. Foi superando positivamente
momentos como esse que o nosso País chegou até aqui.
Pois as crises, ao mesmo tempo em que destroem parte
do que se acumulou no passado, têm efeito regenerador,
pois forjam as condições para a construção do futuro.
t'lão foi sem grandes saCrifícios que forjarrios nossa
história, que molOaffios nõssã identidade nacional, que
construímos a oitava economia do mUndo ocidental.
NÚssa história se fez de sucessivOs rompimentos corii o
passado e de conquista do futuro.
No começo do século passado, vivíamos a crise do
Brasil-Colônia, com. suas seq-Uelas de estagnação econômica e convulsões socfais. A abertura dos portos e a proclamação da Independência foram dois momentos dQ
mesmo processo de afirmação nacional, cujo resultado,
ao ampliar nossas relações com o resto do mundo, foi
um novo ciclo de prosperidade econômica. O Brasil
integrava-se economicamente ao capitalismo ascendente.
Chegou o momento em que o desenvolvimento daí resultante já não cabia na camisa-de-força do Império e da
escravidão. A expansão do_ comércio mundial exigia que
o Brasil produzisse cada vez mais, mas o trabalho escravo não era ca·tiaZ de atender a essas novas necessidades.
A necessária emancipação dos escravo_s h!J.veria de exigir
uma maior demoCratização da política, o que se fez com
a proclamação da República.
Era o alvorecer do capitalismo no País, o escravo
convertia-se em trabalhador assalariaçlo, e o senhor de
escravos em capitalistas das grandes plantações de café.
O Brasil se modernizava, desenvolvia seu mercado interno, surgiam, em conseqUência, pequenas indústriaS de
pé-de-escada.
Mas vivíamos a êpoca da República Velha e do domínio inglês sobre o nosso País. A soma dos interesses ingleses com os da oligarquia agro-exportadora se chocava
com o nascente desenvolvimento industrial. Emergiu a
Revolução de trinta, que, ao afastar o tacão inglês e os
obstáculos impostos pela oligarquia local, permitiu a
nossa revolução industrial.
Esses partos históricos não se fizeram sem gra:ndes_lutas populares e sem que grandes homens se fizessem parteiros do novo porvir. Só foram grandes líderes e heróis
porque condensaram as mais sentidas aspirações populares por mudança.
Temperou-se assim a índole do povo brasileiro,
c_onstruiu-se assim a nossa indentidade nacional. Erigiuse, assim, este nosso grande País.
Vencemos muitas das nossas dificuldades do passado.
Aind~ não conseguimos construir a Nação livre, soberana, democrática, justa e s_olidáda que todos_ queremos,
mas acumulamos todas_a_s condições para tornar realidade esse antigo sonho dos brasileiros. E nunca como ago-

ra, reunimos condições tão favoráveis para darmos esse
gigantesco salto transformador.
Um povo _forte e consciente, temperado nas grandes
lutas de redenção de ontem e __de hoje. Uma forte base
econômica, construída arduamente por um povo determinado. Parque industrial comparável aos maiores do
mundo, avançado desenvolvimento científico e tecnológico, grande potencial agrícola, energético· e de recursos
naturais.
~ão esses os ingredientes do Brasil independente. Mas,
-infelizmente, a camisa-de-força da dependência externa,
__ agravada pela submissão ao FMI, nem só está impedindo o desenvolvimento desse enorme potencial econômico, como ameaça destruir parte dele. 1:: a política de conter-O desenvolvimento da_economia nacional para gerar
recursos a serem destinaciQS ªos cofres dQ.s banqueiro~
internacionais. t a salvação desse potencial produtivo,
base _imprescindível da reconstrução n_acioflal, que está
em jogo nesse momento decisivo. Salvá-lo para colocá-lo
a~serviçó das necessidades da população brasileira- éessa a tarefa que, se queremos ser dignos de nossos anteM
passados, devemos cumprir na atual etapa do desenvolvimento ncional. R Pois, o futuro da pátria que se decide
nos -atuais embates.
A história forja os homens que serão seus parteiros, a
aliança democrática, parteira do_ próximo parto,
temperou-se nas lufas de resistêriCia: democrática, contra
a política do FMI e pelas "diretasMjâ''·
Não há dúvida de que a realização da próxíma sucesM
são presidencial pela via direta seria a melhor forma de
iniciarmos a reconstrução da pátria. Legitimado desde o
inicio ·pela vontade nacional, o novo governo não teria
maiores dificuldades para adotar as urgentes medidas de
redenção naciOnal.
Nosso esforço pelas "diretas-jã" não teve, no entanto,
o resultado almejado. Mas, produto direto dessa luta,
conseguimos uma vitória esJ)etã.cular: constituir uma
frente política capaz de viabilizar a preservação do regime através do instrumento c~nstrufdri especificamente
para esse fim, o malsinado .. Colégio Eleitoral". De instrumento dócil às decisões do Planalto, converteu-se em
arena de disputa política.
Denunciamo.s na campanha das "diretas" o carâter espúrio e ilegítimo desse "colégio", que, nas palavras de
UJysses Guimarães, mais parece casa de correção. Por isso, buscamos .. explodi-lo desde fora, mediante o restabelecimento das ''diretas".
Ele segue tão espúrio como antes. Mas, podendo evitar, não devemos, em nenhuma hipótese, deixar que ele
seja lüilizado para dar um fôlego d_e mais seis anos ao
contíntlíSrrio alltoritãriri, pois isto equivalería a dar
benção à manutenção da política de alienação e devastação da economia nacional, a política de fome e niiséria,
equivaleria comprometer seriamente o fUturo da pátria.
Se não pudemos ..explodi-lo", resta-nos a possibilidade de "implodi-lo". Há os companheiros bemintencionados e patriotas, batalhadores incansáveis das
liberdades democráticas, que receiam dele particijJãr- e
assim legiti"máMio. Em verdade, sua legitimação ocorreria
se, por ação ou omissão, pennitfssemos que o regime
dele se utilizasse para preservar-se pois para isso ele foi
construído.
Podemos, no entantO, invadir essa cidadela autoritária
para, à maneira do "cavalo de tróia", implodi-la desde
dentro. lmplodi-la porque a utilização como forma delevar ao poder forças comprometidas com a independên-da e a democracia. fmplodi-la porque, de posse do poder, promoveríamos as mudanças que a Nação exige:
_restabelecimento imediato das eleições di retas: convo·
cação de constituinte, livre e soberana, em 1986, para a
elaboração de nova Constituição; restabelecimento da
independência e prerrogativas do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário; fOrtalecimento da federação e efetiva
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autonomia política e financeira dos estados e municípios; reforma da legislação eleitoral de modo a possibilitar a formação de novos partidos, permitir as coligações
partidárias e aSsegurar às agremiaçõés pOiítkas -o acess_o
democrátiCO ao rádio e à televisão; retomada e reordenamento do processo de desenvolvimento; como opção
fundamental da sociedade brasileira; reprogramação
global da dívida externa; combate à inflação, através de
medidas que considerem, não apenas sua origem financeira, mas sobretudo seu caráter prioritariamente social;
saneamento financeiro interno e redução do custo do dinheiro; reforma tributária, como instrumento básico de
realização dos objetivos de política social e econômica.
Correção das desigualdades regionais e pessoais de renda; prioridade ao Nordeste e· reconhecimento da sua ca·
pacidade_na f<?rmulação das soluções mais adequadas ao
resgate da dívida nacional para a região; adoção de medidas de emergência contra a fome e o desemprego; desconcentração do poder e descentralização do processo
decisório. DesburocratizaÇão; apoio à livre iniciativa.
Fortalecimento das empresas nacionais. Tratamento favorecido às pequenas e médias empresas; revisão da política salarial, com eliminação do processo de compressão
do poder aquisitivo dos trabalhadores, dos servidores
públicos e da classe média. Garantia da autonomia e liberdade sindicais e do direito de greve;· educação funda·
mental para todos; combate a qualquer espêcie de discriminação e preconceito quanto à religião, sexo e raça.
Proteção aos direitos das minorias; reestruturação da
' previdência _social e do Sistema Financeiro de Habitação, com adoçªo de medidas que lhes propiciem con·
dições de estabilidade e fidelidade aos objetivos sociais;
política externa voltada para a preservação da soberania
dos estados, segurança e justiça internaCionaiS, -e- busCa
da paz.
Seria o enterro do "Colégio Eleitoral". É essa a grande
deciSão-que-fomos Constrangidos, pela força das circunstâncias, a adotar na hora presente. Pois não fazemos a
histõrfa- com as Condições ideais que almejamos, mas
com os dados da realidade viva. Renunciar a trabalhar
com esses dados é abdicar de fazer a história:. Mas, se
_não a fizermos, outros a farão, só·que ao inverso, de volta ao passado que abjuramos.
Com_ tais responsabilidades em nossos ombros, não
podemos nos dar ao luxo da omissão, pois nossos filhos
e netos, as futuras gerações haverão de cobrar~nos um
dia.
Já dissemos antes que a história forja os homens que
serão seus parteiros, os portadores da mudança. Não há
dúvida -de que, entre as lideranças poÚticas temperadas
em nossa vida polítiCa recente, o ex-Governador Tancredo Neves é o que reúne as melhores condições para encabeçar o governo que realizará a travessia, entre as turbulências que se avizinham, atê o poito se.B:UrO da emacipação e da democracia.
Tendo vivido todos os grades acontecimentos nacionais das últimas quatro décadas, forjou-se em Tancredo
Neves a liderança capaz de, na difícil hora presente, condensar e transformar em realizações as grandes aspiraçÕf!s""do povo brasileiro.
Respaldado que será pelo mais amplo leque de
alianças que já se produziu em nosso país, tefá as con-- dições mais favoráveis para iniciar a obra coclópica da
reconstrução nacional.
Costurados pelas mãos do nosso lfder maior, Ulysses
Guimarães, foram selados os acordos políticos entre as
forças de oposição e a frente liberal do PDS. Não temos
dúvida que, -no '"dia d", não faltarão ao seu compromisso com a mud~nça tantos outros que se empenharam na
luta de salvação da pátria pois jamais c·ompactuaiiam
com a preservação do constinuísmo.
Já temos o candidato. Temos o programa mínimo.
Devemos agora .retornar às praças públicas para legiti-
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mar, não o "Colégio Eleitoral" -que é hoje "ilegitimá~
vel"- mas o mandato transitório, ;1 ser confirmado pela
constituinte: _em 1986, do governo da união nacional, encabeçado_ por Tãncredo Neves.
- -

Votação, em turno único, do Requerimento -n{ll51, de
1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo
sobre o centenário de nascimento do jornalista Herbert
Moses, publicado no jornal O Globo, edição de 26 de julho de 1984.
l

Paru mudar, Tancredo_- Jã.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almír Pinto)- Nada mais havendo a tratar, v_o~ encerrar _a pre~epte sessão, designando para a sessão e:draordinária:-das 18 -horas e 3_0 _minu·
tos, anteriormente convocada, a seguinte
- - ---

Ata da

Agosto de 1984

DiScussão, em turno único, dó Parecer da Comissão
ExterloreS sobre a Mensagen,- ti~ 129, de

-ae· RelaÇões
125~

1984 (n"' 279/84, na origem), de 3 de agosto do corrente
- ano; -PCla-qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a Escolha do Senhor Carlos
Alberto Leite Barbosa, Ministro de primeira classe, da
carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador dei Brasil junto à República da Colômbia.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Está encerrada a sessão.
( Levanta-ú a :Sessão às 16 horas e 35 minuros.)

Sessão, em 21 de agosto de 1984

2' Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Moacyr Ualla
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mârio Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena ....:. Raimundo Parente __:
Claudionor Roriz - Gaivão Modesto - Odacir Soares
- Aloysio Cha;es- Gabriel J-{erm~- Hélio Gueiros
- Alexandre Costa_......; José Sarney- Alberto Silva --Helvídio Nunes- Almir Pinto -Josê Lins- Virgilio
Távora- Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins
Filho - Humberto Lucena - Marcondes Gadç)lla_Milton Cabral - Aderbal Jurema- Cid SampaioMarco Maciel- Guilherme Palmeira- Carlos LyraLuiz Cavalca_nte- Lourival BaptiSta- Passos PôrtoJutahy Magalhães-:- Lomanto J~n~o_r--:- Luiz ~iana_
João Calrnon- ..:.._ Moacyr Dalla--_Ãmar~l PeixotONelson Carneiro - Itamar Franco - M urilo '6.adar6 Alfredo Cainpos- Fernando Henrique C-ardoso- Severo Gomes_ ~-Ileriedito Ferreira _:_ Henrique Santillo
-Mauro Borges- Gastão Miiller- Roberto Campos
-José Fragelti- Marcelo Miranda- Saldanha..Derzi
- Affonso Camargo . :. . . . Álvaro Dias- Enéas FariaJorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli
- Pedro Simon - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dali a) - A lista de
presença acusa o_ comparecimento de 61 Srs. Senado_re_s.
Havendo número regimental, declaro abel-ta ii sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1"'-Secretãrio irã proceder à leitura do _Expedien-

te.

e: lido o seguinte
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•S 386, 387 e 388, de 1984
PARECER N• 386, de 1984
Da Comluio de Economia, sobre a Mensagem n9
25, de 1984 (n9 01~, na origem), do Senbor Presidente da República, submetendo à aprovaçio do Senad~ Federal, proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Araguatlns (GO) a c:ontratar
operação de crédito no valor de Cr$ 91.458.986,15
(noventa e um milhões, quatrocentos e cinqUenta e
oito mil, novecentos e oitenta e seis auzeiros e quinze
centavos).

Relator: Senador Benedito Ferreira
Com a Mensagem fi9 25/84, o &rihor Presidente da
República, Submete à deliberação do Senado Federal

pleito da Prefeitura Municipal de Araguatins (GOl que
objetiva contratar, junto à Caixa Económica Federal,
esta na qualidade de Gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F_AS, a seguinte operação de
crédito:
A~-V&Joi-<-Ç-rs 91.458.986;15 (correspondente a
20.083,00 ORTN, à razão de Cr$ 4.554,05, em
Jul/83);

s-·Prazos:
. i- :.:__.,_de c.irência: 3·anOS;

2-:- -~e am'?rtização: 12 anos;
C-EncargM:
1--:-Juros de .6% a.a., e
__
2 --correção ffionetãria de 20% do índice devariação...,.das ORTN;
D- Garantia: vinculação de quotas do Fundo
de Participação dos Municípios <"f:P]\1);
E---:' Desdnaçílo dos Rec:unos: construção de escolas de nível pré-escolar e de.l'i' grau.
O Conselho Monetãrio Nacional prOnunciou-se favoravelmente ao pedido por julgá-lo técnico e financeiramente viável, não devend_Q QS seus encargos g_erar..maiore.s pressões na execução orçamentária dos próximos
exercicios.De outra parte, o financiamento da Construção de~
colas de nível pré-escolar e de l"' grau vem ao encontro
de _um preceito constitucional que garante a obrigatoriedade do ensino primário para todos os brasileiros dos
sete aos quatorze anos.
No mérito, o empreeiidimentó se enquadra nas normas e diretrizes da legislação Ql!e disciplina a matéria e
servirá para atender a uma justificada demanda pór salas
de aulas, naquele município_.
Assim sendo, opinamos pelo acolhimento da matéria,
nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 44, DE 1984
Autoriza a Prefeitura Municipal de Araguatins
(GO) a elevar em CrS 91.458.986,15 (noventa e um
milhões, quatrocentos e cinqUenta e _oito mil, novecentos e oitenta e seis cruzeiros e quinze centavos) o
montante de sua dívida consolida interna.
O Senado Federal resolve:
Artigo 1"' 1:: a Prefeitura Municipal de Araguatins, Estado de Goiás, nos termos do·art. 2"' da Resolução n"' 93,
de II de outubro de "1976, do Senado Federal, autorizada

a elevar o montante de sua dívida consolidada interna
em Cr$ 91.458.986,15 (noventa e um milhões, quatrocentos e cinqUenta e oito mil, novecentos e ojtenta e seis cruzeiros_ e quinze centavos) ; correspondente a 20.083,00
ORTN~ considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
4.554,005 vigente em julho de 1983, a fim de que possa
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa
-Econôm"ica Federal, esta na qualidade de Gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F~S.
destinado à construção de escolas de nível pré-escolar e
de 19 grau, naquele Municipio, obedecidas as condições
_ admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Artigo 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala de Comissão, 17 de maío de 1984. - Roberto
Campos, Presidente- Benedito Ferreira, Relator- Joa
sé Fragelll- Jorge Kalume - Gabriel Hermes - Oa'vlo Cardoso.
PARECERES N•S 387 E 388, DE 1984

_SQbre Projeto de Resoluçio 0'144, de 1984, da Co-mlssio de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Araguatlns ( GO) a elevar em CrS
91..458.986,15 (noventa e wri milhões, quatrotentos e
cinqUenta e oito mU novec:entO!I e oitenta e seis cruzeiros e qulze centavos) o montante de soa dívida ~:onso
Udada Interna".
PARECER N• 387, DE 1984
Da Comissão de Constitulçio e Justiça
Relator: Senador Martins Filho
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
EcOnomia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n' 25/84, do Senhor Presi·
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Araguatins (GO) a contratar empréstimo no valor de
Cr$ 91.458,986,15 (noventa e um milhões, quatrocentos
e cinqUenta e oito mil, novecentos e o intenta e seis cru·
zeiros e quinze centavos), destinado a construção ·de es·
colas de nível pre-escolar e de 19 grau, naquele municipio.
O pedido fOi formulado_nos termos do preceituado no
artigo 2"' da Resolução n' 93, de 1976, do Senado Fede.
ral, implicando, por conseguinte, a não-observância dos
limites fixados no artigo 29 da Resolução n"' 62, de 1975,
também do Senado Federal.

Agosto de 1984

Assim, verifica~se que a pfoPoslção foi elaborada con~
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es-

pécie, merecendo, isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, ju' ridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1984. - Murilo
I Badar6, Presidente - Martins Fllho, Relator. - Hélio

Guelros - José lgn,c:io Ferreira - Pusos Pôrto - Octávio Cardoso -
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Carlos Cblarelll -

Odaclr Soares.

PARECER N• 388, DE 1984
Da Comfssio de Munldplos

Relator: Senador Jorge Kalume
A matéria sob a nossa apreciação objetiva autorizar a
Prefeitura Municipal de Araguatins (00), 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 Cr$ 91.458.986,15 (noventa e um milhões, quatrocentos e cinqüenta e oito mil, novecentos e oitenta. e. seis
cruzeiros e quinze centavos) destinada a financiar a c:ons~
trução de escolas de nível pré-escolar e de 1<? grau, naquele Município.
A proposição mere<:eü a-aCOlhiçia da Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou cpnforme as
normas legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão" de Economia da Ca-_
sa, visto que a operação de crédito a ser au~orizada terâ
grande repercussão social para os habitantes da área beneficiada pelo Projeto.
Sala das Comis~ões, 16 de agosto de 1984.- P•~
Pôrto, Presidente -Jorge Kalume, Relator. José
Lins - Odaclr Soares - Marcelo Miranda - Gastio
Miiller- A1mir Pinto- Benedito Canellu- Jorge Dor·
abausen.

D..- Garantia: vinculação de parcelas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias - ICM;
E - Destinação dos Recursos: construção de galerias pluViaiS, sarjetas, meiOs-fios e aqUisiçãO .de
equipamentos para coleta de lixo".

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação de crédito sob exame é viâvel económica e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei Municipal n<? 675, de 15 de setembro de 1981,
autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n9 223/82) do Senhor
I\1in~tro de Estado da Fazenda ao Exm'? Senhor Presidente Oa RepUblica, comunicando que o Conselho Monetário Nacíomi.l, ao apreciar a proposia, manifestou-se
favoravelnlerite ao ·pleito form"ulado conforme o art. 29
da.Res. n9 93, de 1976, do Senado Fêderal; e
c) Paie~er do Banco Central do Brasil - Departairlento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários.
-raVõi-ãVer-ao pleito.
5. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco
Central do Brasil, destacamos os seguinteS itens para a
análise da capacidade de pagamento da entidad.e:_

5.1 - Dados relativos ao balanço de 1981.
Receita total arrecad;da . . . . . . . .
9.2.117,2
Operações de crédito realizadas ..
Receita Líquida . . . . . . . . . . . . . . .
92.117,2
Indice de correção (abrR82) . . . . . .
1,2178
ReCeiiã LíQuida Corrigida . . . . . .
f 12.180,3

5.2 - Limites Operacionais (art. 29 daRes. n9 62/75).
Valor: Cr$ mil
78,52lí,2
- MontanteGlobar (item I) ... .
22.436,1
- Crescimeiúo anual (item II) .. .
16.827,0
-Dispêndio Ahual Máximo ... .
-Responsabilidade por Tí~ulos (item IV) .
5.3 - Posição da Dívida Consolidada Interna.
Em 30-4-82 - Val~r: CrS mil
A - INTRALIMITE
483,0
B- EXTRALIMITE
C- OPERAÇÃO SOB EXAME ~ . 181.568,8
D- TOTAL GERAL
6. Tendo em vista a orientação desta Comissão para
verificação da capacidade de pagamento do postulante,
foi levado em conta a soma de endividamento intra e
extra-1_imite. Teríamos a seguinte situação:
CrS mil

Oívida intrallmite. Posição
em304--82

Montante Global
CresCiriientO real
anual ...........
Dispêndio aiiual
máximo ...........

483,0
'1.191,5
·~

.....

Operaçio

sob
Exame

Situação posterior à contratação.

Limites do
art. 2Q da
Res. 62/75.

181.568,8

182.051,8

78.526,2

98.555.6

97.264,1

22.436,1

25.232,9

25.232.9

16.827,0

PARECERES N•S 389, 390 E 391, DE 1984.
PARECER N• 389, DE 1984.
D~

Comissio de Economia, sobre a Mensagem n'?
241, de 1982 (n'? 470/82 - na origem), do Senhor
Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Calapônia (GO) a elevar em Cr$ 150.702.132,12 (cento e
cinqüenta milhões, setecentos e dois mil, cento e trio·
ta e dois cruzeiros e doze centavos) o montante de sua
dívida consolidada interna.
Relator: Senador Benedito Ferreira
O Senhor Presidente da República encaminha ao eXá-me do Senado Federal (art. 42, item VI,- da Constituição), proposta no sentido de que seja a Prefeitura Municipal de Caiapônia, Estado de Goiâs, autorizada a elevar em Cr$ 150.702.132,12 (cento e cinqUenta milhões,
setecentos e dois mil, ceQto e trinta e dois .cru~eiros e
doze centavos) o montante de sua dívida con~o!id~da interna, a fim de que possa contratar operação de crédito
junto à Caixa Econôrilíca, -esta :na quali~ade ~e gestora
do Fundo de A paio ao Desenvolvimento Social ~ .F.:ÃS..
no valor correspondente a 76.250,44 ORTN, considerando o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.976,41, cada, em
junho de 1982.
2. Características da operação:
"A- Valor: Cr$ 181.568.833,88 (correspondente a 91.868,0 ORTN à razão de Cr$ 1.976,41,
Jul/82;
B- Prazos:
1 - de carência: 2 anos;
2 - de amortização: 12 anos;

C- Encargos:
1 - juros de 6% a.a., e;
_
2 - correção monetãria de 60% do índice devariação das ORTN;

7. Considerando todo o endividamento. da referida
(intra + extra limite + operação sob exame), verifica-se
que seriam Ultrapassados os tetos que lhe foram fixados
pelos itens I, II e III do art. 29 .da Res. n'? 62 de 1975.
8. Além da caracterfstica da operação-extralimlte a
assunção do compromisso sob exame não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentâria dos próximos e"xàcíclos, tendo em vista que o orçamento da
Prefeitura Municipal de Caiapónia (GO) para o ano em
curso, (1982) prevê a redução da receita de Cr$ 188.750,0
_~pi! (deduzidas as operações de crêdito e sua margem de
Poupança real (Cr$ 54.488,0 mil) mostraRse bastante superior ao·maior dispêndio anual (Cr$ 25.232,9 mil) que a
sua dívida consolidada interna apresentarâ em 1985, incluído neste dispêndio a operação em exame.
9. A tendidas as exigências normais contidas no Regimento Interno e na legislação específica, opinamos fa":oi-avelmente ao pleito na forma do seguintt;.:

· PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 45, de 1984.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Caiapônia
(GO) a elevar em Cr$ 150.702.132,12 (cento e cinqüenta milhões, setecentos e dois mil, -cento trinta e
dois cruzeiros e doze centavos) o" niontante de sua
dívida consolidada interna.

e

O Senado Federal resolve:
Ar·c 19 f: a Prefeitura Municipal de Caiapônia, Estado de Goiâs, nos termos do art. 29 da Res. n'? 93, de 11
-de outubr_o_de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em
Cr$ ·150.702.132,12 (cento e cinqUenta milhões, setecen~
tos e dóis mil, cento e trinta e dois cruzt;iros e doze centayos)- corresp~:mdente a 76.250,44 ORTN, considerado
o valor nominal da ORTN, de CrS 1.976,41 (um mil, no-

vecentos e se~~nta e seis cruzeiros e quarenta e um centavos), vigçnte effi julho de 1982, a fim. de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor, junto à
Caixa Econôrriiç<!_f.ederal, esta na qu3!idade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinada à construção de galerias pluviais, sarjetas,
meios-fios e aquisição de equipamentoS para coleta .de
lixo no Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 17 de maio de 1984. - Roberto
Cã.mpos~ Presídente. - Benedito Ferreira, Relator. José Fragelli- Jorge Kalume- Gabriel Hermes- Octávio Cardoso.
PARECERES N's 390 e 391, de 1984.
SObre o Projeto de Resolução n9 45, de 1984, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Caiapônla ( GO ), a elevar em Cr$
150.702.132,12 (cento e cinqUenta milhões, setecen·
toS e dois mil, cento e trinta e dois cruzeiros e doze
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 390, de 1984.
Da Comissio de Constituiçilo e Justiça.
Relator: Senador Martips Filho
A Comissão de Economia apresenta projeto de resolução que autoriza a Prefeitura Municipal de Caiapônia,
Estado de Goiâs, nos termos do art. 2<? da Resolução n'?
93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em
Cr$ 150.702.132,12 (cento e cinqUenta milhões, setecenR
tos e dois mil, cento e trinta e dois cruzeiros e doze centaR
vos) correspondente a 76.250,44 ORTN, considerado o
valor nominal da ORTN, de Cr$1.976,41 (um mil, nove-
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centos e setenta e seis cruzeiros e quarenta e um centa~
vos), vigente em julho de 1982, a fim de que possa con~
tratar uma operação __de crédito de igual valor, junto à
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social~FAS,
destinada à constry_ç_ão de galerias pluviais, sarjetas,
meios~fios e aqUisiÇãOde equipamentOs para colf:ta de
lixo no Município, obedecida as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
2.-Enquadra~se a operação a,o disposto no art. 2~ da
Resolução n~ 93, de 1975 (alterou a Resolução n~ 92, de
1975), pois os recursOs serão provenientes do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social~FAS, e, dessa forma,
considerada extralimite.
3. No processo, encontram-se os seguintes documen~
tos e referências principais:
·
A) Lei Municipal n~" 675, de 15 de setembro de 1981,
autorizadora de operação;
:S} Exposição de Motivos (EM n~" 223/82) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Ex_m~ Senhor _Presidente da República, comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se
favoravelm_ente ao pleito formulado conforme o art. 2~
da Res. n~" 93, de 1976, do Senad_o_Federa_l; e
C) parecer, do Banco Central_do· Brasil - Departamento de Operações com Titulo e Valores Mobiliários
- que concluiu pelo deferimento do pedido.
4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu,_o disposto no
art. 42, item VI, da Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções n9s 62, de 1975 e 93, de 1976), e, ainda,
o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II).
5. Ante_o exposto, opinãmos no sentidO i:lã normal tramitação do projeto, uma.vez que.constitucional e jurídico.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1984. - Murilo
Badaró, Presidente. - Martins Filho, Relator. - Odacir
Soares- Hélio Gueiros- José lgnácio Ferreira- Pa$sos Porto - Octávio Cardoso - Carlos Chiarelli.
PARECER N• 39I, DE I984
Da Comissão de Municípios.
Relator: Senador Benedito Canellas
O ProjetO de Resolução em exame, da Comissão de
Economia, autoriza ... a Prefeitura Municípat de Caiapônia, Estado de Goiás, nos termos do art. 29 daRes. n~ 93,
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar o
montante de sua dívida consolidada _interna em Cr$
150.702.132,12 (cento e cinqtrenta milhões, setecentos e
dois mil, cento trinta e dois cruzeiros e doze centávos)corr-espondente a 76.250,44 ORTN, considerado o valor
nominal da ORTN de Cr$ 1.976,41 (um mil nocentos e
setenta seis cruzeiros e quarenta e üln ceri(ayõs), vigente
em julho de_l982, a fim de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor,junto à Caixa ECOnómica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à
construção de galerias pluviais, sarjetas, meios-fios e
aquisição de equipamentos para c_oleta de lixo no Muni~
cipio, obed~c_i_d_as _as_ condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo".
2. Para a operação acima escrita, o município oferece-como garantia Vinculação de parcelas do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias - ICM. Os prazos
são: 2 anos de car~ocia: e total de 12 anos de amortização. A operação vencerá juf()s de 6% a.a.· e correção
monetária de 60% do índice de variação das ORTN.
3. Com base na receita líquida (descontadas as ope.
rações de crédito), corrigida até à época dó exame- (abril82), resultou um valor de CrS 112.180,3 mil. Com este
valor (art. ~9 da Res. n9 62/75) foram fixados os parâmetros ou limites operacionais:
Cr$ Mil
78.526,2
-montante Global =
-crescimento- anual =
22.436,1
-dispêndio Anual Máximo =
16.827,0
-responsabilidade por títulos =
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4. - Com a operação em exame, seria ultrapassados os
tetos que !h~ foram fixados pelos itens I, II e III do art.

29 da Res. n9 62, de 1975.
5. Entretanto, há a considerar que a assunção do
compromisse sob exame não deverá acarretar maiores
pressões na execução orçamentária Q.os próximos exêrcf_cios, tendo em vista que-o orçamento da Prefeitura Municipal de Caiapônia (GO) para o ano em curso- 1982 -,
prêve a realização de rec_eita no valor de Cr$ 118.750,0
miL (deduzidas as operações de crédito) e sua ma,rgem de
poupança real (Cr$ 54.488.0 mil) mostrançlo-se bastante
supeiorao maior dispêndio anual (Cr$ 25.232,9 mil) que~
sua divida consolidada interna apresentará em 1985, incluída neste dispêndio a operação sob exame.
6. Atendidas as exigências normais contidas no Regimento Interno e lla Legislação específica, opinamos
pela aprovação do projeto de resolução da ComissãO de
Economia.
_
_
.
Sala das Comissões, .16 de agosto de 1984.- Passos
_PQr:tQ_Presidente.- Ben~dito Canellas~ Relator.- José
Lins - Odacir Soares - Marcelo Miranda- Gastilo
MWler - Almir Pinto - Jorge Kalume - Jorge Dorc nhausen
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a_mesa, requerimento q_ue vai Ser lido pelo Sr.
1~-Secretário.

1:: lido o seguinte
-REQUERIMENTO N• I7S, DE U84
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
"b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n~ 148, de 1984 Complementar.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 1984 .. - Aloysio
Chaves - Humberto Lucena - Nelson Carneiro
O SR. PRESIDENTE (MoacyLD~Ua) - O requeri~
menta lido será votado após a Ordem do Dia, na forma
do art. 365, § 2~, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Datla) - Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único,. do Requerimento n~
151, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, s·ólicítando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do artigo sobre o centenário de nascimento
-dojorrialista Herbert Meses, publicado no jornal O
Globo edição de 26 de julho de 1984.
Em votação o requerimento.
Conce_do a palavra ao nobre Senador Itamar Franco
para encaminhar a votação.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Sen~dores,
pede o Senador Nelson Carneiro a transcrição nos Anais
do Senado do artigo sobre o centenário de nascimento
do jornalista Herbert Meses, publicado no jcifnal O Glo~
Lo, edição de 26 de julho de 1'98.4.
Sr. Presidente, não que este requerimento n_ão tenha
importância, como realmente o tem, pela figura que encarna, mas recorremos a V. Ex• para que, nesta sessão
extraordinária, não constasse apenas o requ_erimento que
Visaria aqueles menos avisados, que poderia ser uma manobra das Lideranças da OpoSição e do Governo, nesta
Casa, para aprovar, em regime de urgência, a malfadada
adaptação da Lei Complementar.
Sr. Presidente, posteriormente, V. Ex'- atendendo às
nossas ponderações e evidentemente à concordância dos
Líderes desta Casa, resolveu também incluir, na Ordem
do Dia, a escolha de um chefe de missão diplomática.
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Ocasião em que também teremos oportunidade de usar
da palavra.
Sr. Presidente, tenho certeza de que o Senador Nelson
Carneiro, daqui a pouco, vai usar da palavra para explicar melhor o porquê de seu requerimento. Estou absolutamente convencido de que isto vai se processar.
_Q _Senador Neh~Qn Carneiro se refere a uma publicação do jornal O Globo, de 26 de julho de 1984.
Aqui, vou renovar o que disse a V. Ex•, com muito respeito, hoje, na. sessão da tarde, pedindo benevolência e
paciência de V. Ex~ Não temos o intuito, evidentemente,
de obstruir. Atê gostaríamos de fazê-lo, mas, além de
faltar-me voz, o regimento~ ao contráriO do que dizem
alguns colegas, particularmente meu nobre e querido
Líder Humberto Lucena- não favorece ao Senador. Sr.
Presiden.te, o Regimento não favorece ao Sê:nador, porque basta· que os líderes aqui se unam, que eu, Senador
do PM DB, diftCi[merite teria oportunidade de usar a palavra, a nã_o ser tentan~o questões de ordem a V. Ex• ou,
talvez, encaminhando, quem sabe, algumas emendas. Ao
contrário do que se pensa e se diz, que o Regimento da
Casa favorece o Senador, em absoluto, porque basta
acontecer essa coisa inusitada que estamos observando
aqui, hoje, neste anoitecer de Brasflia. 1:: uma alegria
para todos nós a presença de tantos Srs. Senadores em
plenário. Há muito tempo que não encontrávamos o plenário d~ Senado com essa beleza, que é a presença de
tantos Senadores da República, Senadores que por certo
honram seus Estados e que, a partir de amanhã, tenho
certeza de que continuarão aqui no plenário da Casa, nas
sessões da tarde, nas sessões da noite, no Congresso Nacional, dando seus votos e seus comparecimentos. Temos
de cumprimentar V. Ex• por este comparecimento.
pizía eu, Sr. Presidente, que o Senador Nelson Carneiro, de quem vamos aguardar, daqui o pouco, a palavra mais abalizada do que a nossa, evidentemente conheceu Herbert Meses.
O artigo começa dizendo: "Herbert Meses, o homem
que vivia as horas em dobro". "O Senador Nelson Carneiro poderá confirmar o título do O Globo, em relação
a essa figura.
Encontramos aqui, Sr. Presidente, de início, um dos
grandes mistérioS da vida de Herbert Meses. Leio o artigo:

Um dos grandes mistérios da vida de Herbert
Moses, não desvendado até hoje, (seu centenário de
nascimento, transcorre amanhã}, era que seus dias
rendiam muito mais horas do que para o restante
dos mortais.
Quem dera, Sr. Presidente, se esses dias também rendessem mais horas para o Senado da República. Pena
que Her~ert Meses não tivesse ensinado a nós, Senado~
res, como é que isso se poderia processar.
Tod~s ficavam estarrecidos diante de sua_-capacidade produtiva a ponto de a imprensa da __época
publicar regularmente reportagem sobre seu cheissimo cotidiano. Uma das maiores evidência$_sobre a
vida de Herbert Meses é a dedicação integral que ele
prestou à causa dos jornalistas, em todo os _planos,
(Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a
campainha.) - Lembro aos Srs. Sen~dores que existe
um orador na tribuna.
O SR. ITAMAR FRANCO nuo:

Sr. Presidente, conti-

do assistencial a defesa da liberdade de imprensa.
Mostra exemplar desta dedicação é o prédio da Associação Brasileira de Imprensa ABI - organização
que ele presidiu de 1931 a 1964-, de que foi o idealizador e o realizador, encomendando a obra aos arquitetos M.M. Roberto.
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Não sei também, Sr. Presidente, se o Senador João
Calmon pretende usar da palavra. Por certo, S. Ext, jornalista que é, de grande tradição brilhante Senador da
República, mas sobretudo jornalista, com suas raízes
profundas fincadas no jornalismo brasileiro, estamos
convencidos de que o Senador João Calmon hã de usar
da palavra nesta homenagem que presta o Senador Nelson Carneiro.

Além de jornalista - foi ele, ao lado de Irineu
Marinho, fundador de O Globo, em 1925 -, Herbert Meses era também advogado e industrial. Seu
currículo preencheria páginas e páginas.
Só de condecorações recebidas foram mais- de
trinta de países diferentes, fora as muitas brasileiras.
Diretor de vários empresas.
E continua o artigo, Sr. Presidente:
E ainda achava tempo para a vida social.
E segue, aqui, um relato ace~ca da vida social de Herbert Moses.
Passo para o subtítulo:
Prédio da ABI, hoje com seu nome, era o maior orgulho.

Herbert Moses tinha 76 anos, à época dessas comemoraçõe5": Convidado a dar um depoimento no
pr·ograma "O grande momento", da TV Continental, declarou: "Para mim, todos os momentos são
grandes, pois aprendi a amar a vida desde menino.
Mas houve realment~ um grande momento, quando
da inauguração da Casa do Jornalista (sede_ da
ABI)", O prédio que hoje tem o seu nome, era seu
maior orgulho. Apesar de ele próprio morar num
casarão no Flam~ngo, de feitio conservador e austero, defendeu para a sede da ABI um projeto arquitetônico de modernidade pioneira no Rio de Janeiro.
No mesmo programa de televisão, indagado sobre o
caso mais difícil que enfrentara ao longo de suas atividades de interesse público, respondeu:
Quase toda a população do Rio de Janeiro já se
dirigiu a mim para dar-me conhecimento de seus
problemas e dúvidas. Ãs vezes me pergunto se não
me confundem com o Moisés da Bíblia ... Mas, falando seriamente, diria que, provavelmente, os casos mais difíceis que tive de enfrentar foram os da êpoca do DIP. Lembro-me particularmente de duas
ocasiões, em que me dirigi, de uma feita ao Sr. Leurival Fontes, então Diretor daquele departamento
oficial de controle da imprensa, e de outra ao antigo
Chefe de Polícia, Sr. Filinto Müller, para interc~der
por jornais ameaçados de f.echamento. Creio que falei, nas referidas ocasiões, cerca de seis ou sete horas
com cada um deles.
E que inveja, Sr. Presidente, poder falar 6 ou 7 horas.
No fim - não sei se pela força da argumentação
ou pelo cansaço - ambos concordaram comigo em
que!os jornais não deveriam ser fechados. Aliás, sou
amigo e admirador daqueles dois senadores. Mas,
na época dos acontecimentos narrados, o DIP e a
Chefia de Polícia eram como arame farpado ...
Assim era Herbert Moses. Amigo de Filinto
Mí:lller, mas sem jamais transigir em qualquer
ameaça à liberdade de imprensa. Amigo também de
Getúlio Vargas- tinha livre trânsito no CatC-te e nO
Guanabara - mas sempre com um telegramaprotesto pronto em nome da ABI, para o caso de
qualquer atentado à liberdade. Moses afirmava enfaticamente ter posiçãQ. "cem por cento a política".
Talvez, por isso, tenha conquistado a admiração de
gente de todas as matizes ideológicas.
Entre as várias histórias que sobre ele são contadas, hã uma, ocorrida no período do Estado Novo.
O jonlalista Cândido Campos havia escrito um arti-
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go contra Herbert Moses, mas não pôde publicá-lo
por que o censor oficial impediu.
Cândido apelou, então, para o chefe de polícia
Filinto MUller, que manteve a proibição. Não tendo
outra -alternativa, Cândido enviou o artigo ao presi-dente da ABf, acompaÕhado de um bilhete, em que
criticava a falta de liberdade de imprensa. Moses foi
imediatamente ao_ chefe de polícia e exigiu a publi-Cação da matéria. Filinto Müller âutorizou, com o
despacho:. "Publique-se a pedido do presidente da
ABI"".
Sr. Presidente, encerro aqui, a minha manifestação
sobre Herbert Moses, nessa transcrição solicitada pelo
ilustre Líder do PTB, Senador Nelson Carneiro, a quem
humildemente convocaria para que assumisse a tribuna e
detalhasse melhor a vida de Herbert Moses_.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre D_eputado Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para disi.!Utir.Sem revísão do orador.)- Sr. PresidenteeSrs. Senadores:
Era meu propósito fazer, nesta oportunidade, um registro sobre a vida do jornalista, do decidido servidor da
causa pública, Hobert Moses. Mas, ninguém melhor podia fazê-lo do que o próprio O Globo, onde ele viveu e
dirigiu durante tantos anos. O nobre Senador Itamar
Franco teve a gentileza de não só deixar incorporar nos
Anais como incluir também, no serviço desta Casa, atravês da gravação, a biografia daquele saudoso brasileiro.
Ao modo que essas palavras do Senador Itamar Franco
completam a homenagem que o S_enado Federal presta
àquele grande homem público, àquele jornalista que tanto serviu à causa pública na defesa da liberdade e do& direitos humanos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Itamar Franco cação de quqrum.

Sr. Presidente, peço verifi-

O SJ:i. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - t regimental o requerimento de V. Ex'-, mas de oficio, a Mesa assegura ao eminente Senador Itamar Franco que existem43
Srs. Senadores presentes no plenário.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares.
Como vota o Líder do PDS?
O Sr. Aloyslo Chaves (PDS -

PA.) -Sim.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota
o Líder do PMDB?
O Sr. Humberto Lucena (PMDB -

PB.) -Sim.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Como vota
o Líder do PTB?
O Sr. NeJson Carneiro (PTB- RJ.) -Sim.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Os Srs. Senadores já p~dern votar. (Pausa.)
{Procede-se à votação.)
VOTAM ..SIM"" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema- Almir Pinto- Aloysio ChavesAltevir Leal- Alvaro Dias- Amaral PeixotQ_- Benedito Ferreira- Carlos Alberto --Cid_Sampaio- Claudionor Roriz - Eneas Fa_ria -Eunice Michiles - Fernando CardOso- Gal vão Modesto- Helio Gueiros-
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Helvidio Nunes - Henrique Santillo - Humberto Lucena - Itamar Franco -João Calmam -Jorge Kalume -José Fragelli- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas- Lomanto Junior- Lourival Baptista- Luiz Viana - Marcelo Miranda - Mário Maia - Mauro Bor~
ges- Milton Cabral- Moacyr Duarte- Murilo Badaró - Nelson Carneiro - Octávio Cardoso- Odacir
Soares- Passos Pôrto- Pedro Simon-=- RainU.ndo Parente - Saldanha Derzi - Severo Gomes - Virgflio
Távora.
VOTA ""NÀO"' O SR. SENADOR:

Carlos Chirelli
ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:

Alfredo Campos -

Fábio Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Votaram
SIM 42 Srs. Senadores e 1 NÃO.
Houve 2 abstenções.
Total de voto?: 45.
Está aprovado o requerimento. Será feita a transcrição
solicitada.
É a seguinte a transcrição solicitada

HERBERT MOSES O HOMEM QUE VIVIA AS HORAS EM DOBRO
Um dos grandes mistéiíos da vida de Herbert Moses,
não desvendado atê hoje, (seu centenário de nascimento,
transcorre amanhã), era que seus dias rendiam muito
mais horas do que para o restante dos mortais. Todos ficavam estarrecidos diante de sua capacidade produtiva,
a ponto de a imprensa da époCa publicar regularmente
reportagens ~obre seu cheíssi~o cotidiano. Um_a _dali
maiores evidências' sobre a vida de Herbert Moses é a de-dicação integral que ele prestou à causa dos jOrnalistas,
em todos os planos, do assistencial à defesa da liberdade
de imprensa. Mostra exemplar desta dedicação é o prédio da Associação Brasileira de Imprensa (ABI)- organização que ele presidiu de 1931 a 1964-, de que foi o
idealizador e o realizador, encomendando a obra aos arquitetos M.M. Roberto.
Além de jornalista - foi ele, ao lado de Irineu Marinho, fundador de O GLOBO, em 1925 -,Herbert Moses era também advogado e industrial. Seu currículo
preencheria páginas e páginas. Só de condecorações recebidas foram mais de trinta de países diferentes, fora as
muitas brasileiras. Diretor de várias empresas (Souza
Cruz, Philips do Brasil e Interamericana de Propaganda,
entre outras), era membro de 50 instituições naCionais e
correspondente de inúmeras organizações estrangeiras.
Alguns cargos que ocupou: presidente da Sociedade Brasileira das Nações Unidas, diretor do Instituto da Ordem
- dos Advogados, presidente do Consellio Diretor da Cruz
Vermelha do Brasil, conselheiro da ABBR, membro do
Instituto Brasileiro de Éducação, Ciência e Cultura, presidente do Instituto Cultural Brasil-Israel, presidente do
Automóvel Club do Brasil e diretor do Jóquei Clube
Brasileiro.
Despachos à vista de todos, e"ntre os funcionários
E ainda achava tempo para a vida social. Não foram
- -raras as vezes em que comparecia, num mesmo dia, a três
almoços em lugares diferentes. Havia sempre um momento disponível, também, em meio às suas dez a doze
horas de trabalho diário, para receber jornalistas ou
qllai(Juer pessõã que o procurasse. Ele mesmo tratava de
facilitar o acess9: em vez de trabalhar em seu gabinete
particular da ABI, ficava no amplo salão da Secretaria
da Asso_ciação, entre os funcionários, à vista do público.
O desempenho_ d_e tantas funções levou à criação do mito
da onipresenca... "Estâ em todas", dizia o título de entre-
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vista publicada em,, "O Cruzeiro". Veio daf tambi;m o
apelido, quase um reswno biográfico: mosquito elétrico.
Herbert Moses nasceu no Rio de Janeiro, a 27 de julho
de 1884, e morreu aos 88 anos, no dia ll de maio de
1972, filho de Inácio Moses, e de Ida Moses, norte-

americana. Segundo o jornalista João Ribas -, um dos
principais auxiliares de Moses e que traçou, certa vez,
pequena biografia sua para um jornal carioca-, ele herdou do pai a amenidade e a ponderação, e da mãe dinamismo e tenacidade. Foi Dona Ida que lhe ensinou as
primeiras letras, concluídas no Colégio America:noFluminense. Fez o secundáriO no Externato Aquino e o
curso de Direito na- FaCuldade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, bacharelando-se em
1905.
Tinha apenas 14 anos quando inicfou sua carreira no
jornalismo, fundandQ. "O Estudante"._M___ajs tarde, dirigiu durante dez an_os a... Revisiã Moderna" e, tambémpor muito tempo, a "ReVista Souza Cruz'_\ da- OOiriPã-nhia de cigarros, que era uma publicação de ar_te_ejjteratura. Integrou a direção de, "A Noite", de onde se retirou
juntamente com Irineu Marinho para fundar O Globo.
Apesar dos temperamentos diferentes- Moses__muito
agitado, Marinho mais do tipo introspectivo - , os dois
eram muito amigos. Ficaram ainda mais ligados_qLLando,
à época do jornal. "A Noite", Marinho precisava pagar
cem contos a um s6cío que se desligava da empresa e,
não dispondo da quantia, encontrou em Meses o apoio
de que necessitava. Ao saber do problema, Meses prontamente se ofereceu:_~, "Tenho umas apólices e vou
caucioná-las no Real Banco do Canadá; amanhã poderá
emitir um cheque contra mim".
Quando Irineu Marinho vendelJ. ''A Noite" para cuidar de sua saúde abalada - viajou à Europa a fim de
submeter-se a um check-up -, passou a ser hostilizado, a
princípio veladamente, depois contundentemente, pelos
novos proprietários do jornaL Foi então que resolveu
fundar O Globo, a 29 de julho de l 925, impondo a presença do amigo Moses, no cabeçalho, a seu lado. Dezenove dias depois, porém, veio a falecer, assumindo o
posto seu filho Roberto Marinho, então com 22 anos.
Não foi propriamente como jornalista que Moses mais
se destacou. Segundo Alves Pin_h_eiro, em artigo publicado em 1979, ele era•. "ao contrário do que se assoalhava,
um jornalista autêntico: redigia com correção e objetividade, mas era, sobretudo, um grande repótter". Alves
Pinheiro lembrava que, nas recepções sociais, nos atas
políticos e nas reuniões governamentais, Herbert Moses
colhia um mundo de informações de primeira mão, que
corria a transmitir à· redação do jornal. Foi, porém,
como representante incondicional do interesse dos jornalistas, à frente da ABI de 1931 a 1964, que ele realmente
se consagrou.
Prova disso foram as incontáveis homenagens recebidas por ocasião do seu 30~" aniversário na presidência da
ABI. Vários órgãos de imprensa e associações dejomalist'as de todo o mundo enviaram-lhe telegramas. Sua
"capacidade e energia" foram louvadas, entre outras vir~
tudes, por Jean Marim, Presidente/Diret0r-gera1 daAgência France Prcsse. No Brasil, nenhumjornaldeixou
de registrar, e não poucas vezes, a data. Até Stanjslaw
Ponte Preta, em sua coluna no Dhirio da Noite", pediu
licença aos leitores para, nesse dia, falar sério~. "Não vai
ter gozação nem malhação", anunciou. E, em poucas palavras, demonstrou porque Herbert Meses conseguiu o
respeito de toda a classe que representava; .. São 30 anos
de dedicação e uma constante~ absoluta neutralidade.
Herbert Meses nunca estev_e do lado deste, em detrimento daquele. Sempre atendeu_ a todos os jornalistas da
mesma maneira. Jamais tomou o partido de ninguém,
fosse que partido fosse. :t: o Presidente de todos e i_sso explica a unanimidade da classe, no respeito ao seu Presi~
dente", escreveu.
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Prédio da ABI,
hoje com seu nome,

era o maior orgulho
Herbert Mo ses tinha 76 anos, à época dessas comemorações. Convidado a dar um depoimento no programa
"O grande momento", da TV Continental, declarou:
"Para mim, todos os momentos são grandes, pois aprendi a amar a vida desde menino. Mas houve realmente um
grande momento, quando da inauguração da Casa do
Jornalista (sede da ABI)". O prédio, que hoje tem o seu
nome, era seu maior orgulho. Apesar de ele próprio morar num casarão no Flamengo, de feitio conservador e
austero, defendéu para a sede da ABI um projeto arquitetônico de modernidade pioneira no Rio de Janeiro. No
mesmo programa de televisão, indagado sobre o caso
mais dificil que enfrentara ao longo de suas atividades de
interesse público, respondeu:
-Quase toda a população do Rio de Janeiro já se dirigiu ã mim Ifara dar-me conhecimento de seus problema.!' e dúvidas. Às vezes me pergunto s_e não me confundein com o Moisés da Bíblia ... Mas, falando seriamente,
diria que, provavelmente, os casos mais dificeis que tive
de enfrentar foram_os da época do DIP. Lembro-me particularmente de duas ocasiões, em que me dirigi, de uma
feita ao Sr. Lourival Fontes, então Diretor daquele departainento oficial de controle da imprensa, e de outra
ao antigo chefe de Polícia, Sr. Filinto Müller, para interceder por jornais ameaçados de fechamento. Creio que
falei, nas referidas ocasiões, cerca de seis ou sete horas
com cada um deles. No fim- não sei se pela força da argumentação ou pelo cansaço- ambos concordaram coM
migo em que os jornais não deviam ser feChados. Aliás,
sou _amigo e admirador daqueles dois senadores. Mas, na
época dos acontecimentos narrados, o DIP e a Chefia de
Polícia eram como arame farpado ..
Assim era Herbert Meses. Amigo de Fillinto MUller,
mas sem jamais transigir em qualquer ameaça à liberdade de imprensa. Amigo também de Getúlio Vargas- tinha livre trânsito no Catete e no Guanabara- mas sempre com um telegrama-protesto pronto em nome da
ABI, para o caso de qualquer atentado à liberdade. Moses afirmava enfatívamente ter posição ...cem por cento
apolítica". Talvez, por isso, tenha conquistado a admiração de gente de todas as matizes ideológicas.
Entre as várias histórias que sobre ele são contadas, há
uma, ocorrida no perfodo do Estado Novo. O jornalista
Cândido Campos havia escrito um artigo contra Herbert
Meses, mas não pôde publicá-lo porque o censqr oficial
impediu. Cândido apelou, então, para o chefe de polícia
FeWnto MUller, que manteve a proibição. Não tendo outra alternativa, Cândido enviou o artigo ao presidente da
ABI, acompanhado de um bilhete, em que criticava a falta de liberdade de imprensa. Meses foi imediatamente ao
chefe.de polícia e exigiu a publicação da ma teria. Fi tlinto
Miiller autorizou, com o despacho; "Pubtique~se a pedido do_ presidente da ABI".
Mesmo quando caia doente, Moses continuava irríquieto. Orígenes Lessa lembra o dia em que foi visitá-lo
.no hospital, onde estava internado por causa de uma
ameaça de derrame, e Meses lhe anunciou seu novo programa de vida,. "Nada de trabalho de 7 às 19h, como antes, e de dois almoços e três jantares por dia e mais cinco
ou seis recepções". Agora, só duas horas nQ. "GLOBO",
duas na Souza Cruz, três na ABL .. E Meses dizia terdescoberto que dedicava grande parte de seu tempo a atender e encaminhar pedidos de _emprego para associados,
parentes de associados, amigos de associa.dos.
Em 1962, porém, Meses sofreu um segundo enfarte. O
homem que tinha o.. "dom da ubíqiiidade" passou a
conduzir-se em cadeira de rodas, da qual ficou prisioneiro durantes dez anos. Em 1972, aos 88 anos, morria Moses--:-. "a pessoa mais retratada do Brasil", nas palavras
do locutor Carlos _Frias, que, em 1958, o apresento~ ~o
programa- da TV Tupi•. "Esta é a sua vida." Levou consigo o segredo de uma vida que tinha o dobro das horas.
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Sempre em defesa dos
direitos do jornalista.
Com intranSigência
O Presidente da ABI, Barbosa Lima Sobrinho, ao relembrã.r Herbert Meses, salienta que, ao longo de seus 33
anos à frente da casa, os direitos dos jornalistas foram
defendidos com intransigência:
-Sempre que havia um antentado qualquer contra a
imprensa, podia-se ter a certeza de que a ABI estava presente. Herbert Meses manteve a tradição da casa. Reagia
contra as leis opressoras e defendia a liberdade- nunca
falhou na defesa destes princípiOs. :t: esta a tradição que
vem desde Gustavo Lacerda, fundador da ABI em 1908,
e mantemos até hoje.
Barbosa Lima Sobrinho foi Presidente da ABI antes
de Herbert Meses (assim como da Academia Brasileira
de Letras, antes de Austregésilo de Athaíde), Brincando,
ele comenta que foi o presidente mais jovem e é também
o mais velho que a Associação Brasileira de Imprensa já
teve. Está com 87 anos.
-Fui o Presidente da ABI em 1927-1928 e depois em
1930~1931. Fui eu quem coordenei a candidatura de Herbert Meses, Havia, na época, três entidades: Associação
BrãSüeTra- de Tinprensa: Âssociação da Imprensa Bras i·
!eira e Círculo de Imprensa. Entendi-me com os presidentes das duas outras entidades, Alvim Ho:rcadeseCarvalho Neto, e procurei ver a possibilidade de se chegar a
uma fusão das três dentro da ABl, a mais antiga. Propus
a minha renúncia (faltava ainda cerca de um ano para
completar o mandato) para que se concretizasse a fusão.
Houve um acordo e, em 1931, elegemos Herbert Meses,
com uma nova diretoria.
Entre as realizações de Herbert Moses, Barbosa Lima
Sobrinho considera que uma das mais importarites foi a
construção do edifício da ABI. O então Presidente da
ABI, servindo-se de suas boas relações com Getúlio Vargas, conseguiu doações de muitas empresas e, com esta
verba, levantou o prédio em terreno que fora doado à en·
tidade pela Câmara Municipal.
- Foi o primeiro prédio moderno no Rio de Janeiro.
O edifício do Ministério da Educação e Cultura, embora
iniciado antes, foi inaugUrado depois. Além disso, o
MEC era um projeto de Le Corbusier, enquanto a sede
da ABI foi reSponsabilidade de brasileiros. Hoje, é um
monumento tombado.
Coincidindo com o centenário de nascimento de seu
realizador e patrono, o Edifício Herbert Moses acaba de
ser inteiramente restaurado. Depois de obras de mais de
dois anos, financiadas pelo ex-Governador Chagas Freitas, o prédio conta com. novas instalações hidráulicas e
elétricas, novas máquinas de ar-condicionado, auditório
remodelado e uma área 'hova para restaurante, no terraço.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 2:
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem nl'
129, de 1984 (n~' 279/84, na origem), de 3 de agosto
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Carlos Alberto Leite Barbosa, Ministro
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para
ex.ercer_a__funçào de Embaixador do Brasil junto à
República da Colômbia.
A matéria constante do item n~" 2 da pauta da presente
sessão, nos termos da alínea. "h" do art. 402 do ReglM
menta Interno, deverá ser apreciada em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias, a fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.

(A sessão torna~se secreta às 18 horas e 58 minutos
e volta a ser pública às 19 horas e 20 minutos.}
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O SR. PRESIPENTE (Moacyr Dalla) - Esgotada a
matl:rla d~ Or~~!ll çfg Ria, passa~sc à apreciação do Re~
querimento n~' !7~/64, de yrgência, lido no Expediente
para o Projeto de Lei do Senado n~' 148, de 1984 -Com·
plementar,

Em votação o rcqu~rim~mq.

(Pªusa.)

O Sr,Jtamar fr8m::Q- Peço a palavr!l, Sr, PreslQcmte,
para encaminhar ~ votação,
O SR. PRESIP!',:NTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre SenaciPr Itamar frªnco, para encami·
nhar a votação,
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Prcoidente, V. Ex•

vai co{oçªr em votªção o requerimento, aindª pedindo a
urgência, de acordo com o artigo 371, iterp, .. b", do Regimento?
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da! la)- Efetivamen·

te é o que foi anunciado. Para encaminhar, falará L!.m Senador por Partido. V. E~' f!llará ~m nom~; do PMPª"'
O SR.ITAMAI! fRANCO- Do PMDP, Partido ao
qual pertenço.
O SR. PRJ;:SIDENTE (Moacyr Dalla) - ... ou o Senador Jos6 FrageUi, que fez a indicação do requerimento?
O SR. ITAMAR FRANCO - O Senador José fra·
gelli fez qual indicação, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia)- A Mesa cstâ
me informando que o Líder fez a indicação do Senador
Jos6 Fragclll para falar em nome do PMPB. Corno para
encaminhar falará apenas um do Partido, eu consultO ªo
nobre Líder se ...
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr.c Presidente, se o
Líder indicou outro Senador para f!dar, eu evidentemente nllo posso usar da palavra cm nome do Senador Jose
FrageiÜ nem t:m nome do meu Partido, mesmo porque
estou numa posição diferente a do meu Pa-rtido, nesta
noite. De qualquer forma terei oportunidade de falar em
outro momento, se assim o Líder permitir. E aí que queria f!lzer uma pequena peroração ao Lfder liumberto
Lucena, pelo seu espfrito ch:mocrátlca. Se o Líder só indicar os favoráveis à matéria, num~ Bancada que tem
votos diferentes, como é o caso, espero que S. ExJ, noutra oportunidade, permitt: t.!sar dª palaVra quem é contra
a Bança,Q~;t, nesse aspecto, com relação a esse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao eminente St:nador JoSé Fragelli, que falará
em nome elo PMDB.
O SR. JOSt FRAGEJ.L! (PMDB - MS. Como
Uder, pronuncia o seguinte discurso~ Sem rcvis!~ .do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o PMDB,
cuja Liderança, neste instante, eu tenho a honra de representar, apoia o pedido de urgência feito para que se
vote o projeto de lei complementar apresentado -nesta
sessão c que visa regular a composição e o funcionamento do Colégio Eleitoral, que elCgerá o Senhor Presidente
da Repúbli~. O Projeto, que se encontra em nossas
mãos, justamente defir~e essa composição e regula o funcionamento do Colegio Eleitor!ll, com a eminda que é
apresentada ao m~mo, e assim justificadl,l!
Juotlficaçlo
O Projeto de Lei Complementar que adapta a Lei
Complementar n' 15, de 13 de agosto de 1973, não
previu a formª de escolha do!i deJegadoa e suplentes
no caso de bancadas de igual número de represen~
tantes nas Assembléias Le~islativas, o caso particular do Estado de Ma~o Gro~tso elo Sul gnd~ dois

e

partidos tem o mesmo nómero de deputados c~ta
duais,
Assim, a presente emenda procura suprir a lacuna do Projeto de lei, disciplinando o procCl!f!O de cscolhª do!! delegados ao C-olégio Eleitora-l onde dois
partidO$ possuem o mesmg n!,imero Qe represcntan~
tes.

Sr. Presidente, o nosso P~rtido, que sempre se manifestou, c continua se mªnifestando. e se pfo.!!icionando
contra o Colégio Eleitoral, não pratica nenhuma incoerência ao vir dar seu apoio à aprovação desse projeto de
lei complementar, reg1.1lando a ·composiçilo e o· furiciona~
menta do Colégio Eleitoral, porque não estamos $en«o
procurando tornar possível a aplicação de um dispositivo constitucional que infelizmente as Oposições não puderam modificar na sua tentativa de fazer valer a eleição
direta para o próximo Presidente da República,
Sendo assim, consciente de suas responsabilidades
maiores perante a N!lção brasileira, que quer, sobretudo,
que o Pafs entre numª noi'Jl1alidade constituclon!ll ç volte a um regime de plena democracia, o PMDB só poderia
tomar essa atitude, dando sua contribuição à votação
deste projeto de lei complementar,
Particularmente, Sr. Presidente 1 e Srs. Senadores, entendo que a regulamentação, a composição e o funcionamento do Colégio Eleitoral, através da aprovação dc$tc
projeto de lei complementar, não impedirá, se ainda tiverm9~ oportunidade, de aprovar a Emenda Thcodoro
Mendes, pela qual estamos ainda pugnando, na tentativª
das eleições diretas, mesmo em dois turnos,
De sorte que, Sr, Presidente, Srs. Senadores, aqui fica
a posição do PMDB, votando pelo Colégio Eleitorª!,
sem abdicar de sua luta final pela aprovação, se possível,
--da Emenda Thegdgrº Mendes, para que o povo brasileiro - todos os cidadãos eleitores -, através do corpo
eleitoral coletivo dª Nação, ainda possa depositar nas
urnas seu sufrágio para fazer o pró:~timo Chefe da Nação
brasileira,
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia) - Concedo a
palavra ao nobre Senador AQerbal Jurema, que falará
em nome do PDS.
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O Sr. Nelson CarQeiro- Sr. Presidente, peço a palavr~.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia) - Concedo a
ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder
do PTa.
palavr~

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Líder pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora~ 1
dor,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, reunida ont~IT!
em São Paulo, a Comissão Executiva do Parth:lq Trab!J~
lhista Brasileiro 'I'eiterou it.!!l determinação de continuar·
mos lutando pela eleição direta, Esta é nossa posl~o
mªnife!itada, aliás, em todas as oportunidades cm q!Je o
assunto tem sido levado ao exarn~ do Congresso Nacio·
na(,

EJJ diria, Sr. Presidente, que além da Emenda Thcodoro Mendes, há outra oportunidade, ao meu ver, mals útil
à vida democrática, para o restabelecimento das eleições
diretas no Pais, que é a aprovação do substitutivo do
nosso ilustre Colega, Senador Jorge Bornhausen, pois ao
meSillO tempo ern que permite a participação do povo na
escolha do !!Upremo mandatário da Nªção, possibilita,
li-través do sistema parlamentar, que todos os Partidos
respondam e -se responsabilizem pelos, negócios pelos
encargos do País.

e

Nesta oportunidade, porêm, temos de escolher entre
votar a regulamentação, ora em exame no requerimento
também subscrito por esse modesto Uder, ou, então,
ç-onfiar à Mesa do Congresso Nacional essa tarefa. Seria
jogar sobrt= os ombros de V, Ex•- sei ombros largos c
fortes - a responsabilidride de regulamentar o Co!egio
Eleitoral, que Deus permita não se reúna jamais. Mas :;c
isso acontecer, melhor será. que, através de uma lei com·
plementar, o Congresso Nacional assuma a responsabili·
dade pelos erros ou acertos de sua legislação.
Este é o motivo que fez com que o modesto requerido Partido TrabalhiUa Brasileiro subscrevesse o
requerimento e hoje lhe dCsse o voto favorável, n11 esperança, porém, de que o bom senso nacional e a clarividência dos homens públicos deste País ainda tornará o
possível, antes do dia 15 de janeiro de 1985, a aprovação
do sut>stitutivo do Senador Jorge Bornhausen, que insti~
tui o parlamentarismo no Pais, com a eleição direta do
Presidente da República. (Muito bem!)
rn~nto

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE. Como
Lfdcr. Sem revisão do or~dor.)- Sr. Presidente, Srs. Se~
nadares:
Por deferência do Lfder do PDS, Senador Aloysio
Chaves, estou, neste instante, falando sobre o Projeto de
Lei do Senado n' 148.

O SR, PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação
o requerimento.
Os Sr~. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pa\l~ll.)
Aprovado.

Adapta a Lei Complementar n9IS, de 13 de agosto de 1973, que regula a composição e o funcionamento do Colégio Eleitoral que c~egerá o Presidente
da Repóblica, e dá outras providências, às dispo~
sições da Emenda Constitucional n"' 22.
O requerimento de urgência sobre a tramitação deste
projeto, projeto de especial atenção de minha parte, porquanto como Relator da Emendª Constitucional do Presidente Figueiredo tive oportunidade de redigir uma das
emendas que regulamentava, como hoje, o funcionamento do Colégio Eleitoral e a escolha dos delegados pelos
Estados.
De maneira, Sr, Presidente, que venho apenas dizer,
em ngme do PDS, da urg8ncia que temos da aprovação
deste projeto, porquanto sabemos que não poderemos
ter o desenvolvimento do jogo democrático a 15 de janeiro, dentro do Col6glo Eleitoral, sem sua regulamen~
taç!lo, Seria o mesmo que e:~tlgfsscmos de uma olimpíada
ou de uma competiçãO qualQuer, que ela se realizasse
sem nenhumª regulamentação. E o" jogo polftico el(ige
que, antecipadamente, conheçamos suas regras.
Por isso sou pela urgência, em nome do PDS. (Muito
bem!)

O Sr. It!\Jn3r Franco cação de votação,

Sr. Pre~identc, peço verifi·

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - ~ regimen·
tlll ª ~olicitªção de
Vai~sc proceder à verificação de votação requerida
pelo nobre Senador Itamar Franco,
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares,
(Pausa.)
Como vota o Líder do PDS?

v. ax•

O Sr. Aloyolo Chaves (P))S- PA) -Sim.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Como vota
o Líder do PMDB?
O Sr. Humberto Lucena (PMDB -

PB) -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Como vota
o Líder do PTB?
O Sr. Nelson Carneiro (PTB -

RJ) -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Qs Srs, Se·
nadares já podem votar, (Pausa.)
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(Procede·se à votação.)
VOTAM ""SIM" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema - Affonso Camargo - Alexandre
Costa - Alfredo Cªmpos - Almir Pinto -:- Aloysio
Chaves- Altevir Leal-:- Álvaro Dias- Amaral PefxOto - Benedito Ferreira - Cid Sampaio - Claudionor
Roriz - Enéas Faria - Eunice Michiles - Fernando
Cardoso - Gaivão Modesto - Guilherme Palmeira Hélio Gueiros - Helvídio Nunes - Henrique Santillo
- Humberto Lucena - João Calmon_- Jorge Bornhausen -Jorge Kalume- Jo~é Fragelli- José Lins
--Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- Marcelo Miranda- Mauro
Borges - Milton Cabral - Moacyr Duarte - Murilo
Badaró- Nelson Carneiro- Octávio Cardoso --Odacir Soares- Passos POrto- Pedro Sim_OJ1- Raimundo
Parente- Saldanha De~zi- Severo.Gomes- Virgílio
Tavora.
VOTAM .. NÃO .. OS SRS. SENADORES:

Carlos Chiarelli -Fábio Lucena- Marco MacielMário Maia.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Votaram
SIM 44 Srs. Senadores, e NÃO 4_ Srs. Seiladores.
Não houve abstenções.
Total de votos: 48.
Aprovado o requerimento.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma _declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre ~nador Jtam_ar Franco, para declaração de voto.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para declaração de voto. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu vou ter de usar o expediente da
declaração de voto, porquanto a Liderança do meu Partido designou o nobre Senador Josê Fragelli para fazer o
encaminhamento.
Sr. Presidente, com todo o respeito ao nobre Senador
José Fragelli, à nobre Liderança do meu Partido, não
concordo, em absoluto, com as explicações que são dadas, pelo menos atê este momento, com a ida do PMDB
ao Colêgio Eleitoral. Nem se diga, Sr. Presidente, que
continuainos lutando junto a V. Ex• para a obtenção da
Emenda Theodoro Mendes, _esquecendo-se, também, e
inclusive o meu Partido, de que poderíamos adotar as
eleições diretas com o Parlamentarismo. Mas, Sr. Presi&mte, buscar urna genial explicação - e me permita V.
Ex• essa alocução, genial explicação - para dizer: vamos ao Colêgio para explodi-lo.
Falso, Sr. Presi_d!t_nte, falso sobre todos os aspectos. E,
estaríamos na linha de frente se realmente fosse v~rda_de.
Vamos ao Colégio Eleitoral para explodi-lo se no dia SC}guinte em que assumíssemos a Presidência da República,
convocássemos imediatamente as eleições direta~ neste
País. Aí, sím, Sr. Presidente, estaríamos indo ao Colêgio
para explodi-lo, mas permanecer no Palãcio do Planalto
durante 4 ou 6 anos, porque não sei se, depois de ocupar
o Palácio do Planalto, vamos gostar tanto que vamos
querer ficar 6 anos.
Não fugi a minha linha de coerência, Sr. Presidente, e
vou continuar insistindo a·qur, nesta-·no1te, apesar de
doente, sabendo que é difícil conduzir por mais meia
hora ou 40 minu,tós esta sessão, mas para- que meu voto
fique registrado e um dia, daqui ii 200, 300 anos~ quãrido
alguêm compulsar os Anais do Senado da República, hã
de encoritrar a incoerência deste meu Partido, Sr. Presidente. Incoerência por quê? Nós vamos fazer o que, nesta noite, Sr. Presidente? Adaptar o quê? Nós vamos apenas, Sr. Presidente, escolher delegados, vamos colocar na
linha de frente dQS candidatos à Presidência da República os nomes para que eles possam trabalhar e oxalá trabalhem não fil.zendo deste País um mercado p~rsa.
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Esta é a verdade, porque esta lei complementar, Sr.
Presidente - mal estruturada, pessimamente redigida,
que me perdoem - e vamos discutHa, inclusive na redação, se ela não for alterada - não poderia ser votada
em novembro deste ano, quando terminarmos, no dia 5
de novembro, nossos trabalhos, e esse famigerado Colégio Eleitoral vai-se reunir a 15 de janeiro de 1985.
Sr. Presidente, portanto arrasto comigo uma dificuldade porque pertenço ao Estado do candidato indireto
do meu Partido. A minha posição, Sr. Presidente, é muito difícil, como ê difícil aqui, nesta noite, quando olho
meus colegas de partido, não digo buscando seu apoio,
sua compreensão, por certo, terei de alguns, não sei se·
todos, qu<indo vejo a cúpula do meu partido - ê jã aí
digo a cúpula superior do meu Partido, Sr. Presidenteindo açodadamente a essa eleição indireta. Nem se diga,
Sr. Presidente, que fomos em 1974, quando aqui eu não
estava, quando fOmos em 1978, tambêm sob meus protestos, inclusive à casa do General Euler Bentes. As condições são outras, Sr. Presidente.
O povo foi às ruas, o povo clamou por mudanças neste
País, mas mudanças na ordem institucional, através das
eleições diretas, que são e continuam sendo, Sr. Presidente, o único caminho para que possamos romper asestruturas políticas que aí estão; a ordem econômica que aí
está cada vez mais dependente dos banqueiros internacionais, cada vez mais dependente do Fundo Mo-netãriô
Internacional. Qual Presidente eleito pelo processo indireto, Sr. Presidente Moacyr Dalla, terá a ousadia de
romper os contratos jã assinados em nome da. Nação
brasileira! E lá chegarão, por certo, se esse processo continuar. Nós ãinda temos esperanças de que ele mude,
mas serão Presidentes que chegarão lá comprohlissados
cOni. as elites nacionais, são Presidente que chegarão lá
com as mãos atadas e não resolverão os grandes proble. mas socfais deste País.
~ o encaminhamento de voto que f.ãço hoje, nesta noite, ao Senado da RepUblica. (Muito bem.)
O Sr. Mário Maia - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Com a palavra o nobre Senador Mário Maia, para uma declaração
de voto.
O SR- MÁRIO MAIA (PMDB- AC. Para uma declaração de voto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, votei cont(a a urgência do projeto e votarei contra
o projeto.
Todos nesta Casã conhecem meu ponto de vista. Sou
contra o o;lêgio Eleitoral não de hoje, Sr. Presidente,
sou contra o Colêgiq Eleitoral desde 1964, quando se feriu a Nação com um golpe político·militar.
Sr. Presidente, portanto, votando contra a urgência
que é pedida, nada mais estou fazendo do que manter a
coerência, manter a êtica, manter a moral da minha palavra, ao longo de 20 anos de resistência democrática.
Porque, Sr. Presidente, se fosse para adei:ii'-ao Colégio
Eleitora!_. eu não deixava para aderir hoje, quando os
meus cabelos estão embranquecendo-eu o teria feito em
1965 quando foi escolhido o primeiro Presidente da República, pela famigerada formação antipopular de uma
agremiação chamada Co-légio Eleitoral sem a consulta
ao povo. Sr. Presidente, desde aquela êpoca, eu quero
reafirmar, aqui e agora, relembrando a memória de todos que, quando foi proposto a eleição do Sr. Costa e
Silva por um Colégio Eleit(!ral adredemente preparado,
espúrio e ilegítimo, eu me retirei do Plenário da Câmara,
eu era Deputado, àquela época, para não compactuar
com aquilo que eu dizia ser imoral, ilegal e ilegítimo.
Sr. Presidente, passados esses 20 anos, sendo eleito
para o Senado Federal, mantenho minha coerência e
continuo dizendo que o Colégio Eleitoral é espúrio, ê
ilegítimo. E não sou apenas eu que digo. Meus pares o
disseram e continuam dizendo. Disseram, há pouco tem·
po, em todas as praças públicas de meu País e disseram
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aqui no Senado daRepública, e disseram na Câmara dos
Deputados. Muitos disseram que teríamos de ir ao Colégio Eleitoral, mesmo que fôssemos com o lenço no nari.t::,
p.t~rque ele é podre.
Sr. Presidente, acho que o Colégio Eleitoral é o que
meus pares afirmaram. E esta convicção não me nasceu
agora. Quando pedi para participar do grupQ. "Só Dl_r<::tas", não era absolutamente para ser sectário, ser do
contra, ser indisciplinado e contra meu Partido. Não,_Sr.
Presidente. Era porque aquele grupo de Parlamentares
que passaram a defender esse ponto de vista, tinha seu
pensamento coincidente com o que guardo ha tanto tempo, ha tantos longos anos.
Por isso, Sr. Presidente, votei contra a urgência e votarei contra o projeto porque, se sou contra uma coisa
ilegítima, não posso contribuir para que essa ilegitimidade se torne legítima através do meu voto.
Sr. Presidente, quero acrescentar que meu voto pessoal é o que já arfimei aqui nesta Casa. Entretanto; eu já
falei para o Presidente d9 meu Partido que-rio mOmento
oportuno,,com o desenrolar dos fatos, se preciso for, entregarei meu mandato a S. Ex• para ele dispor como bem
ent!!nder, porquereconheço que o mandato não me pertence, pertence ao povo e, através do povo·, ao Partido
que meu deu abrigo em sua sigla.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR- ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela ordem, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-Solicitei a pã.lavra baSeado no art._ 16, item VI, do Regimento Interno.
No dia de hoje, o Senhor Presidente da República
houve por bem indicar para Ministro da Indústria e do
Comércio um homem do meu Estado, o mineiro Murilo
Badaró, Senador da República.
Sr. Presidente, tenho muitas diferenças de ordem polftica com o Senador Murilo Badaró, mas sempre tive por
S. Ex• um grande respeito, pela sua vida pública. Desde
que ingressei nessa tarefa difícil aprendi, em Minas Gerais, a acompanhar de perto Murilo Badaró. Sempre es-tivemos, Sr. Presidente, em campos opostos, mas sempre, nos momentos mais díiiceis da vida nacional, quando tínhamos enfoques diferentes, respeitei a inteligência
e a éoerência desse ilustre mineiro, que vai ocupar o Ministério da maior importância neste País. Senador_ Murilo Badaró, creio que essa será soóretudo - permita~me
V. Ex• -, entre outras, a missão especifica do homem
das Minas Gerais, o homem telúrico, cheio de mineiridade, mas que há, no Ministério da Indústria e do Comér~
cio - jã ocupado pelo eminente Senador Severo Gomes
.....o-de representar a classe política, essa verdadeira classe
política que anseia por profundas transformações no
nosso País. V. Ex• vai ao Ministêrio, o Ministério que
tem de ter e precisa ter, cada vez mais, suas raízes nacionalistas. V. Ex• há de se deparar, sobretudo, Senador
Murilo Badaró, com a indústria de não-ferrosos, essa indústria que, recebendo subsídios do Governo, teima, às
vezes, em fazer sua verticalização, uma verticalização
que vai comprimindo cada vez mais pequenas indústrias
nacionais, e vai comprimindo essas indústrias nacionais.
E, por incrível que pareça, recebendo subsídios do Governo, como ê o caso da indústria dos não-ferrosos.
O SR.-PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a
campainha.)- Lembro a V. Ex• que seu tempo está terminado.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, eu pediria, e quantas vezes já usei hoje aqui desta expressão no
Senado da República, eu pediria benevolência a V. Ex•
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -
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Peço av.

Sr_ P-residente, a primeira questão de ordem que faço a

Ex' que termine, porque, efetivamente, foi ínoportuna a
hora. No Regimento, o art. 16, item VI, que V. Ex' invocou para pedir a palavra, segundo interpretação desta
Presidência, não é oportuno; mesmO prestando homenagem a um eminente colega que hoje assoma a um Minis-

V. Ex' é a seguinte: o art. _373, item II, do Regimento rn-

t~rio.

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, longe de
mim discutir com a Mesa, e particulamente- com V, Ex•
No art. 16, item VI, estâ escrito: Para uma comunicação
inadiável, manifestação de aplauso ou semelhante. Foi o
que busquei, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Mas V. Ex•
termine ligeiro, por favor, porque o processo de votação
jã estâ inicíado.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Murilo Badaró, infelizmente, a rigidez do Regimento, que V. Ex• conhece melhor do que eu, não ·me permitiria dizer, por
exemplo, que V. Ex' deve dar tempo ao oligopólio formado hoje pela indústria automobilíStica-deste País, que
fez aquilo que, hã pouco, eu tinha alertado respeitosamente a V. Ex!, porque, recebendo também subsídios do
Governo, na época, introduziu-se na indústria de autopeças e, aos poucos, foi eliminado também esta indústria, e hoje, esse oligopólio aí está.
Para terminar, Senador Murilo Badaró, seriam muitos
os adjetivos que eu poderia utilizar, nesta tarde, mas estoU -impedido pelo Presidente Moacyr Dalla de fazê-lo
ou pelo Regimento da Casa. Apenas para lamentar a V.
Ex• que caminhamos para o terceiro milénio, e este País
só será o grande país do terceiro mílênio, Senador Murilo Badaró, particularmente na minha visão, se, entre outras coisas, dominar o problema energético e o problema
de alimentos. E é por isso que V. Ex~ há de estar também
presente para evitar que o PRO ÁLCOOL, tão desejado
por todos nós, possa também avançar nas culturas alímentares, tão necessárias a um país de grande população, a um país pobre, como é ·a nosso Brasil. Nós queremos ser a grande Nação do século XXI. Mas, por certo, não seremos com esse Colégio Eleitoral, não seremOs
com a falta de democracia que ainda existe no País. Senador Murilo Badaró, os meus respeitos de adversário, o
meu respeito de homem público do mesmo Estado de V.
Ex•, e a esperança e a fé de que V. Ex' possa exercer, no
Ministério da Indústria e do Comércio, uma grande missão, sobretudo uma missão nacionalista. (Mui to bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Discussão
em turno único do Projeto de Lei do Senado n'i' 148, de
1984, Complementar, de autoria do Senador Aloysio
Chaves e outros Srs. Senadores, que
Adapta a Lei Complementar n'i' 15, de 13 de agosto de 1973, que regula a composição e o funcionamento do Colégio Eleitoral que elegerá o Presidente
da República, e dá outras providências, às disposições da Emenda Constitucional ri'l 22.
Dependendo do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Sr. Senador Itamar Franco, para uma
questão de ordem.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para
uma questão de ordem. Sem_r_evisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Eu pediria sempre a paciência de V. Ex•
Eu havia arrolado aqui umas 50 questões de ordem,
mas vou fazer apenas umas 3 ou 4, mesmo porque vamos
cansando.

terno diz o seguinte:
"No caso do art. 371-b ... " que é o caso solicitado pe~
los nossos Lideres, e o plural, aí, é apenas um plural
nobre porque, por enquanto, eu só tenho um Líder, que
é O-Senador Humberto Lucena. Como hoje o PMDB se
confunde com o PDS, permita-me o plural nobre.
Art. 373, item II:. "No caso o art. 371,. "b" por 2/3
(dois terços) da composição do Senado ou Líderes que
representam esse número".
Então, Sr. Presidente, faço a V. Ex• a seguinte indagação, como questão de ordem: Quantos Senadores o
Senador Aloysio Chaves representa? E digo porque, Senador Moacyr Dalla, digníssimo, Presidente do _Congresso Nacional e do Senado da República. Pelo que leio
e pelo que sei, muitos Parlamentares, Senadores inclusive, já deixaram o PDS. Alguns pertencem à chamada
Frente Liberal; outros já ingressaram inclusive no
PMDB e outros pertencem ao grupo."andreazista". Alguns pertencem ao Deputado Paulo Maluf e a maioria
da banda de cá- como dizia o Senador Dirceu Cardoso
- est4. "tancredeada". Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de saber se os 2/3 realmente estão representados
nos pedidos do Líder Humberto Lucena e do Senador
Aloysio Chaves? Era a primeira indagação que eu faria a
V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -O eminente
Senador Líder da Maioria representa 45 Srs. Senadores,
até o presente momento, nobre Senador.
O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, então a
Mesa não foi informada ...
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - V. Ex• é
assíduo, está presente a todas as sessões e viu que nenhuma manifestação, nenhum oficio foi dirigido a esta Mesa
neste sentido_.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, é importante porque, dentro da orientação que tracei para meus
debates nesta tarde, eu gostaria de classificar, como tenho de classificar, todos como pertencentes ao Partido
Democrático Social.
O SR. PRÉSIDENTE (Moacyr Dalla) mente.

Perfeita-

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, farei
agora a seguinte indagação a V. Ex• para essa indagação
eu lhe pediria, com o devido respeito, que atentaSse, inclusive, pela dificuldade de voz que tenho, para que eu
pudesse falar mais lentamente. A primeira pergunta dirigida a V. Ex', para que eu pudesse, então, encaminhar a
minha questão de ordem, seria a seguinte: V. Ex•, como
Presidente do Senado, despachou esse processo ou esse
projeto de adaptação à lei complementar para quaiS: Comissões?
O SR: PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Çomissão
de Justiça, agora, no enunciar, que V. Ex', na oportunidade, pediu a questão de ordem.
O SR. ITAMAR FRANCO- Então, Sr. Presidente,
aí vai a minha segunda indagação. Não quero me adiantar na questão de ordem sem que V. Ex' me responda,
por obséquio, o seguinte: pelo que eu depreendi da leitura do texto apresentado pelas nobres Lideranças do
PDS, PTB e do PMDB, pretende-se uma adaptação à lei
complementar, lei complementar esta de 13 de agosto de
1973. Lei complementar que foi alterada, Sr. Presidente,
pasme o Senado da República, pelo Decreto-lei número
1.539, de 14 de abril de 1~7, decreto-lei que permitiu,
nesta adaptação, que as convenções nacionais do PDS e
do PMDB pudessem ser realizadas antes do dia 5 de setembro conforme rezava a lei complementar de agosto
de 1973. Sr. Presidente, aqui vai a minha indagação mais
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objetiva, para não cansar V. Ex';. "0 art. 20 da Lei Complementar de 13 de agosto de 1973 estã revogado?". Eis o
artigo: capítulo das Disposições Gerais e Transitórias.
..Art. 20 as despesas com a reunião do Colégio Eleitoral e com o pagamento de ajuda de custo aos seus
membros correrão por conta do Congresso Nacional."
Gostaria, Sr. Presidente, de saber se este art~ 20 foi revogado?
O Sr. Aloys_io Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra ...
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, veja V.
Ex" que estou apenas fazendo uma indagação, não levantei questão de ordem ...
O Sr. Aloysio Chaves- O Sr. Presidente concedeu a
palavra a V. Ex• para uma questão de ordem e não há
questão de ordem. O regimento é claro;_ •• ... qualquer dúvida sobre interpretação ou aplicação deste Regimento".
E V. Ex• está questionando um artigo da Lei Complementar.
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, eu me
dirigi a V. Ex•, creio que o nobre Líder está sendo afoito
em in~erromper a fala de V. Ex• ...
O Sr. Aloysio Cbaves- Pedi a palavra para o Presidente, porque V. Ex• pediu pela ordem e eu também pedi
pela ordem para fazer essa observação.
O SR. ITAMAR FRANCO-- De qualquer forma ...
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Mesa está
atenta, nobre Líder Aloysio Chaves.
O Sr. Aloysio Chaves- Assim espero, Sr.

Presiden~e.

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, eu perguntava a V. Ex•, quando fui inopinadamente interrompido, se esse artigo da lei complementar estâ revogado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• tal·
vez fizesse uma íildagação melhor se se dirigisse, porescrito, à ComissãO de Constituição e Justiça que é um órgão técnico capaz de oferecer parecer em relação à indagação jurídica da lei, se ela foi revogada ou não.
O Presidente não tem em mãos esse dispositivo citado
por V. Ex• V. Ex• pede para uma questão de ordem eestâ
fazendo indagações. Faria um apelo, uma rogativa veemente a V. Ex' para formular, de imediato, a questão de
ordem.
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, creio
que ai V. Ex• hâ de aceitar minha palavra, a não ser que
compulsássemos o terminal do computador que está ai
atrás de V. Ex'
Entendo, Sr. President~. que este artigo 20 da Lei
Complementar não foi revogado. Compulsei o decretolei, verifiquei a adaptação que as nobres lideranças fizeram e não encOntrei a revogação do artigo 20, razão pela
qual, Sr. Presidente- e aqui peço a atenção de V. Ex•,creio que chegamos a um ponto importante e tenho certeza de que, com a inteligência, com a clarividência e
espírito público de V. Ex•, entenderá nossa questão de
ordem.
Veja que, neste ponto.-0 Regimento foi de uma clareza
e de uma lucidez que normalmente não acontece, às vezes:
Art. 108. A Comissão de Finanças compete
opinar sobre:
I - tributos e tarifas;
II -sistema monetário, bancário e de moedas;
III- caixa económica e estabelecimentos de capitalização;
IV- câmbio e transferência de valores para fora
do País;
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V- interverição federal, quando tiver por fim
reórganlzar M finanças do Estado (Const., art. 10,
V);

Vl -pedidos de emprêstimos, operações ou
acordos externos quando se tratar de tnát6rla financeira, oferecertdo o respectivo projeto de resolução,
ressalvado o disposto no ãrt. lOS, I, e;
E aqui, Sr. Presidente, ó item VH, àô quãl pediria a
máxima atenção de V, Ex•
À Cofuiss!lo de f"ifia.tiçiiil cômpete optnat sõbre
"qualquer mat~rla, mesmo privativa de outra Comissão, desde que ... imediata ou remotamente lnnua na despesa ou na receita [jt1btica, ou tto patrl-

mônio da União",
O tol!glo Eleitoral, Sr. Presidente, será pág:õ Côlíi des-pesãS plibl!cas, porque ãssitn diz o seu ãrt. 20, i1à lel complementar.
Entendo, Sr, Presidente, que mesmo privativamente
- e não só eu, ~ o Regimento da Casa qtiéffi ó diz - a
Cõmissâo de Finanças tem de óplnar, porque os n.õbres
Líderes do OovéffiB e da Oposição não atentaram que o
Cole-gio Eleitoral terá despesas que v1io influir na receita
pt1biica, Influindo na receita pllbllca, ~ o congresso
quem vai pagar atrav~s de dotações, n Comissão de Fic.iát:iÇáS tem de opinil.r,
~a questão de ordem que encaminho a V. Eli
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -A M"a vai
decidir à quesU!.o de ordem de V. Exf
Efetlvamente, V, Ex' levanta umtt preliminar que, em
outra oportunidade, a Mesa deveria decidir. Se for apresentada outra qualquer lei complementar disciplinando
essa matéria c entrando no fato da matêria financeira, a
Mesa remeterá o projeto à consideração da Comisaão de
Finanças. Nestas condições, a matéria que a lei comp1ementar trata é c:xclusivamente matêrla de direito, e em
matéria de direito é prerrogativa do art. 106, inclso Vl,
do Regimehto Interno, de compet~ncla exctuslva da Comissão de Constituição e iustiça.
O SR. ITAMAR FRANCO- Permite-me V. Exl, Sr.
Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Pois nli.ol

O SR. ITAMAR FRANCO- A decisão de V. Ex• 6
uma decisão soberana, e eu evidentemente vou rccotrer
dela. Veja, Sr. Presidente, a gravidade da decisão que V.
Ex~ dá, neste instante, porque se àiiiaithã, não houver nenhuma modificação a mais nessa lei complementar, nós,
e V. Ex• particularmente, teremos de determinar gastos
pa.ra o Colegto Eleitoral.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr palla) - Não vou
dialogar com V. E:x'. Na hora oportuna, se cfetivamente
tivermos de fazer gastos com o Co!E:glo E!eltoral, e o art.
20 tiver sido revogado, a Mesa do Senado farâ um anteprojeto de lei complementar e o submeterá a seus pares,
para decidir.

O SR.lTAMAR FRANCO- Sr. Presidente, recorro
da dCclsão de V. Ex• pata o Plenârio.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Segundo o
entertdiment.o da Mesa, V. Ex~, eminente Senador ItaM
mar Franco, fez uma ittdagação, não levantou uma questão de ordem.
O SR. ITAMAR FRANCO - Nilo, Sr. Presidente.
Uma questão de ordem, quando disse e continuo insistindo ...
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia) - Qual foi o
artigo que V. Ex• citou? O art. 373 não cabe, absolutamente.
O SR. ItAMAR FRANCO- ... que é privativo tamb~m da Comissão de Finanças opinar...
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O SR. !'RESIDENTE (Moacyr Dalla) - Isso não é
questão de ordem, eminente Senador. Isso seria um ato
normativo disclpllnador. V. Ex• está falando da competencia da Comissão.
(j SR. ItAMAR FRANCO - l'l uma questão de ordem. V. Ex• tem o direito até ...

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalia)- Eu vou aceitar o recurgo de V. Ex'
So!lcito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares,
para procedermos à votação, (Pausa.)
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a decisão da Mesa
périTUi.iiC:Çãm sentados, (Pausa.)
Ãi)fo-vada.

O Sr. Itamar Frailco -

Sr. Presidente, peço verifi-

éãÇll.o de votação.

O SR. PRESIIJENTE (Moacyr Palia)-

l'l regimen-

Sblicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares,
j:iâi'ã procedermos à verificação de votaç§.o. (Pausa.)
Cofil.ó vota o nobre Líder do PDS?
PA) -

Sim.

O SR. PRESIDENtE (Moacyr Palla)- Como vota
o nobre Uder do PMDB?
O Sr. Humberto Lucena (PMDB -

PB) -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia) - Como vota
o nobre Líder do PTB?
O Sr. Neloon Carneiro (P'rii - RÍ) - Sim.
Os Srs. SehRdores jll podem votar. (Pausa.)
Procede-se à votação

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbai Jurema- Affonso Camargo- Almir Pinto
- Aloysio Chaves- Álvaro Dias- Amaral PeixotoBenedito Ferreira- Carlos ChiareHí- C{d SampaioClaudionor Roriz- Eunice Michiles- Gaivão Modesto- Hélio Oueiros- Helvídio Nunes- Henrique Santillo- Humberto Lucena- João Calmon -Jorge Bornhausen - Jorge Kafume -José Fragellf - JosE Uns
- Jutahy Magalhães - Lomanto Jt1nlor - Lourival
Baptista - Marcelo Miranda- Marco Maclel- Mauro Borges- Moacyr Duarte- Nelson Carneiro~ Oc~
tâvio Cardoso- Odacír Soares- Pedro Simon - Rairii.Ufido Parente - Saldanha Derzi - Severo Gomes VIrgílio Távora .

VOTAM "NÃO" Os SRS. SENADôiiES:
Alexandre Costa- Itamar Franco- Mârlo MalaPasso Pôrto .

ABSTEM-SE DE VorAR O SR. SENADOR:
Lulz Viana.
O SR. PRESII>IlNtll (Moacyr Dalla) SIM 36 Srs. Senadores e NÃO 4.
Houve uma abstenção.
To tal de votos: 41.

Voltaram

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Foi mantida
a decisão da Mesa.
O SJl• PRESIDENtE (Moacyr Oalla) - Solicito ao
nobre Senador Helvídio Nunes proferir o parecer...

éi Sr. iiamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peça a palavra para uma de~laração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia)- Eu já havia
coricedido a paiavra ao noOre Senador Helvidio Nunes,
antes de V. Exi tê-la pedido para uma declaração devo-

to.

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para emitir
parecer,} - Sr. Presidente:
O projeto sob exame, de autoria das Lideranças do
Partido Democrático Social (PDS), Partido do MoviiiiCfito DefnOCfático Brttsilelro (PMDB) e do Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB), tem por objetivo disciplinar a composição e o funcionamento do Colêgio Ê!eltoral que elegerá, a 15 de janeiro de 1985, o próximo Presidente da Repllblica.
A matéria, eltl síritese, antede à norma do artido 75 da
Lei Magna, que estabelece, verbls:
"Art. 15. O Colégio Eleitoral reunir-se-â na
sede do Congresso Nacional a 15 de janeiro do ano
o mandato presidencial~'.

em que findar

tal o pedido de V. Ex.'

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS -

Concedo a palavra ao nobre Senador Helvfdio Nunes,
para proferir ó pãrecer da Comissão de Constituição e
Justiça.

Na. justificaç!o assinalam seus Autores, os llustres Senadores Aloyslo Chaves, Hutrtberto Lucena c Nelson
Carttelro, que ''o presente projeto de lei complementar
visa a adaptar a Lei Complementar il' 15, de 13 de agostO de 197.3, que regula a composição e o funclonamento
do Colêgio Eleitoral que elegerá o Presidente da. Re~
pt1bllca à Emenda n' 22 e, be~ assim~ a disdplhtar melhor o registro dos candidatos';,
É ã justilicaçãoj vazada em dois parâ.grafosj termina
por Informar que a tiOVã lel. "limitar-se-é a estabelecer
normas Indispensáveis pat'ã á escolha dos delegados da
Assembléia Legislativa que passaram a ser indicados
pela bancada tnãjoritâria e a dispor sobre aspecto runda..
mental do registro dos candidatos".
Ínexistem obsiâculos de ordem jur!dico-constituclonat
à tramitação da mat~rla, que se pt'Of1Ôe ã dar fiel execução ao disposto no art. 74, § 3i\ da Co11Stituição Fedetãl.
Al6m do mais~ a proposição Boluclona dúvidas a respeito da indispensabilidade de preceitos legais na adequa~;l!.o da legislação complementar e ordinária à rc:dação do ti 29, art. 74, da Lei Magna vigente,
O Projeto de Lei n~> 148, de 1984- Complementar, de
outra Parte, dá ao Colégio Eleitoral a disciplina reco~
mendávet ao perfeito cumprimento dn Lei Maior.
Pequenas modificações redacionals, sem esquecer a ta~
refa i'eglmental da Comissão da Redacão, poderão ser
sugeridas por e..,ta Comissão, entre outras incidentes
sobre o art. 69, parte final, Parágrafo único do art. 111, e
art. 2ii. Basicamente, essM modificações consistiriam no
seguinte:
No final do art. 6~';. "dentro de48 horas, os nomes dos
delegildos ao Colêgio Eleitoral e os de seus suplentes';,
Uma ligeira modificação redacional;-"dentro de 48 horas, dS tiomes dos delegados e dos respectivos suplentes
ão COlégio Eleitoral".
No Parágrafo Onico do art. 1~';. ''Se expirado o prazo,
o Presidente da Assembtêia não fizer a comunicação a
que se refere este artigo~ essa providencia caberá ao
Líder da respectiva bancada, dentro de igual prazo".
Modificação redaclonal sugerida; "Se expirado o praZd, õ Presidente da Assembléia não fizer a comunicação
a que se refere este artigo, caberá ao Líder da respectiva
bancada fazê-la, dentro de igual prazo",
Ao ãi't. 29:. "Da decisão da Mesa do Senado Federal,
sobre registro de candidatos, caberá. recurso da parte interessada, em 48 horas, ao Supremo Tribunal Federal,
etc,,"
Sugestão redaclona.l;. "Da decisão da Mesa do Senado
Federal, sobre registro de candidatos, caberá recurso em
48 horas ao Supremo Tribunal Federal".
O parecer, Sr. Presidente, é pela aprovação da matéria. (Muito bem1)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Comissão
de: Constituição e Justiça conclui seu parecer pela consti-
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tucionalidade e juridicidade e, no mérito, favorável ao
projeto.
Sobre a mesa, emenda que serâ lida pelo Sr. 19Secretário.
~ lida a seguinte

EMENDA No I (de plenário)
Ao Projeto de Lei do Senado n~' 148, de 1984Complementar
Inclua-se o seguinte art. 69 renumerando-se os demai\):
Art. 6» Na hipótese prevista no parágrafo único do
art. 4~', cada bancada indicará os respectivos delegados e
suplentes na forma do caput do artigo e das aHneas. "c" e
"d", obedecidas, ainda, as seguintes normas:
a) Cada Deputado votará em quatro nomes.
b) Considerar-se-ão eleitos delegados da Assembléia
os três mais votados e, suplentes, os que se seguirem na
votação, em cada partido.
Justificação
O Projeto de Lei Complementar que adapta a Lei
Complementar n9 15 de 13 de agosto de 1973, não previu
a forma de escolha dos delegados e suplentes no caso de
bancadas e suplente, no caso de bancadas de igual n~me
ro de representantes nas Assembléias Legislativas. É o
caso particular do Estado de Mato Grosso do Sul onde
dois partidos têm o mesmo-número de Deputados esta~
duais.
Assim, a presente emenda procura suprir a lacuna do
Projeto de lei, disciplinando o processo de escolha dos
delegados ao Colég(o Eleitoral onde dois partidos possuem o mesmo número--de representantes.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 1984. - Aloysio
Cbaves, Líder do PDS - Humberto Lucena, Líder do
PMDB -Nelson Carneiro, Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) são o projeto e a emenda. (Pausa.)

Em discus-

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir, e para encaminhar a V. Ex• uma emenda
ao Projeto.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalia)- V. Ex•, por
gentileza, envie à Mesa, que o nobre Sr. 19-Secretário
procederá à leitura da emenda de V. Ex•
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, eu queria dizer,
também, a V. Ex•, que tive dificuldade em acompanhar a
leitura da modificação.~ incrível, Sr. Presidente, que os
Líderes apresentem um projeto, hoje, e já estão apresentando, agora, uma modificação a esse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a) mental, nobre Senador.

Mas é

regi~

O Sr. Itamar Franco- Eu não estou dizendo que não
é regimental, Sr. Presidente, apenas estou querendo que
conste isso nos Anais do Senado. Três Líderes preparam
uma adaptação à lei e complementar, Sr. Presidente, e V.
Ex' precisa ter paciência. Eu pedi um pouco de paciência
a V. Ex•, mas se V. Ex• não tiver essa paciência, e eu já
tendo dificuldade de falar, então seria melh_or que eu me
retirasse desta Tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallo)- T<m V. Ex•
a palavra para ler sua emenda e justificá-la.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMD!l-MG. Para discu·
tir, sem revisão do orador.) - Sr. Presidente;:
Desejo apenas dizer que três líderes fazem uma adaptação de uma emend_a à lei complementar em menos de
duas horas da discussão da matéria, com as maiores dificuldades regimentais, e os três líderes já apresentam mo-

dificações. Sr. Presidente. b incrível! Só no nosSo Brasil,
ou só no Senado da República de 1984.

Sr. Presidente, eu queria encaminhar a seguinte emenda a V. Ex•, com uma justificativa pronunciada oralmen-

te, para dizer que discordo profundamente da interpretação de V. Ex~, razão por que encaminho esta emenda.
Porque não é crível, Sr. Presidente, jã que querem fazer um Colégio Eleitoral, que vão estabelecer um Colé-gio Eleitoral, que vai se reunir de acordo com a Constituição em vigor, na Capital da República, evidentemente, esse Colégio Eleitoral vai trazer despesas ao Erário
público, e particularmente às rubricas do -Congresso Nacional.
E tanto isso é verdade, Sr. Presidente, e é por isso que
peço que V. Ex• me desculpe, pois errou e deve ter errado
sempre com o seu coração, com sua experiência e com
sua inteligência: mas V. Ex• vai verificar que na própria
rubrica, quando formos discutir aqui o Orçamento da
República, apenas na Chamada Lei de Meios há de constar, para 1985, dotações para o Colégio Eleitoral.
V. Ex~ então diz, e aí é que me pasmou, o que se for
necessárío, através da Mesa Diretora, V. Ex' apresentaria um outro projeto de lei complementar.
É incrível Sr. Presidente. Mas encaminho a emenda, e
sabe V. Ex' da admiração, do respeito, da amizade que
me liga a V. Ex•, e os embates aqui são apenas aqueles
que me ditam minha obrigação de representante de Minas Gerais, que não é apenas nesta noite, Sr. Presidente.
Eu a,qurtenho tentado trabalhar.
Encaminho a V. Ex• a seguinte emenda, Sr. Presiden~
te:
EMENDA N9 2 (de plenário)
"Dê-se ao art. 20 da Lei Complementar nO? 15 de
13 de agosto de 1973, a seguinte redaçã9:
"Art. 20 os encargos administrativos com a reu~
nião do Colégio Eleitoral correrão por conta do
Congresso Nacional. § lO? os Deputados Federais e
Senadores não farão jus a qualquer remuneração ou
ressarcimento pelo comparecimento ao Colégio
Eleitoral; § 29 os Deputados Estaduais far-ãO JUs a
uma ajuda de custo fixada e paga pelas respectivas
Assembléias Legislativas."
Sr. Presidente, o Colégio Eleitoral previsto na Lei
Maior para eleger o Presidente da República e, sincera~
mente, vai ser a última vez que vou falar, porque já não
tenho mais voz compõe~se como é notório, de congressistas e de representantes das Assembléias Legislativas.
Nada justifica que os Parlamentares Federais façam jus a
uma remuneração ou ressarcimento pelo simples comparecimento à sessão, já que essa se realizará na Capital do
País. Quanto aos Deputados Estaduais, entendemos ser
da exclusiva competência das respectivas Assembléias
não só a fixação de ajuda de custo, como a responsabilidade pelo pagamento. Esse pagamento, Sr.Presiden{e,
não deve caber ao Congresso Nacional, que deve apenas
arcar com as despesas administrativas, e nem os Senado~
res e nem os Deputados Federais deverão receber qual~
quer remuneração.
E o encaminhamento que faço a V. Ex~.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros para discutir,
em nome do PMDB, o projeto e-· as emendas.
O SR. HELIO GUEIROS (PMDil- PA. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes de tudo, a Liderança do PMDB quer dizer de
público que não teve outra alternativa senão indicar alguém para falar favoravelmente ao projeto, porque essa
é a decisão da maioria. Se não fosse isso, teríamos muito
- prazer e muita honra de dar a palavra ao ilustre Senador
Itamar Franco para fazer a defesa dos seus pontos de vista. Além do que, S. Ex', o Sr. Senador Itamar Franco,
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declara que não quer saber do Colégio Eleitoral, tem
nojo dele e não quer nem ouvir falar dele, mas, por incrível que pareça, S. Ex~ aqui, neste instante, apresentou
emendas modificando e regulamentando o Colégio Eleitoral. Verifica portanto S. Ex•, e ele dá o exemplo, que
em determinadas circunstâncias, mesmo que o Partido,
em tese, em princípio, não esteja de acordo com aquilo
que se vai votar ou aquilo a que se destina, ele é obrigado
a cumprir a lei e a Constituição, e é isso que o PMDB está fazendo neste instante. É um imperativo da Constituição fazer essa lei complementar. E o PMDB, mesmo
não concordan'do com a Colégio Eleitoral, quer disciplinar esse Colégio Eleitoral.
O PMDB não concorda com homicídio, mas legisla
sobre homicídio; o PMDB não concorda com infanticídio, mas legista sobre infanticídio; não concorda com
corrupção, não concorda com todo tipo de crime que
existe na Lei Penal, mas é obrigado a regulamentar essa
Lei Penal. E não é pelo fato de o Congresso Nacional
deixar de regulamentar essa Lei Penal que o crime vai
deixar de existir? O crime existe. Então, no caso específico do Colégio Eleitoral, ele existe é vai se reunir no dia
15 de janeiro. Não tem jeito, não tem alternativa.

É tofice, é}antásia, é um pouco de infantilidade pensar
que se o Cohgresso não votar a lei regulamentando oColégio Eleitoral, ele não vai se reunir no dia 15 çlejaneíro,
pois vai se reunir. Com lei ou sem lei, ele vai se reunir e,
com lei ou-sem lei, ele vai eleger o futuro Presidente da
República. E preciso aceitar os fatos consumados, como
eles se apresentam.
O PMDB considera e~púrio e ilegítimo o Colégio Eleitoral, porque o processo que deu origem ao mesmo é espúrio e ilegítimo. Se o Colégio Eleitoral fosse votado por
uma assembléia constituinte, não haveria nada de espúrio e ilegítimo. Mas, assim como é o Colégio Eleitoral,
assim é o decursO de prazo, assim é o decreto-lei, assim é
o civil sendo julgado pelos militares, assim é a falta de
Prerrogativas--do Congresso. Tudo isso teve origem espúria, origem ilegítima; mas ao PMDB, que optou por
uma posição dentro da lei, não resta alternativa senão
cu_mprir rigorosamente essa lei.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preferível que se che~
gue ao dia 15 de janeiro com as regras do jogo plenamente estabelecidas e definidas, do que se deixar que os casos
sejam resolvidos a mercê de uma eventual maioria. na
ocasião, ou até mesmo da Mesa do Senado da República. Não que essa Mesa não tenha idoneidade, não tenha
capacidade, mas é evidente que ela, compondo-se de ele~
mentos pertencentes ao Colégio Eleitoral e tendo cada
um a sua preferência nesse Colégio, essa decisão poderia
ser eivada de parcialidade. Não é o caso aqui, desta nos~
sa reunião, em que o PDS tem um candidato e o PMDB
tem outro candidato, cada um lutando por princípios e
ideais antagônicos, diferentes um do outro, haverá, ago~
ra, neSta Oportunidade, cada um, sem saber ainda quem
vai gan-har, de disciplinar melhor e com mais critério o
funcionamento do Colégio Eleitoral.
Nestas condições, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o
PMDB vota pela regulamentação do Colégio Eleitoral.
O povo brasileiro sabe que não depende do PMDB a implantação das eleições diretas. Ele acompanhou nossa luta, sabe de nossa sinceridade de propósitos, sabe que fizemos tudo quanto foi possível para reimplantar a
eleiÇ3õ direta no Brasil. Se o poder de restabelecer a
eleição direta escapa ao controle do PMDB, ao PMDB
não resta outra alternatiVa senão cumprir o ritual prescrito na Constituição, reg'uiamentando o Colégio Eleitoral.
Nestas condições,- Sr. Presidente, votamos favoravelmente ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra a,o nobre Sr. Senador Aloysio Chaves.
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O SR. ALO YS/0 CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE
.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia) - Conce.do a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, nos termos do
art~ l6, inciso V.
O SR. ITAMAR FRANC'O'(PMDB- MG. Pronun·
cia o seguinte dhcurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Se eu não conhecesse o nobre Senador Hêlio G_ueiros,
entenderia, nas expressaes do nobre representante pa·
raense, que ele teria ficado aborrecido CQ:m a minha
emenda, que determina o não pagamento aos Srs. Sena-

dores e Srs. Deputados. Nesta linha horízontal incluo o
nobre Líder do Governo para lamentar seu votojâ contrário a esta emenda.
De repente, Sr. Presidente, passo a

sir

o criminoso,

passo a ser o homem que defende o Colégio Eleitoral,
nas palavras do Senador Hélio Gueiros. E por que apresentei essa emenda? Porque V. Ex• negou-me a questão
de ordem, V. Ex• negou-me, como Presidente da COmissão de Finanças, que sou, que eu desse o meu parecer
contrário a esse projeto mal estruturado, pe_~simamente
redigido. Veja, Sr. Presidente, que, há pouco, eu dtzia
daquela expressão, naquela genial explicação do PMDB,
e-agora encontro mais uma do SeJ?ador Hélio Gu~ir<?s, _?
que me recorda aqui, Sr. Presidente,- e me perll'!lta V.
&.', sem desrespeito ao Senado da República- a história daquela moça que estava sendo estrupada e teve
que relaxar e aproveitar o estrupo (O Sr. Presidente, faz
soar a campainhia). Só que agora é. o contrário, o estrupador desse Colégio é o PMDB, porque o PMDB quer se
aproveitar do Colégio Eleitoral. Sr. Presidente, vamos tirar a máscara, vamos ser verdadeiros, vamos confessar:
queremos ir ao Colégio Eleitoral, sim, porq~e hojetemõS
os votos da Frente Liberal e eu já O aisse: muitos daqUi
não fundaram o meu Partido, o meu P_artido hoje é biruta da Frente Liberal; onde o vento der essa biruta se vOlta para esse vento. Se amanhã, Sr. Presidente, essa beleza
que é a Frente Liberal retirasse os votos do meu Partído,
eu duvido, Sr. Presidente, que o PMDB fosse ao Colégio
Eleitoral. E me permita avançar mais um pouco, porque
fui citado pelo Senador Hélio Gueiros e pelo Uder do
GovernO. Quando se ameaçou; apenas se ameaçou, - e
isso precisa constar dos Anais do Senado_----: _num::i:Jextafeira, uma prévia no Partido do Governo, no sábado, as
lideranças maiores do PMDB, reunidas no Rio de JaneiÍ'o, inclusive com o nosso candidato em estado febril,
aparlemadas, apavoradas, resolveram falar num plebisM
cito, e o próprio Secretário-Geral do PMDB, o ilustre
Senador Affonso Camargo corria à televisão corria a S.
Ex• para dizer que nós, do PMDB, não iríamos ao Colégio Eleitoral.
Mas bastou que, na segunda-feira, num gesto bravo, o
Senador Sarney rompesse com seu Partido para que, naquela noite, o Colégio Eleitoral voltasse__'ª" _encantar os
peemedebistas e, particularmente, a cúpula do meu Par·
tido.
-- __ _
f! com isto, Sr. Presidente, que não podemos concordar; ninguém mais do que eu - e eu já disse no Senado
da República nesta noite- ninguêm mais do que eu sei
das dificuldades, por ser de Minas Gerais, por defender
uma linha de coerência c_ontra o Colégio Eleitoral.
Não, Senador Hélio 0\J.eiros, não estou seildo incoerente. O Presidente da Casa não me permitiu, como Presidente da Comissão de Finanças, que eu opinasse contrariamente. Entendo diferentemente do Presidente da
Casa. Esse Colégio Eleitoral, porque assim está escrito
na lei complementar, e mesmo que não estivesse escrito
na lei complementar, dará despesas ao Erário público e o
Congresso Nacional, de acordo com essa legislação, tem
de pagar a Senadores, a Deputados Federais e Estaduais.
Esta é que é a verdade. Senador Hélio Gueiros, é possível

que V. Ex• procure na minha vida alguma incoerência, é
possível, Senador Hélio Gueiros: Mas desde que cheguei
ao Senãdo da República, desde que iniciei como Prefeito
de minha cidade, Juiz de Fora; com as maiores dificuldades, tenho tentado seguir uma linha reta. N3. minha vida
pública, não há nenhuma incoerência, Senador Hélio
Gueiros, há apenas uma tentativa, a mínima, a pequena,
a infinitesimal, e eu diria numa linguagem matemática,
um "dx", para tentar moralizar o Colégio Eleitoral, para
que não se pague a Deputados e Senadores, também,
uma subvenção. E lamento que o Líder do Governo venha com sua fala robusta~ falando em nome de 46 ~ena
dores quando não são mais 46 Senadores que ele repreM
senta nesta Casa. Permita-me que eu lhe diga isso respeitosamente, porque esta é uma verdade, tamb§m, crua e
nua, que precisa coristar nos Anais do Senado da República. O Senador Aloysio Chaves não r~presenta mais
nesta Casa 46 Srs. Senadores ..:.... e é umá pena que eles
não se_ levantem e proclamem o que estou dizendo aqui
- ele não representa os Senadores da Frente Libe!al.
Não_ sei se ele representa aqueles seguidores do Min_is_tro
Mário Andreazza. Sei o grupo que S;- Ex~ representa,
mas não 46 Senadores, Sr. Presidente...

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) soar a campainha.)

(Fazendo

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou encerrar, Sr. Presidente.
Tire o meu Partido a máscara, diga honesta e sinceramente que quer ir ,e deve ir ao Colégio Eleitoral, porque
esse-Colégio Eleitoral poderá dar ao PMDB a Presidência da República. Esta ê a verdade que o povo brasileiro
precisa saber. E esta verdade, Sr. Presidente, enquanto
não me atirarem ovos, enquanto não me atiiarem pedras
em Minas Gerais, eu continuarei a dizer na minha terra,
dizer que é uma falsidade do meu Partido, que ele quer
apenas as eleições indiretas e jamais as diretas.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- Encerrada a
discussão. Com a apresentação das emendas, a matéria
volta à Comissão de Constituição e Justiça para exame
das emendas, cujo parecer deve ser proferido, em seguida, em virtude de estar a matéria tramitando em regime
de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidência cancela a seSsão conjunt? anteriomente convocada
para as 19 !}oras, no plenãrio da Câmara dos Deputados,
e convoca óutra a realizar-se às 21, horas e 20 minutos,
destinada à apreciação, em regime de urgência, dos Pro~jet"Os -de Decreto Legislativo n~"s 28, de 1984-CN (10• ses~
são); 29 e 30, de !984-CN (6• sessão); 31, 32 e 33, de
1984-CN, e da Mensagem Presidencial n9 50, de t 984- ·cN- (I' sessão).
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes para proferir
parecer quanto às emendas.
O SR- HEL VIDIO NUNES (PDS- PI. Para proferir
parecei_:}- S~. Pr~sídente, Srs. Senadore~:_
Quase que concomitantemente~ notícia da designação
para Relator do Projeto de Lei nl' 148, de 1984, recebi,
também, a informação de que uma emenda seria apresentada, em Plenário, à proposição.
De fato, ao ler o projeto, verifiquei que a parte relativa
ao disposto no art. 4':>, do Parágrafo Único, reclamava
uma complementação. Esta complementação surge e
completa o projeto original através da emenda que tenhO
em mãos, oferecida pelos Líderes Aloysio Chaves, Humb~rto Lucena e Nelson Carneiro.
A emenda trata de situações como a de Mato Grosso
do Sul, em que o PDS e o PMDB têm igual número de
Deputados na Assembléia Legislativa.

Agosto de 1984

A emenda dos três Líderes, por conseguinte, visa asanar a omissão do projeto original, e declara:
Inclua-se onde couber:
Art. 61' Na hipótese prevista no parágrafo único do art. 4~>, cada bancada indicará os respectivos
delegados e suplente na forma do caput do artigo
anterior e das alíneas. "c" (:, ''d", obedecidas, ainda,
as seguintes normas:
a) Cada deputado votará em quatro nomes.
b) Considerar-se.ão eleitos delegados da Assembléia os três màis votados e, suplentes, os que se
seguirein na votação, em cada partido.
O parecer é no sentido da tramitação da emenda, pois
que nada se lhe pode opor quanto à constitucionalidade
e juridicidade.
No que tange à emenda oferecida pelo eminente Senador Itamar Franco, ela visa a alcançar o dispositivo da
Lei Complementar n~' 15, de 13 de agosto de 1973, art.
20, que diz o seguinte:

"As despesas com a reunião do Colégio Eleitoral
e com o pagamento de ajuda de .custo aos_ seus
membros correrão por conta do Congresso NacionaL"
O Senador [tamar Franco pretende que esses encargos
sejam suportados pelos próprios Deputados e Sen_adores
e pelos cofres estaduais, no que diz respeito aos Deputa~
dos Estaduais; essas despesas serão suportadas pelas respeCtivas Assembléias Legislativas.
Poderia parecer, face ao disposto em itens do art. 77,
inclusive de seu parágrafo único, que a matéria feriria a
- =constituição. Nos termos em que a emenda estâ formulada, penso, Sr. Presidente, que ela deve ser aceita pela
Comissão de Constituição e Justiça, porque apenas altera a fonte de pagamento, mas ela não cria despesa nova;
ao contrário, ela retira dos que integram o Colêgio Eleitoral o dispêndio que nos Colêgios Eleitorais anteriores
foi pago aos respectivos componentes.
Na verdade, a Emenda Itamar Franco não cria despesa, por conseguinte, ela deve ser recebida pela Comissão
de Constituição e Justiça,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacur Dalla) - O parecer
conclui pela constitucionalidade e juridicidade da Emenda Ó.~> 1 e favorável à Emenda nl' 2.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua votação, podendo usar da palavra, para encaminhá-la por
metade do prazo previsto para as matérias em tramitação normal, o autor da proposição, o relator e um or_a~
dor por cada Partido.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon,
que falará pelo PMDB.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Como Lider,
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente:
A posíç:lo do PM D B é muito clara com relação ao
rilómento eril qUe estamos vivendo. O PMDB continua
lutando e continuarâ lutando, para que seja colocada na
Ordem do Dia, para votação, a Emenda Theodoro Mendes.
Este compromisso nós temos e assumimos em praça
pública e este compromisso estamos cobrando da Bancada do PDS e, de um modo muito especial, da Mesa do
Congresso Nacional.
Na opinião do PMDB, o Presidente do Congresso tem
condições de colocar em votação, imediatamente, a
Emenda Theodoro Mendes. E na opinião do PMDB essa
emenda já deveria ter sido posta em votação, porque se
na votação da Emenda Dante de Oliveira houve 2/3 do

Agosto de 1984

Congresso presente, e tinha quorum para deliberar, e se
rejeitou por falta de 2(3 a Emenda Dante de Oliveira, -mas tinha 2(3 dos presentes, a sessão deveria continuar,
e o Presidente do Congresso tinha obrigação de convocar, imediatamente; uma nova sessão para ·continuar a
pauta daquela sessão que estava sendo votada, e tinha
como segundo item de votação da pauta daquela sessão,
exatamente, a votação da Emenda Theodoro Mendes.
O PMDB continuará, como as- oposições, lutando e
nós temos a esperança, temos a expectativa de que have~
remos de conseguir votar a Emenda Theodoro Mendes,
ou como diz o candidato do PMDB, o ex-Governador
Tao credo Neves, votar qualquer emenda de iniciativa do
Presidente da Repúblíca que venha a essa Casa permitir
que se vote as eleiçõe~ ..diretas jã".
A posição do PMDB é uma posição clara, é uma posição precisa e estamos aqui lutando no sentido de votar
a emenda das eleições diretas.
A participação do PMDB. na regulamentação desse
Colégio ilegítimo e imoral, é no sentido de evitar, em não
sendo feito pelo Congresso, que ela termine sendo feita
pela Mesa do Congresso- Nacional, à revelia do pensaM
mento do conjunto da Casa. Mas o fato de i!stai'ni.Os votando essa matéria não significa, absolutamente; que o
PMDB abre mão de seu princípio e abre mão de sua luta
e abre mão de sua imposição e abre mão de sua exigência
de querer votar a emenda das_"Diretas Já". Pelo conM
trário, se se_diz e se argriiri.enta que, coro _os voto_s da
'Frente Liberal, a Oposição tem maioria no Colégio Eleitoral e, tendo maioria no Colégio Eleitoral, poderia tranqüilamente esperar a vitó_ria do seu candidato. Pelo contrário, nós repudiamos. Não nos importa a maioria no
Colégio Eleitoral. Não estamos preocupados em têM!a e
conseguir, através dela, eleger no Colégio o nosso candidato. Queremos eleger o nosso candidato através do
voto popular. E o próprio ex-Governador Tancredo Neves- repito, porque é importante- disse inclusive, nào
só que iria ao próprio Presidente da República, como
pretende ir junto com os integrantes da Oposição- e -o
convite que será feito aos integrantes do PDS- ao Ga-binete de V. Ex•, para solicitar que a Emenda Theodoro
Mendes seja colocada em votação, como ele foi além, argumentando que numa eleição direta, apesar de o seu
nome ter sido conclamado, aprovado entusiasticamente
na Convenção do PMDB, o seu nome não seria sequer
empecilho para que, se o PMDB desejasse, outro nome
fosse escolhido. Maior prova de desprendimento do candidato do PMDB, absolutamente, não poderia existir. O
PMDB é muito claro e muito preciso. Nós eStamõS na
luta pelas eleições diretas, apesar da pressão, da coação
da máquina do Palácio, que está agindo, pressionando e
coagindo membr_os do Colégio Eleitoral, apesar das promessas que se fazem por aí no sentido de que transforM
marão esse Colégio num mercado persa. Apesar disso, a
realidade é que os números dizem que a Oposição terá
maioria nesse Colégio. Pois, digo mais uma v~: rejeita-.
mos essa maioria, repudiamos esse Colégio, quereinos o
voto popular, desejamos o voto popular, mas não como
diz o Sr. Maluf, candidato do PDS, que é incongruência
do PMDB, porque o PMDB, que quer as eleições diretas, deveria perniitTr -que ele fosse nomeado Presidente da
República. É essa reptllsa desta Nação ao Sr. Maluf que
estamos interpretando, que não pode ser Presidente porque não tem - e sabe que não tem - nem maioria, mas
nem uma minoria insíS;-níflcãnte da população brasileira
e não terá maioria no Colégio Eleitoral, porque não podemos permitir-a desgraça para este País, que significaria
a sua vitória. Por isso o PMDB, neste momento, mantém
seu princípio, mantérrl sua posição, mantém. sua luta.
Queremos eleições diretas e queremos ganhar no voto
popular (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena para encaminhar, como Líder, o projeto.
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O SF." HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE"

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaHa) - Concedo a
palavra ao nobre Sr. Senador Octávio Cardoso, que falará em nome do PDS.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Como
Líder, pronuncia o seguinte d-iscurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O PDS a rigor não precisava gizar rriâ.is- sua posição
neste projeto, porque já o disse o nosso Lider Aloysio
Chaves. Não estamos fazendo outra coisa senão adaptar
à lei complementar, instituíndo alterações que se fazem
necessárias ao exercício pleno do Colégio Eleitoral, no
dia 15 de janeiro. Entretanto, o nobre Senador Pedro Simon aprovenou a oportunidade para fazer algumas afirmações que soariam melhor num comício do que no SeM
nado Federal. Nós estamos aqui para cumprirmos a
Constituição e a lei, Sr. Presidente. E, mais do que nós,
seria interessante atentarmos para as afirmações feitas
aqui pelO Senador Itamar Franco sobre o procedimento
de seu Partido, com a insuspeição de quem pertence ao
PMDB. Fêz revelações, inclusive, sobre as prévias anun·
dadas e sobre o procedimento de seu Partido no Rio de
Janeiro.
Não devemos, Sr. Presidente, aprofundarmo-nos neste
tema, porque já o fez S. Ex', com bastante propriedade,
segundo nosso entender. Eu _não perderia a ocasião de
responder ao nobre Senador Pedro Simon sobre o uso da
mãquina do GOverno, como se referiu, para coagir
membros do Colêgio Eleitoral. Isso não existe, Sr. Presidente. O Senhor Presidente da República não fez mais
do que dizer que pretende contar com seu Partido, como
político, e contar com a equipe do seu Gov:erno como
administrador. Fará nada mais, nada menos do q~e fez o
Governador Tancredo Neves em Minas Gerais, governar _com os seus; fará nada mais nada menos do que faz o
Governador Franco Montoro em São Paulq: governar
com os seus, com aqueles de_ confiança, fará nada mais
nada menos do que faz o Governador, aqui próximo, Iris
Resende. Assim se faz a política partidária. As pessoas
que--cOmpõein a e-quipe do governo devem ser da: estrita
confiança do Presidente da República. Se o Presidente
tem uma posição, não pode permitir que alguêm, dentro
do seu· Governo, uma espécie de longamano da Oposição, desfaça aquilo que pretende o Senhor Presidente
da República.
Alêm do mais, Sr. Presidente, ilão -cabe dar guarida
aqui, para dizer que estamos fazendo um mercado persa,
a acusações levianas como fez recentemente o Qoyernador do Ceará. Homem que se elegeu graças à composição, com três facções políticas e que naturalmente deve
ter feito suas transações, suas concessões, para chegar ao
poder como chegou. Custa crer, Sr. Presidente, que tenha recebido S. Ex'- a oferta imoral de um Min-istérío, Segundo dizem. Eu penso que não há nada mais legítimo
do que prometer a um Governador de Estado, desde que
tenha competência, desde que tenha conduta digna de
ser Ministro, não vejo nada de mais em que um candidaM
to à Presidência da Repúb[ica oferecesse um ministério.
Nós não assistimos, não lemos, sem contestação, cargos
que ocupariam íntegrarites da Frente Liberal, no Governo de Tancredo Neves, caso chegue lá? Alguém desmentiu essas afimlações? Não! Nós nãO-Tizelnos escândalos
sobre isso, porque entendemos perfeitamente legítinlo
que se faça a política dentro da ação moral, dos melhores
parâmetros. E constituem parâmetros da atividade polí~ica a compreensão, a partilha legítima dos cargos entre
aqueles que, somando forças, galguem o poder. Por isso,
Sr. Presidente, não cabe também fazer, como fez o nobre
Líder Humberto Lucena, reparos à retirado do projeto
pelo Presidente Figueiredo. O Presidente Figueiredo enviou um projeto a esta Casa, instituindo as el~ições dire-

fas no próximo perfodo, reduzindo prerrogativas do Poder ExecutiVo, como no caso do decreto-lei, do decurso
de prazo, distribuindo recursos a regiões carentes deste
País, fez todo um esforço para restaurar prerrogativas
deste Poder. E o que se viu, Sr. Presidente? Viu-se que a
Oposição___ obstinada, querendo e_l~ições. "diretasjã", que
não obtivera em sessão memoráVel do Congresso, porque não conseguiu o quorum qualificado de 2f3, como o
próprio Líder diz; ••usando artifícios regimentais", queriam deformar a proposta do Presidente que, usando
uma prerrogativa, retirou-se. Mas a História, certamente, registrará_ seu esforço em restaurar, neste País, uma
democracia, cumprindo sua promessa do início do seu
Governo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito abri~
gado_!
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Sen~~or Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Minha palavra é de exaltação a dois ilustres Senadores. Primeiro, ao nobre Senador Itamar Franco, à sua teM
nacidade. Sua posição coerente, desde o primeiro instante nesta Casa, é um título que exorna sua vida pública e,
por mais que divirja ou que aplauda, qualquer de nós há
de estar rendendo homenagem à tenacidade desse bravo
companheiro que, superando problemas de saúde, aqui
está, lutando pelo que acredita ser a verdade. Recordome de um slogan da campanha do meu antigo chefe, do
grande OctáviO Manga beira. Seu lema er~ '"uma andorinha só faz verão." Aqui está a prova de que uma andorinha só fez Verão.
O segundo elogio, muit? gratt? ao meu coração, muito
grato a quem -acompanhou d~rante tantos anos, naCo~
missão de Constituição" e Justiça, é ao nobre Senador
Helvídio Nunes, porque SeUJ)afecer, acolhCndo a--Emenda Itamara Franco, sem indagar se atende ou não às conveniências deste ou daquele Partido, mas interpretando o
ponto de vista que lhe pareceu mais certo, em face da
Constituição e -das leis, nláece o nosso respeito e nosso
aplauso.
A minha intervençãO, -Sr. Presidente, não ê para debater, portanto, os temas que aqui são tratados, mas para
homenagear dois nossos Colegas que, nesta sessão, se
niostraram, como todos nós já sabíamos, dignos do nosso apreço e do nosso respeito.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- Em votação
o projeto.
A Votação deverá -ser feita pelo processo eletrônico.
Solicito aoS Srs. Senadores- que ocupem os seus lugares"

Corno ·vota- o Líder do PDS?

O Sr. Aloysio Chans - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Como vota
o Líder do PMDB?
O Sr, Humberto Lucena -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota
o Líder do PTB?
O Sr. NeiSOn Carneiro - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Os Srs" Senadores já podem votar. (Pausa.)
(ProcedeMse à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS" SENADORES""

Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles RaimundO Parente- Claudionor Roriz - Gaivão Mo-
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desto - Odacir Soares - Aloysio Chaves - Hélio
Gueifos -- HelvídiO Nunes- Almir Pinto_::. Josê
-Virgílio Távora- Dinarte Mariz- Humbe_r_to Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Ôd Sanlpaio
- Marco Maciel - Guilherme Palmeira :..__ LoÚrival
Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - lomanto Júnior - Jóão Calmon - Amaral -Pdxõ10 ~
Nelson Carneiro - Alfredo Campos - Fe~nãhdõ Henrique Cardoso- Severo-Gomes- Benedito _Ferreira Henrique Santillo- Mauro Borges- GastãO MO! ler-José Fragelli - Marcelo Miranda - Saldanha Derzi Affonso Camargo- Álvaro Dias- Enéas Faria- Lenoir Vargas- Carlos Chiarem- Pedro Simop_- Octávio Cardoso.

·uns

VOTAM "NilO" OS SRS. SENADORES:
Fábio Lucena - Itamar Franco - Mário Maia.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) Votaram SlM
43 Srs. Senadores e NÃO 3.
Não houve abstenção.
Total de votos:46.
Aprovado o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Passa-se à
votação das emendas.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr,
19-Secretârio.
~·lido

e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 176, DE 1984
Requeiro, nos termos do art. 336, inciso VIIl, do Regímento Interno, que sejam votadas destacadamente as
Emendas n9s 1 e 2, apresentadas ao Projeto de Lei do Se·
nado n9 l48,_Q_e 1984-Complementar.
Sala _das Sessões, 21 de agosto de 1984. -· Aloys_io
Cbaves 1 L{der do PDS - Hu_mberto Lucena, líder do
PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a)- Em votação
emenda n~" {.
Solicito aos· Srs. Senadores que ocupem seus lugares.
(Pausa.)
--·
Como vota o Líder do PDS?
a

O Sr. Aloysio Chans (PDS -

PA.) -

Sim._

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota
o Líder do PM DB?

O Sr. Humberto Lucena (PMDB -

PB.) -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- como vota o
Lídefdo PTB?
O Sr. Nelson Carneiro (PTB -

RJ.) -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -c. Os Srs, Se·
nadares já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORE:i:
Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice MichilesRaimundo Parente- Claudionor Roriz- Gaivão Modesto - Odacir Soares - Aloysio Chaye_s_ _- Hélio
Guelras- Helvldío Nunes- Almir Pinto- Josê Llt15
- Virgílio Távora --:- Humberto Lucena - Mi!cqn
Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Marco
Macicl - G!lilherme Palmeira - Lourival Baptista Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior
- Joã_o Calmp_n- Amaral Peixoto- Nelson Çarneiro
- Alfredo Campos- Fernando He.mique Cardoso Severo Gomes-- Benedito Ferreira- Hênriqtle San!illo
- Mauro Borges- Gastão MUller- José Fragelli-
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Colégio que elegerá o Presidente da República, e dá ouMarcelo Miranda- Saldanha Deni- AfforiSo Camargo- Álvaro Dias --Enea-s Faria- Lenoír"Virgas-.:.....- ---tras ·providências, às disposições da Emenda Con_Stitucional n9 22.
Carlos Chiar-elli - Pedro--Simon- OctáVio Cardoso.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1984.- Passos
Pôrto, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- ClaudioVOTAM "NilO" OS SRS. SENADORES:
nor Roriz.
Fábio Lucena- Itamar Franco - M~rio Maia.
ANEXO AO PARECER N' 392, DE 1984
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Votaram
Redação rmal do Projeto de Lei do Senado n9 148,
SlM 43 Senadores e, NÃ0-3.
de 1984- Complementar. Adapta a Lei ComplemenNão houve absterição.
tar n9 15, de 13 de agosto de 1973, que regula a comTotal de votos: 46
posição e o funcionamento do Colégio que elegerá o
Foi aprovada a Emenda n9 1.
Presidente da República, e dá outras providências, às
~disposições da Emenda Constitucional n9 22.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Erii VotaçãO
a Emenda n9 2.
- ·
O Congresso Nacional decreta:
Como vota o nobre Líder do PDS?
·Art, 1~" A lei Complementar n9 15, de 13 de agosto
de 1973, alterada pelo Decreto-lei n9 1.539, de 14 de abril
O Sr. Aloysfo Cbues (PD.S - PA) - Não,
de 1977, que regula a composição e o funcionamento do
O S:R. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Como vota
Çolégio Elei~oral que eleserã o Presidente da República,
o L'rder do PMDB?
e dá outraS Providências, passa a vigorar com as seguintes alterações:
O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB)- Não.
""Art. 49 Cada Assembléia terá 6 (seis) delega~
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota
dos, mais 2 (dois) suplentes, todos indicados pela
o Líder do PTB?
bancada do respectivo Partido majoritário, dentre
os seus membros.
O Sr. Nelson CarReiro (PTB - RJ) - Sim, acompaParágrafo único. Se nenhum Partido for majonhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
ritário na Assembléia, às bancadas numericamente
iguais caberá a iildicação, em proporção, dos deleO SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os SrS; Segados.
nadores já Podem votar. (Pausa.)
Art. 59 A indicação a que se refere o§ 29 do art.
(Procede-se à votação)
74 da Constituição, far-se-á através de eleição, a
realizar-se, até o dia 30 de setembro na sede da As-VOTAM "NilO" OS SRS. SENADORES:
sembléia legislativa, mediante cOiwocação e sob a,
Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice MichHes Presidência do Líder do Partido majoritário, obedeRaimundo Parente- Claudionor Roriz- Gaivão Mocidas as seguintes normas:
desto - Odacir Soares - Aloyiio Chaves - Hélio
Gueiros- Almir Pinto- José Uns- Humberto Luce~
a) Cada Deputado votará em oito nomes;
na - Milton Cabral - Aderbal Jurema - Guilherme
b) considerar-se-ão eleitos delegados da AsPalmeira- Lourival Baptista- Passos Pôrto..:.... Jutahy
sembléia os 6 (seis) mais votados, e, suplentes, os 2
Magalhães -- Lomanto Júnior João Calmon (dois) que se seguiram na vo_tação;
Mauro Borges - Gastão MUller - José Fragelli c)_ havendo empate, resolver-se-á em favor do
-Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso Camarmais idoso;
go ~ Lenoir Vargas -Octávio Cardoso.
d) terminada a apuração, o Líder da bancada
proclamará o resultado da votação e o comunica:r:á,
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
imediatamente, ao Presidente da Assembléia.
Alfred~Campos- Álvaro Dias-- Amaral PeixotoCarlos Chiarelli - Cid Sampaio --:- Eneas Faria ----:- FáArt. 69 Na hipótese prevista no parágrafo únibio Lucena- Fernando Henrique Cardoso~ lielvídio
ca dO art. 49, cada bancada indicará os respeCtivos
Nunes - Henrique Santillo - Itamar Franco- Mário
delegados e suplentes na forma do caput artigo ãnteMaia - Moacyr Duarte- Nelson Carneiro - Pedro
_r_ior, e das alíneas c e d, obedecidas, ainda, as seSimon - Severo Gomes - Virgílio Távora.
guintes normas:
a) cada D~putado votará em 4 (quatro) nomes;
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Votaram
SIM .17 Srs. Senadores e_ NÃO 28.
b) considerar-se-ão eleitos delegados da AsNão houve abstenção.
sembléia os 3 (três) mais votadas· e, suplentes, os que
Total de votos: 45.
se seguirem na votação, em cada Partido.
Aprovado o projeto e a Emenda n"' 1~". Rejeitada a
Emenda n~' 2. A matéria vai à Comissão de Redação.
Art. 79 Recebida a comunicação a que serefere o artigo 59 desta lei, o Presidente da Assembléia
fará publicar no Diário Oficial, dentro de 48 (quaO SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Sobre a
renta e oito) horas, os nomes dos delegados ao Colémesa redação final que será lida pelo Sr. !9-Secretário.
gio Eleitoral e os de seus suplente~.
É lida a seguinte
Art. &9 O Presidente da Assembléia LegislatiPARECER No 392,-DE 1984
va-;-&ritro de 3 (três) dias, contados da publicação
referida no artigo anterior, comunicará à Mesa\ do
Da Comissão de Redação
Senado Federal, os nomes e a qualificação dos deleRedação final do Projeto de Lei do Senado n9148,
gados e de seus suplentes, encaminhãndo, ainda, Códe 1984 --Complementar
pias autenticadas da ata da reuniãQ da bancada do
Partido majoritário e da comunicação do respectivo
Líder.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Parágrafo único. Se expirado o prazo, o PresiLei do Senado n" 148, de 1984 - Complementar, que
dente da Assembléia nãõ fizer a comunicação a que
adapta a Lei Complementar n9 15, de [3 de agosto de
se refere este artigo, essa providência caberá ao
1973, que regula a composição e- o funeloriãrtlento do
Líder da respectiva bancada, dentro de igual prazo.
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Art. 99 Recebida a comunicação, a Mesa do
Senado Federal publicará, até 5 de dezembro, no
Diário Oficial, a composição do CoiCgio Eleítõral~''

põe sobre a aposentadoria da mulher com salário integral.
na página 2574, 2• coluna,

Art. 29 Da decisão da Mesa do Senado Federal
sobre o Registro de candidatos caberá recurso da parte
interessada, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Supremo Tribunal Federal que o julgará no prazo de 10
(dez) dias do seu recebimento.
Art. Jço Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~> Revogam-se as disposições
contrário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 21' Passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo o art. 76 da Lei Orgânica da Previdência Social (Lei n'~
3.807, de 26 de agosto de 1960):

Onde se

1~:
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rãgrafo único, da Resolução SF n'i' 358, de 1983, com
provento integral, composto de vencimento, gratificação
-de nível superior, gratificação especial de d~empenho e
gratifiCação adicional por tempo de serviço a que tem direito, na forma do artigo 3"' da Lei nt 5.903, de 1973, e artigo 10 da Lei n9' 4.345, de 1964, aumentado de 20%, observado o limite previsto no artigo 102, § 2'i', da Constituição Federal.
Senado Federal, 20 de agosto de 1984. - Moacyr
Dalla, Presidente do Senado Federal.

em

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Achando-se
em regime de urgência a proposição cuja redação final
acaba de ser lida, deve esta ser submetida, imediatamente, à apreciação do Plenário.
Em discussão a redação final. (Pausa.) Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
----Aprovada a redação final, o projeto vai à Câmara do_s
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A sessão de
amanhã será destinada, em carâter especial, a homenagear a memória do ex-Senador Dinarte Mariz, de acordo
com deliberação anterior do plenário, ao aprovar requerimento de autoria do Senador Aloysio Chaves e outros
Srs. Senadores.
Desta forma, não serão designadas matérias para a
Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Nada maís
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessdo às 21 horas e 15 minutos.)
ATA DA llóf SESSÃO,
REALIZADA EM 10-8-84
(Publicada no DCN (Seção II) de 11-8-84
RETIFICAÇÃO
No Projeto de lei_d_q _S_~o_a._d_oJ1!.1J5, de 1984, que regulamenta o item XIX do art. 165 de Constituição que dis-

PORTARIA
N"' 35, DE 1984.

Leia-se:

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
Art. J'i' Será facultada, após trinta anos de atividade
abrangida pela Lei Orgânica da Previdência SociaL a
apos'entãdoria das mulheres seguradas do INPS, com salário integral, nos termos do item XIX do artigo 165 do
texto constitucional.
Art. 29 Passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo o artigo 76 da Lei Orgânica da Previdência Social
(Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960):

O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, resolve, designar Américo Dias Ladeira Junior, Técnico Legislativo, Classe Especial, Armando Pereira Alvin, Técnico Legislativo, Classe Especial, e Camilo Nogueira da Gama Neto, Adjunto Legislativo,
Classe Única, para, sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão de S1ndicância incumbida de apurarem os fatos constantes nos processos n"'s 008865 84 1,
008930 84 8, 008344 84 I, nos termos do artigo 481 e§ I'i'
do Regulamento AdminiStratiVO.
Senado Federal, 20 de agosto de 1984.- Aiman Nogueira da Gama, Diretor-Geral.

ATO DO PRESIDENTE
N'i' 60, DE 1984.
PORTARIA
N"' 36, DE 1984.
O Presidente do Si:nado Federal, no uso das atribuições que lhe conferenl os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe-e foi oUtorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n"' 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n"' O<Y9420 84 3, resolve
aposentar voluntariamente, a partir de 8 de agosto de
1984, Hugo Antonio Crepaldi, Técnico Legislativo,
Classe... Especial", Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso fi,_~ 102, inciso I, alínea, ''a", da Constituição da
República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 427, inciso II, 428, inciso I, 429, inciso$ IV e V, e
415, § 49, da Resolução SF n'i' 58, de 1972, e artigo 29, pa-

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das suas
atribuições e considerando o despacho autorizativo do
Presidente do Senado Federal no Processo n"' 009593 84
5, Resolve, autoriZar Luiz Carlos de Oliveira Chaves, diretor da Secretaria de Divulgação e de Relações Públicas, código SF-DAS-101.5, do Quadro Permanente do
Senado Federal, para, sem perda de seus vencimentos e
vantag.ens, exercer função de confiança junto à
SeCretaria-Geral da Organizacion de Los Estados Americanos- OEA, em Washington- USA, nos-termos da
Lei n'i' 5.809/72.
Senado Federal, 21 de agosto de 1984.- Aiman Nogueira da Gama, Diretor-Geral
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Legislatura

Lomanto Júnior

O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla) ~Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
_Declaro aberta a Sessão Especial do Senado Federal
que, em atendimento ao requerimento do nobre Senador
Aloysio Chaves e outros Srs. Senadores destina-se a home:nagear a memória do ex~Senador Dinarte Mariz.
Srs. Senadores, Srs. Deputados, Srs. Membros da
famflia do saudoso Senador Dinarte Mariz:
Dinarte Mariz foi o exemplo cabal do casamento perfeito entre um ser humano e sua vocação. Ao reverenciar
sua memória, O Senado Federal, a uma só voz, reconhece
e proclama ter sido ele a encarnação da arte_ política.
Arte difícil, que requer sensibilidade; agudeza de espírito
de renúncia; ambição de Poder; altivez e humildade; coragem e prudência; visão das coisas; conhecimento dos
homens e espírito público.
Dinarte nasceu político, casou com a política, entrou
em agonia fazendo política. Foi, indubitavelmente, um
ser essencialmente vocacionado para a vida pública.
Antônio Balbino disse, certa feita, a Afonso Arinos,
que os dois estavam longe de possuir a perfeição política
de Dinarte MariZ. Lembrava que este não lera grego meu
romano, mas era dotado de uma intuição política inigualável. E isso lhe permitia prever o fato político e entendêlo em toda a sua extensão.

oe

fato, quantas vezes suas previsões parecíam raiar
pelo absurdo. E, no entanto, acabavam, na maioria dos
casos por confirmar-se. Não foi, por exemplo, por falta
de suas advertências, que deixou de se evitar a edição do
Al-5.
Evidentement~. não era a covardia que o compelia ao
conselho de evitar Confrontos. Sua vida é repleta de episódios que refletem sua bravura. Desconsiderado certa
vez por um militar, ele retrucou que, enquanto muitos
heróis se cobriram de glória em 1964, protegidos em suas
casas, ele, já em 1935, havia lutado de annas nas mãos
contra os comunistas.
A generosidade é a marca registrada da grandeza. E
Dinarte foi, sem dúvida um generoso. Quando vencedor,
jamais tripudiou sobre os vencidos. Ao contráriO, impe--diu que eles fossem vilipendiados.
Dinarte combatia as idéias de que discordava, mas res-peitava os homens que as defendiam. E que bela lição de
vida '!OS deu, em seu leito de morte, ao chamar os adversáiios p-ara com eleS celebrar um pacto de fraternidade
eterna!
Eis o ato político perfeito e acabado.
Conta Plutarco que Demóstenes aconselhava os jovens que o procuravam no exílio, a não seguirem a carreira pOiítiea. O grande tribuno assegurava que, se pu-
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desse ter previsto os temores, os ciúmes, as calúnias e os
desencantos da vida pública, teria preferido o suicídio a
trilhá~la..
Definitivameilte-;-a Demóstenes Sobrava talento, mas
faltava~lht! aquilo que é vital para um bom desempenho
em todas as profissões: a vocação política. Se a Dinarte,
em qualquer fase de sua vida, fosse dado voltar à juventude, a carreira que abraçaria seria a meSma que
abraçou, que dignifiCoU e que-sublimou.
Nesta hora grave que o País atravessã, néste momento
delicado da vida naciona(, falta Dinart~, com sua visão
política, com seu bom-senso, Com seu conselho. Mas,
resta-nos o exemplo de sua vida. Vida toda ela dedicada
à política, essa difícíi arte de promover o bem-comum.
O SR. PRFSIOENTE (Moacyr Datla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, primeiro
orador inscrito.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Govermldores, Srs. Deputados, famiHa"res Cfo
nosso querido e saudoso Dinarte Mariz.
Aqui estou, Sr. Presidente, num misto de tristeza e
gratidão, tristeza porque em nome do PDS, em nome do
meu Partido, do Partido engrandecido e dignificado por
Diniif-fe Mariz, devo ser o intérprete do_s companheiros,
dos quase órfãos de Dinarte Mariz para dizer, aos presentes, ao Senado Federal e ao Brasil, o quanto _no~ pesa
e aflige a ausência do inexcedível c querido,. "Velho Senador do Povo do Norte Rio-Grandense".
Grato á confiança da ni.inha Liderança, mas rnuito
mais agradecido ao nosso pranteado Dinarte, por ter
sido ele quem foi, para que seus amigos, após a sua partida, pudessem dele falar~ como o faço agora; com saudades. Com saudades, é verdade, mas sobretudo com orgulho, especialmente o que, como eu, puderam desfrutar da
sua amizade e ensinamentos.
ComO ê bom, Sr. Presidente, aos que aprenderam a conhecer e querer bem ao Senador Dinarte Mariz poder assinalar que o querido amigo foi daqueles que pautaram a
sua existência no preceito e ciência de que, quando ele
nasceu todos riam__ e ele chorava, e, contudo viveu de ma~
neira tal, que hoje todos choramos, e ele, Dinarte, pôde
partir alegre, alegre, cotn a consciência do ~ever cumprido_e, por certo, espiritualmente rindo e felii nã-bllsà do
galardão reservado aos que aqui combateram o bom
combate.
Dizem muitos, Sr. Presidente, que a vida é caprichosa
e as mais das vezes paradoxal, nos seus caprichos. Em
outras e mais apropriadas palavras, eu diria, Deus escreve certo em linha_s__ que nos parecem tortas, istQ porque
fOi-exatameitfe--lffu discurso em homenagem a um grande
morto o que me aproximou do nosso querido Djna,(te_._

Tiragem:

Em 21 de julho de 1971, mil chegàdo a esta Casa, fui
designado pelo saudoso Senador Filinto Míiller para, em
nome da Maioria, reverenciar a niemória do grande nordestino, do_ maior entre os maiores brasileiros, que foi
Humberto de Alencar Castello Branco, e assustado,
apreensivo, receoso mesmo, quando à enormidade da_ tarefa que me fora delegada pela miilha Liderança, fui encontrar ânimo, o alento e_ o encorajamento- exatamente
naquele que não conhecia O medo. Eu tinha batido na
porta certa. Fói do nosso sempre presente Senador Dinarte Mariz, foí dele que f:ecebí o estímulo~ as coorden'âdas para aquele discursO, aquele prOnuricíamento em
nome do. meu Partido, que realment~ me a..sfixiava.
Mas, a generosidade, que foi, sem dllvida alguma, a
divisa e a legenda de Dinarte, ao me receber, de maneira
afetuosa e acolhedora, no seu gabillite, essa generosida-de foi como que num cresCendo e transbordando na medida em que lhe expunha as minhaS dificUldades,. que eu
lhe confessava meus receios, naturalmente em face das
minhas limitações para o desempeilho de gigantesca tarefa. Como eu·disse, receoso eu estava do ridículo, sem
experiência, mas sobretudo com rec_eio de decepcionar a
minha liderança, e com isso o fuscar o brilho e a responsabilidade da homenagem que se propunha: o Senado da
República prestar aO' falecido Presidente Castello Branco.
Mas eis que, Sr. Presidente, generosamente, Dinarte, O
Velho .Senador do Povo norte-rio-grandense, de maneira
quase que paternal, perguntou-me;, "MeninO, você pênsa
que alguém chegou aqui sabendo?'' Informado da minha
pouca escolaridade, em razão das minhas origens e das
dificuldades familiares que tive çie assumir tão_cedo, ele,
generosamente, mais uma vez, indagou-me se o jul&ava,
já que dizia se um seu admirador, se eu supunha fosse
ele, Dinarte, suficientemente preparado para ter sido
P~efeito, Governador, Senador e novamente Governador, e antes· mesmo que
Pudesse ex pender o meu -pen~
samerito, ele, em seguida, mais coloquialmente, mais afetuosamente, a título de me encorajar disse que era_ um
autodidata e que eu estava em situaçãp muito melhor do
que a dele, porque_ele nem sequer o curso primário tinha
podido concluir.

eu-

Esià, Sr. Pr-esidente, a cm:acterfstica do homem que es- tamos pranteando, e sabe Deus c_o_mo se~á. sanada essa
lacuna, preenchido esse claro aqui nesta Casa, com a au~ -sência de Dinarte~ Outras, muitas outras lições simples,
simples e prátiCas, mas todas muito construtivaS,
recolhi de lá para câ, nos ensinamentos do amigo_, do ami·
go que sabia ser $uave, suave como a pluma do algodão,
e resistente como a fibra longa do seridó, e no entantoaqueles que o conh.eceram bem o sabiam --:_tão duro

eu-

2.200

exemplares

qüàiido necessário; sabia como ser tãQ duro quanto o
tungstênio do seu Cerro-Corá. Assim conheci e assim
aprendi a respeitar e a querer-lhe bem e assim o foi. por
certo, paTa quailtos tiveram a felicidade .do convício e da
amizade do "Estadista Sertanejo" Senador Dinartç Ma~
riz..
Daí, por que, Sr. Presidente, aqui estou, neste desempenho, possuído por esta mistura de tristeza, Sratidão e
saudades. falgndo em nome_ do PDS, em nome do partido de Dinarte Mariz, em dorida ~ornenagem. Ao vulto
que com muita propriedade, registrou o ilustre Desembargador Mário Moacir Porto, quando festejávarrios os
80 anos de Dinarte Mariz. Sobre ele o seu velho amigo,
de maneira muito feliz, deixou assentado~. "Foi sempre
um ativo participante da vida, um homem que sem sair
da vida já entrou para a História".
Aqui estou, Sr. Presidente, para falar da figura do saudoso Senador Nilo Coêlho, também nordestino forjado
nas durezas do agreste pernambucano --: e, por essa razão, vetdadeirc;.."durão'', e durão como todos nós oconhecemos: e, por conseguinte, pouco da.do ao elogio fácil. Com tudo isso. é da lavra de Nilo Coelho a afirmação de que ''Dinarte Mariz é uma página viva da História recente do Brasil". Por certo, com certeza absoluta,
tivéssemos aqui no Senado a presença física de Dínarte
Mariz,_ e_ ~:ohsultado por mim como invariavelmente eu
tinha o privilégio de fazê-lo em razão do seu apego à
síntese - síntese caracterizada pela objetividade dos
seus discursos, os quais sempre carinhosamente adjetivados por nós, os seus amigos, com pronunciamentos curtos e grossos, vale dizer, expressando tudo em poucas palavras. colocando gui~o no gato, muitas vezes desejados
por tantos e por quantos, mas que cabia, finalmente, ao
corajoso Dinarte, com seus pronunciamentos, fazê-lo. ~
teria ele, por certo, me recomendado para que, neste discurso, eu me limitasse a repetir aqui as palavras escritas
por Rubens Azevedo Lima. Rubens, um crítico, mais das
vezes contundente, chegando, às vezes, ao limiar da impiedade, com aqueles que ele entende, com sua inteligência, estar a merecer n:paros mais severos, anotou sobre
Dinarte algo que nós, os seus amigos, precisamos guardar, com muito carinho. Rubens disse, sobre Dinarte:
"Desse político de longa militância não se pode esquecer, ainda que chegue aos 80 anos, sem que nele se aponte nenhum atO de improbidade."
Poucos, talvez, Sr. Presidente, neste mar de lá_grimas,
neste vale e neste rebQ!o, para o qual nós somos remetidos exatamet:tte para sermos burilados, conseguimos
atravessar- uma existência tão fecunda, tão fértil, tão participativa e, aos 80 anos de idade, receber de um julgador
severo essa sentença.~ '-'-... ainda que chegou aos 80 anos de
idade sem que nele se aponte nenhum ato de improbida-
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de". fsso é muito sigfiifieã:tivo, Srs. Senadores e Srs. Deputados, familiares de Dinarte Mariz, é muító significativo no nosso meio, em face do nosso baixo nível de educação política, quando nós verificamos, mais das vezes,
em nosso meio, em nós mesmos, o descuido em aceitando os julgamentos precipitados, os julgamentos mais absurdos e injustos para com os nossos companheiros da
vida política. Nós temos muita facilidade, nós Somos
muito receptivos à maledicência. Daí por que muitos,
amargurados com a vida pública, deixam-na sob a alegação de que é mais fácil, no nosso País, verificar ser
considerado um mulher pública, no sentidp pejorativo,
do que o homem que abraça e se consagra à vida pública
brasileira.
Talvez Dinarte, benevolente, generoso e compreensivo
para com as fraquezas dos amigos,' por insistência mi=nha, por gostar, como sempre gostei dos dicursos quilomêtricos, me relevasse acrescentar aqui, nesta opottunidade, o epitáfio que lhe fora preParado em vida pelo seu
dileto, pelo seu querido amigo, amigo e companheiro de
tantas jornadas e que Deus o chamou bem antes para o
seu convívio, o Deputado Djalma Marinho.
Segundo Haroldo Holanda, carinhosamente, -como
não poderia ser de outra forma - Djalma, sempre que
falava sobre Dinarte,-na sua ausência, prometia escrever
na lápide que guardasse os seus restos mortais,
sintetizando-lhe, naturalmente, o seu trânsito entre nós,
o seguinte:. "Eis aqur-um homem que foi leal aos seus
amigos".
De minha parte, Sr. Presidente, admitindo ser a lealdade aos amigos como que uma virtude que vai rareando
e ficando cada vez mais escassa, neste mundo dominado
pelo egoísmo, neste, parece-me, final dos tempos, em que
as figuras que merecem tal epitáfio há muito já se tornaram raça em extinção, mesmo assim, eu gostaria de ir um
pouco mais além do que ousava ir Djalma Marinho. Eu
acrescentaria: Dinarte foi leal aos seus amigos, mas,
sobretudo, foi genel'âso-para com aqueles que se fizeram
seus inimigos.
Ainda, por acréscimo,-para que conste dos Anais e informe melhor a posteridade, sobretudo, aos jovens, aos
estudantes pobres que inspiraram .a vida e motivaram a
existência fecunda de Dinarte, para que a -posterida~e tenha nele um modelo e um exemplo edificantes do patrici:.
ta, do "estadista sertanejo", como bem o definiu o Governador José Agripino Maia. Sr. Presidente, falemos alguma coisa sobre o irrequieto menino loiro, de olhos
azuis, lá das Areias, daquela parte da Fazenda Solidão,
Vejâmo-lo como o quinto, entre os.quatorze irmãos, filhos do Major Mariz e de Maria Cândida; vejâmo-lo
aprendendo as primeiras letras em casa e as poucas se~
guintes em Serra Negra, para, sem concluir, como ele
bem informava, o curso primário, ingressar na universidade da vida.
Empreendedor, esse rapazola, muito cedo, viu no co"
mêrcio, na Compra e na ve·nda do algodão, de peles e
couro, uma atividade lucrativa. A ela, se dedicou com
afinco para se fazer riCo -e poderoso, mas, sobretudo, um
rico desprendido e generoso, como ninguém. Fez"sf:
próspero, conhecido e respeitado no seu Estado, como
também nas praças do Rio de Janeiro e de São Paulo.
A inspirá-lo tinha a sua Diva, roubada do severo genitor Vigoldino, que residia em Campina Grande, na vizi~
nha Paraíba. Descartes, seu irmão, denuncia com uma
certa graça, essa façanha e essa faceta do nosso herói, co~
mentando a transferência deles para Serra Negra, diz:
"Dinarte nesta época começou a namorar com Diva em
Serra Negra. O pai, Vigoldino, político em Carripiri"ã.Grande, na Paraíba, e comerciante de gado, não queria o
romance, por achar Dinarte muito moço. Diva tinha 14
anos de idade. Dinai'te senipre· iiTlpetuosb, furtou Diva e
casouwse, numa união que dura até hoje".
Nascido em 23 de agosto de 1903, completaria fisicamente entre nós, amanhã, 81 anos de idade, mas- a verdade é que Dinarte não só nasceu numa época das mais

difíceis da história do nosso País, como, nasceu e cresceu
no meio de uma Região, que, parece--me, pela falta de
chuvas e inclemência do sol, foi destacada por Deus, des~
te imenso, rico e ameno Brasil, para forjar e temperar os
bravos norte-rio~grandenses do Seridó, especialmente
aquele que, aos 27 anos, colocou em risco toda a tranqUilidade de um próspero empresário e a da sua própria
família e abraça a política na busca de melhores con~
dições para a sua gente. Entrou Dinarte na política, exa"
lamente, no calor da Revoluçãº de _1930.
_ QQis anos após, fiel às suas origens e formação, rompe
com a ordem e governo estabelecido com a Revolução, e
ao lado e comandando os seus amigos e seguidores forma ao lado os Constituíntes do 9 de Julho de 1932, derrotados, foragidos e exiladbs ou presos os chefes do movimento, vamos ter notícias de Dinarte, refugiado na Pa"
raíba por iritermédi~ de seu irmão Descartes, ci,ue narra:
"quando Dinarte esteve refugiado em 1934, na política
contra Mário Câmara, na fazenda de seu cunhado Juca,
em -Patos, Paraíba, eu ía duas veZes por semana visitâ-lo
levando notícias e servindo de ligação com Os correligionários. Depois Dinarte, voltou ao Estado, fizemos a
cam:panha e ganhaincis as eleições, derrotando a selvageria do Interventor, que jogava a polícia contra nós,
empiquetava as estradas e espancava a oposição,
ameaçando de morte".
Temos aí, Sr. Presid_ente, como foi forjado o político
que conhecemos aqui.
Deste exflio na Paraíba, nos informa Descartes, foi
que Dinarte remete a publicação a "Carta aos homens de
bem".

Sr. Presidente, trago aqui o trecho de um depoimento
a respeito do nosso Dínarte Mariz qUe julgo muito oportuno Que conste dos Anais do Senado. Trata-se de uma
dectaração do ex-Reitor e ex-Presidente da Academia de
Letras do Rio Grande do Norte, Professor Onofre Lopes
- parece que recentemente falecido - no qual, com o
talento e a independência dos homens- de bem, traÇa o
perfil do. nosso herói, afirmarido:
.. Homem de grande espírito, combativo, de bravura cívica e pessoal, inexcedível, entretanto pru-dente e sensato. Conheci-o logo após os primeiros
anos da Revolução de 1930. Era um jovem líder
para quem todos se voltavam com confiança. Generoso, atento e destemido, foi .articulador eficiente e
participante de destaque, inclusive financeiro, em
quase todas as revoluções que visaram a banir odespotismo, a irresponsabilidade e a subversão ideológica. Foi chamado "Geileral Dinarte", quando, em
1935, os comunis~as dominaram Natal. De surpresa, dominaram o·quartel do Exército, instalando um
governo amoral e de rapina. É que Dinarte arregimentou gente,do sertão e do Estado vizinho da Paraíba, armando um bom contingente de voluntários
à frente dos quais marchou p3.ra a libertação de Natal, travando renhida luta na Serra do Doutor. Depois da Revolução de 30, um interventor desabusado demitiu, sumariamente, sem qualquer escrúpulo,
diversos oficiais da Polícia Militar que se manifestaram contra os seus desmandos. Diante das dificuldades de vida dess_es fiéis servidores, Dinarte solicitou o apoio financeiro de companheiros seus para
que, juntos, fizessem o pagamento mensal do venci"
menta dos mesmos, o que foi cumprido durante alguns meses. Depois, com o Cansaço desses companheiros, Dinarte, ele só, sem qualquer constrangimento e com toda a pontualidade, continuou a fazer
o pagamento, atenuando, assim, a angústia da
sobrevivência dos dignos militares, tantas vezes convocados para o serviço ·da ordem pública, como
mais uma vez o fariam em 1935, quando o Quartel
da Polícia Militar, apenas com poucas dezenas de
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homens, resistiu, até o último cartucho, à arda comunista· que saqueou e deu mostras do seu falso
idealismo nas ruas de Natal."
Cortez Pereira, Sr, Presidente, ex-Governador, exSenador, Professor universitário, com toda a sua eru~
dição, superou a si mesmo, quando traçou o perfil de Dinarte Mariz. Diz ele:
"Há em Din3rte- tanto para se respeitar em razão
do todo', que não ficaria quase nada para se incriminar em razão das partes."
_ Sr. Presidente, na monografia publicada em homenagem aos 80 anos de Dinarte, qUalquer homem de letras
encontrarâ, ·nos depoimentos ali contidos, elementos
para escrever vários volumes sobre esta fascinante figurã
e exemplo de homem que foi Dinarte Mariz.
De minha parte, de um rápida leitura, como percebem
os que a conhecem e me ouvem, mas leitura que serâ
muitas vezes repetida, pude constatar, em todos os- de"
poentes, cada um examinando um ângulo diferente da
personaiidãde inconfundível de Dinarte, mas quase todos, como um canal de um rio perene, corÚo que, por
gravidade, todos direcionando pa~a suas virtudes maiores que ordenaram a vida, até mesmo como partes inerentes, do_ velho capitão Dinarte, a solidariedade e agenerosidade~ __ _
Na verdade, foi talvez, o Professor Joanilo de Paula
Rego, coin a sua acuidade de jornalista e sensibilidade de
poeta que mais deve'' ter tocado o_ .. Velho Capitão", ao
saudá-lo pelos seus 80 anos. Ao traçar o perfil de Dinarte, o Professor Joanilo foi fundo na alma, tenho certeza.
Rebuscou o velho e vibrante coração de Dinarte, reme-xeu no seu espírito, remexeu na razão de ser e de existir
do nosso homenageado, especialmente quando invoca
"as tertúlias de sabedoria" vividas· por Dinarte com o
seu querido primo, JOsé Augusto Bezerra de Medeiros,
so_bre o qual, percebíamos, Dinarte, a ele referia"se nas
nossas conversas, com saudade carregada de muita reverência.
Ainda é do Professor Joanilo o que vai aqui transcrito,
buscando uma figura sobre a acuidade, sobre a sensibilidade política de Dinarte Mariz. À certa altura o Profes~
sor Joanilo traz que:
..Schubert não viu nunca o mar, mas nenhum
compoSitor, nenhum pintor, nem poeta algum, salvo Homero, nos fez compreender como ele, seu càlmo esplendor, seu mistério e suas cóleras, e prossegue:
"Assim é Dinarte, um ~ornem de seu tempo e de
todos os tempos, personalidade que enche com sua
presença mâgica e lógica, todo o século em que vive:
Sua vida pode ser descrita em dois tempos: Solidãoida e volta. Saiu de "Solidão", conheceu o amor da
multidão e empreende, a,gora, aos poucos, a volta às
origens, sempre imantado pela terra, suas raízes e
se_us minerais de amor e de sonhos. Dinarte vive
para sempre. Ele tem o tempo da vida, da multidão,
da semente que traz em si sua própria germinação.
Ele nunca esteve só, nem estarâ sozinho. Dizia Marguerite Youcenar: "Só se morre quando se estâ són.
Em seu coração cabe o mundo. Pode cantar como
Drummond: "Murido, mundo, vasto mundo, mais
vasto é o meu coração."
Há um trecho de uma oração de Tibério, no Senado
Romano, que poderia cair dos lábios de Dinarte, numa
revelação íntima de vida autodefinida:
"Quanto a mim, declara-vos, Senadores, que não
sou mais que um mortal e que apenas cumpro os
meus deveres de homem; que me basta ocupar dig~
namente o meu lugar entre vós, e o meu desejo é que
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tal não esteja esquêcido pelos que vierem depois de
mim. Prestarão Justiça, e mais do que Justiça à minha memória, se julgarem que fui digno dos meus
antepassados, cuidadoso dos vOssOs int~resses, firme no perigo, inabalável diante dos inirriigos que
não temi, ao-serviço -do bem público. São estes os
templos que eu desejaria elevar em vossos corações,
estas, as mais belas estátuas e as que mais duram.
Quanto aos monumentos de pedra, se 9 julgamento
da posteridade se muda em ódio, não serão mais
que sepulcros deonrados. Assim invoco os Deuses
para que me-concedam até ao fim dos meus dias um
coração firme e consciente dos meus deveres para
com eles e para com os homens; e peço aos meus
concidadãos e aliados que, quando eu deixar este
Mundo, honrem a minha vida e o meu _no_me, com_ a
sua aprovação e me guardem na sua lembrança".
(Tibério, citado põfTâcito, e reproduzido por Axel
Munthe, em o Livro de San Michele, págs. 376/377)
Dinarte chega aos 80 anos, envelhecendo como as árvores grandes envelhecem, no verso de Bilac, cheias de
pássaros e cantigas nos ramos, e dando sombra, abrigo,
carinho, agasalho e amor aos que padecem, aos viandantes e herdeiros dos deSertos. Oinarte é, no falar de Guimarães Rosa: "Alguém melhor que as palavras possíves
da gente".
Concluindo, Sr._ Pr~idente, eu diria que, Dinarte enquanto fisicamente eilfre nós, muito representou para o
Rio Grande do Norte e para o Brasil, em muito ajudou
os seus co11tçrrâneos e patrícios, o maior serviço que nos
prestou e continuará prestando, especialmente para os
que tiverem a felicidad_e de ler a história" de sua gloriosa
vida. O Historiador, sendo fiei. aos fatos, mostrará que
Dinarte Mariz foi um exuberante e insofiSinável atestado
das excelsitudes da Democracia, do regime pelo qual
consagrou a sua vida, foi e serâ o exemplo permanente
de que, um menino oriundo da pobreza nordestina, mesmo sem muitas letras e o verniz das Fac1,1ldades, pôde no
Regime da Livre Iniciativ-a:;-ser gi"ande Empresário, ser
Prefeito, Governador e Senador da República, pôde servir a sua Pátría, gastar a sua fortuna pessoal tão duramente amealhada, para servir a sua gente na política.
Pôde Dinarte Medeiros Mariz construir as escolas, os
colégios e a Universidade que não pôde cursar.
Dinarte, Srs. Senadores, plantou árvores, teve filhos e
os preparou para a vida, mas muito maiS do.que isso ele
fez, recolheu, amparou e encaminhou muitos filhos de
muitos Manoéls e Marias, que ·nele buscaram o seu per~
manente e generoso apoio.
Não escreveu um livro de contos, ficção ou de estórias,
mas ele fez a História e para ela entrou na certeza de que,
ao sair da vida para o repouso junto ao Supremo Arquiteto do U!Íiverso, sobre ele muito jâ se escreveu, muito
ainda será escrito, especialmente por aqueles que pretenderem fazê-lo, tendo como tema central a Generosidade
e a Solidariedade Humana.
Â- esposa, filhos, netos, genros e noras a certeza-de que
se para Carlos Drummond, Milion Ca,mpos foi o_ homem que a gente gostaria de ser, Dinarte Mariz foi o
Amigo, o Líder, o Homem, de quem a gente - eu, de
modo particular - gostaria de ser descendente.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Ço_ncedo
a palavra aQnobre Senador Cid Sampaio, que falará en;;_
nome do Partido do Movimento Democrático Brasilei-

ro.
OSR. CID SAMPAIO PRONUNCIA DISCUR-

~~R~~:R;:,~~e::~Eá~ :g;::~o%~E~~1:
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo
a palavra ao nobre Senador: Nel_sQn Car_nC!rõ,Tíder do
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O SR- NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs, Senadores, Srs. Deputados, família, amigos e admiradores de Dinãrte Mariz:
Na tarde de 15 de setembro do ano passado, o Senado
Federal reunia-se para saudar os 80 anos de Dinarte Mariz. T_odos sabíamos dos problemas de saúde que já o
afligiam, mas niriguém tinha dúvida das de que ele triunfaria mais uma vez.
Disse-lhe, ao tenno de uma saudação improvisada,
que esta Casa esperava conservá-lo por muito tempo e,
talvez, outros que não eu pudessem aqui festejar seus "90
anos e que 90 anos não são nada para esse homem curtido pelo sol do Nordeste, vivendo as agruras e também as
poucas alegrias que marcam a gente da sua terra".
Não eram palavras de amizade e nem vestiam falsa
convicção. Quem o conheceu sabia que era de esperar
demorar-se um instante da despedida, e aqueles que o
acompaaharam, desde os dias distantes da União Democrática Nacional, e o viram superar todos os obstáculos e
sobreviver a todos os embates que enfrentou, tinham razões para confiai que não lhe faltariam forÇas na batalha
em que se empenhava. Mas o lutador não se entregou e,
dia a dia, meses seguidos, enfrentou o desenlace, de igual
para igual, até que a adversária implacável o surpreendel,l_de tocai a. Hoje, ele aqui_ comparece, como sempre o
viroos, ainda nos momentos mais -tumultuosos da vida
política. Franco, decidido, enfrentando críticas, sustentando convicções.
Desde quando o conheci na Câmara dos Deputados,
na Constituinte de 1946, foi o mesmo intrépido, sem usar
a palavra para esconder o pensamento, ainda quando
n~o esperasse o aplauso dos colegas e das galerias. Tinha
a bravura dos simples e não conheceu o sil.êncio das falsas conveniências. Seu discurso era como ele, aberto, generoso, descontraído, corajoso, leal. Cultuou os amigos
e não quis deixar o mundo sem estender a mão aos mais
ardorosos adversários.
Na memorável aula magna proferida na Universidade
Federal de Minas Gerais, Milton Campos, ao louvai 3:
tolerância, depunha sobre a radicalização: - "Quem
examina a história das idéias verifica que elas nascem,
florescem e morrem. Muitas delas mais tarde ressurgem
e percorrem as mesmas etapas. No domínio das idéias
políticas, a teoria de ciclos de Políbio ainda é boa tentativa de explicação do mistério do poder e da sucessão ~e
suas formas. Na curta vida de cada um, as mudanças se
operam. Quantas variações de julgamento, quantos erros
reconhecidos, quantas ilusões desfeitas. As idéias e os
juizos, como as árvores mais firmes, têm o seu outono,
em que caem as folhas. E a intolerância dos radicais se
revela mais nas folhas efêmeras do que nos troncos duradouros. É o velho vicio, inveterado na· política, de se lutar pelo acidente, com esquecimento da essência".
Dinarte foi, no curso de sua longa e acidentada vida
pública, um· radical na defesa de suas convicções. Se algumas vezes deixou que seus juízos conhecessem outono,
e cafssem como as folhas, várias idéias conservou viçosas
até à hora derradeira, ainda semeando desgostos e recolhendo incompreensões. Sua presença no partido oficial
nunca o impediu de critiCar veementemente oS erros acumuladas, no decorrer de decênios, no trato dos problemas do Nordeste. Não o impressionava o acidente,
batía-se pela essência. O chão calcinado da região castigada pela inclemência do sol e pela descontinuidade de
tratamento era tronco duradouro, na sua linguagem âs
pera, dura, molhada no sacrifíciO de sua gente. Foi, então, um radical, e ainda bem que o foi, aquele homem
completo, a que se referia Nilo Coelho, "uma consciência indispensável à inteligência parlamentar e administrativa brasileira, Um homem que conhece, como poucos, a realidade de sua região, em todos os seus aspectos,
do social ao fisi.co, da aristocracia à pobreza, do sertão
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ao litoral". Foi ontem que ele, o leal Dinarte Mariz, deixou de__ comparecer à nossa~ sessões. E por isso mesmo
ainda o sentimos ao nosso lado, e as palavras, lavadas
pelo vento da admiração e da amizade, vão voando até
Caicó, para qti'e novamente lhe chegue o testemunho de
que não foi em vão sua passagem pelo Senado Federal e
aqui fica, mais que a saudade, mais que a lembrança,
aqui permanece viva, diária, sua cordial e vigorosa pre·
sença. E a sentem não só os seus colegas, igualmente a
sentem os seus familiares, os seus colaboradores, os seus
amigos, os seus admiradores e até os· seus adversários. A
saudade é a lembrarrça do que não volta; a lembrança é a
saudade do que pode voltar. Dinarte, não. Ele é presente.
Esta é a liçàõ- que se recolhe de sua nobre vida e se
c-onstata nessa enternecedora sessão de reencontro.
Aqui, meu taro Dinarte, tua estranha solídão, solidão
cheia de multidões, de muitos aplausos e de tantas critiCaS; solíaão repleta de afeições duradouras e de desafeições desfeitas. Tua presença ainda uma vez enche esta
Casa e o Partido Trabalhista Brasileiro aqui comparece
para indagar:
"Tu, que foste um milionário de amizades, quaf o significado já agora ignorado do substantivo solidão'?"
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte, digno representante do Estado do Rio Grande do Norte e.que se
senta hoje na cadeira do _inesquecível Dinarte Mariz.

O SR. MOACYR DUARTE PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR.. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Exm9 Sr.
Governador do Rio Grande do Norte, Dr. José Agripitio
Maia, da terra de Dinarte; Exm<~ Sr. Dr. José Fernandes
Dantas, Presidente do Tribunal Federal de Recursos e,
talvez, a úl~ima ·personalidade que Dinarte me tenha descrito como um exemplo de vitória - saindo lá do seu
Pau dos Ferros conseguiu atingir as culminâncias de um
tiibunal federal; Exm<~ Sr. Deputado Paulo Salim Maluf,
candidato do PDS à Presidência da República, um dos
fraternais amigos de Dinarte, e de quem Dinarte era uril.
dos mais fervorosos adeptos; Exm'~ Sr. Dr. Lavoisier
Maia, ex-Governador do Rio Grande do Norte; demais
figuras representativas daquele Estado que aqui vieram
para pi-estar conosco as justas homenagens ao inesquecível Senador; membros da numerosa família dos Wanderley Mari~
Sou filho de uma terra mística mas não há nenhum
misticismo nas palavras que vou pronunciar nestes momentos finais. Há momentos, meus Srs., meus colegas
Senadores, há momentos na minha vida em que me encontro com Deus e sinto a segurança das suas mãos,
sobretudo naqueles momentos procelosos da minha vida. Mas há momentos, também, de tristeza, como é o
atual, de exaltação, que estamos vivendo, que Deus me
concede o privilégio de presidir, na fase final das home~
nagens a Dinarte Mariz.
Fui amigo de Dinarte; diria melhor, fui um jovem que
hauriu da sua personalidade o seu exemplo. Governador
da Bahia, quantas vezes, aqui, nesta Casa, nas conversas
que mantínhamos, ouvi tantos conselhos que eu transformeí em diretrizes para o cumprimento da minha espinh_osa missão no convívio, no longo convívio da Câmara
do_s Deputados e do Senado da República, cada dia mais
se acendia o meu amor, a minha admiração, a minha estima por aquele grande varão.
Poucos dias, Srs. Senadores, tive que regressar ao meu
Estado_ para gozar o recesso parlamentar. Eu fui em
companllia de um amigo, que vou citar porque é um dos
mais modestos, mas dos mais assíduos, um homem que
quando falava e pressentia que Dinarte ia embora, as lá-
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grimas desciam na sua face, eni um daqueles tantos que

ele ha via tirado Já das cãatingas do_ Rio GrãO. d-e do No rte, para fazer personalidade na Casa do Congresso.
Francimar era quem, diariamente, me trazia notícias do
seu estado de saúde e, às vezes, quando ele estava mais
combatido, as lágrimas corriani dos seus olhos. Estava
com ele, e em companhia de mais dois colegas, dois Senadores da República, já quase às vésperas do desenlace.
Díriã.rte segurou-me mi -mão, os -demais SenadOres
safram, ficaram apenas a minha pessoa e a do seu protegido, segurou-me na mão comõ se estivesse dando-me o
último adeus, e me disse:
"Persevere, não saia da luta, não se, distancie do
seu caminho; você que eu Vi menino, começar Vereador em Jequié, prossiga na -sua caminhada. Eu
sei que espinhos já fizeram Sangrar os seus pês e os
cardos pontilham a sua caminhada. Mas permaneça
peregrino, permaneça como eu permaned até a
morte."
E eu lhe respondi, dizendo que aqueles conselhos nã.o
eram os últimos, porque eu ainda esperava ouvir dele
muitos outros que, ao invés- de me provocar depressão;
eram um estímulo de Dinarte que, naquela hora, estava
me encorajando.
Dinarte percorreu como ilinguém, e eu diria apenas
para citar um outro nome de um baiano, Otávio Mangabeira, que foi o meu chefe, que foi o inspirador da minha
carreira política; Dinarte percorreu como ninguém, ou
como poucos, os ínvios caminhos da vida pública.,
A vida pública, Srs. Senadores, é uma estrada de
pobreza, a vida pública é um caminho de renúricia,
vida pública é um corolário de sacrifícios. Dinarte viajou
e não se desviou um instante da pobreza, do sacrifício,
do sofrimento. Era um homem rico, possuía centenas de
apartamentos; foi empobrecendo, porque a carreira política não enriquece ninguém. E os que porventura tenham
enriquecido, não o fizeram senão por meios ilíCitos, porque ela é formada por caminhos espinhosos que sangram
os pês dos que querem servir à causa pública. Eu digo
sempre: .eu não aprendi, Srs. Senadores e membros da
família de Dinarte, no- cateCismo, o mandamentQ, "amai
ao próximo Como a VÓS mesmos". Eu não o aprendi no
catecismo. Eu o aprendi muito mais no exercício da vida
pública, como Dinarte o aprendeu na" Piefeítura de Caic6 e nos diversos mandatos que exerceu. Foi ali que nós
sentimos que ess-e sublime mandamento deve ser o estandarte de todo homem público.
Encerro esta sessão agradecendo a presença de todos e
exortando-o, meu caro Wanderley: você, permita-me a intimidade, tem uma grave responsabilidade. Você, ao
lado deste Senador eminente, cuja cadeira ·contiÍlu-arã
preenchida, na plenitude, pela inteligência, pela dignidade, pelo espírito público que é Moacyr Duarte, vocês
dois têm uma grave responsabilidade: vão seguir a bandeira, continuar adentrando as caatingas do Rio Grande
do Norte e levando a palavra de esperança, a palavra de
esperança que foi sempre a palavra que Dinarteespargiupor toda aquela terra·. Quero dizer à Dona Diva, que não
está presente, que a sua ausência física é a demonstração
maior do sofrimento que invãde sua alma neste momerito. Todos jã falaram de Dinarte. Por que, meu Deus, eu
não encerrei esta sessão sem tomar o tempo precioso doSque aqui estão presentes? Mas eu trairia a mim próprio,
eu frustraria a mim próPrio Se, pi-esidindo, porque um
detentor do poder tem, sem dúvida alguma, a marca da
divindade, e não usasse da palavra. E nesta hora em que
tenho o privilégio de presidir esta reunião de saudade,
esta reunião em que todos falaram da vida e da morte, eu
concluo, Srs. Senadores, Srs. Deputados: Dinarte não
morreu, viva Dinarte! (Muito bem! Palmas.)

a

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a ordinária de amanhã a seguinte

em

Votação,
turno único, do Projeto de Lei da Câmara no:> 5, de 1981 (n~' 3.035/80, na Casa de origem), alterando o art. 111 da Lei n~' 6.226, de 14 de julho de 1975,
que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Serviço Público Federal e de atividade privada para efeítO
de aposentadoria, e dâ outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 971 e 972, de
1981, das Comissões:
- de Segurança Nacional; e
- de Finanças.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 10, de 1981 (n~' 1.529/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
tendo

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n<>s 354 e 355, de
1981, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Finanças.

3
(Votação, em turno único, do Projeto de Leida Câmara n~' 44, de 1981 (n~' 587f79, na Casa de origem), que
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou
qualquer outro tipo de publicação) aCeitar a autorização
ou a veiculação de anúncios e de comerciais que não sejam negociados, produzidos, criados, filmados, gravados, copiados - imagem e som - por profissionais e
empresas brasileiras, tendo
PARECERES, sob n~'s 186 e 187, de 1983, das Comissões:
- de Economia, favorável, com voto vencido dos Senadore:_s Bernardino Viana_, losé Uns e Lenoir Vargas; e
-de Finanças-, favo~ável.
4
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~> 53, de 1977 (n9 227/75, na Casa de origem) que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratos de atletas profissionais~ e dá outras providências, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.360 e 1.36I,
de 1981, das Comissõ~:
- de Legislação Social; e
- de Educação e Cultura.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara ·n~> 65; de 1979 (n~' 4.257/77, na Casa de origem) que
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária Federal a seus ocupantes, tendo

PARECERES sob n's 335 e 336, de I980 e 635 a 637,
de 1981, das Comissões:
--de Transporte, Comunicação- e Obras Públicas, J9
pronunciamento: contrário; 211 pronunciamento: favorável
ao Projeto e à Emenda de Plenário;
-- de Finanças, }9 pronunciamento: favorável; 211 pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário.
6
Yotaç_ão, em turno único, do Requerimento n"" 784, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento Interno, a criação de uma comissão especial mista, composta de II (onze) senadores e 11 (onze) deputados, para, no p·razo de 120 (cento e vinte) dias, com a. colaboração das entidades mais representativas da sociedade civil, dfscutir e apresentar soluções para a crise
econômico-financeira do País.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia.)
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7
Votação, em turno único, do Requerimento n9 168, de
1984, dê autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno,
urgência para a Mensagem n~' 248, de 1982, peta qual o
Senhor Presidente da República solicita autorização do
Senado para que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pites (SP), possa contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 52.217.541,95 (cinqUenta e dois milhões, duzentos e
dezessete mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e cinco centavos).

8
Votação, em turno único, do Requerimento n~> 169, de
1984, de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno,
urgência para a Mensagem n~' 249, de 1982, pela qual o
Senhor Presidente da República solicita autorização do
Senado para que a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste (SP), possa contratar operação de crédito nQ
valor de Cr.$ 30.516.357,59 (trinta milhões, quinhentos e
dezesseis mil, trezentos e cinqüenta e sete cruzeiros e cinqüenta e nove centavos).
9
Votação, em turno único (apreciação preliminar dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n~' 79, de 1979 (n~'
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 59 d:i Lei n~> 3.807, de 26 de agosto de 1960, QUI?
dispõe sobre a Lei Or8:ânica da Previdência Social, alte~
rada pela Lei n~' 5:890, de 8 de junho de 1973, tendo
P~~ECERES, sob n~>s 692 e 693, de 1982, das Comissões:
- de Legislação Social, favorâvel, nos termos de
Substitutivo que apresenta; e
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação Social, com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) cerrada a sessão.

Estâ en-

(Levanta-se a sessão às /6 horas e 30 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALOYS/0 CHAVES NA SESSÃO DE 21-8-84 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR- ALOYSIO CHAVES (PDS -

PA. Pela or-

dem.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Peco a pala.vra não para contraditar a questão de ordem, pois, em verdade, não há questões de ordem apenas S. Ex• fala pela ordem- para dizer a V. Ex• que
nós não quisemos absolutamente nos superpo.r à autoridade de V. Ex• Apenas a Liderança do PDS, com a do
PMDB, acordou em SUgerir a V. Ex• que esta indicação
do E~baixador Leite Barbosa, para assumir o cargo dO
embaixador do Brasil na Colômbia, seja apreciada amanhã, quarta-feira, às 18 horas e 30 min\-ltos. ~uma sugestão das lideranças do PMDB e do PDS; e V. Ex•, confor~
me é praxe nesta Casa, invariavelmente tem composto a
Ordem do Dia de acordo com as indicações das Lider~nças. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 2I-8-84
E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores;
Houve um acordo de Lideranças quanto à Ordem do
Dia de hoje à noite que conteria, alêm da matéria incluí-
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da, também, um requerimento de urgência subscrito pefos líderes, e que se encontra sobre a mesa. De minha
parte não tenho nenhuma objeção a fazer à inclusão da
aprecíação da indicação do Embaixador Leite Barbosa,
de vez que é matéria inclusive que serâ tratada em sessão
secreta e deverá ser reso1vida com a maior brevidade
pelo Senado Federal. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALOYSIO CHAVE_S NA SESSÃO DE 21-8-84 E QUE, ENTREGA À REVISJO DO ORADOR. SERIA PUBLI·
CADO POSTERIORMENTE.
O SR. AWYSIO CHAVES (PDS- PA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, apenas para explicar a V. Ex• que se cogitou na semana passada de incluir
numa sessão extraordinária a indicação do Embaixador
Leite Barbosa para a Embaixada da Colômbia. Pela evidente falta de número naquela oportunidade, acertamos
que seria feito na sessão d~ 4•-feira, portanto, ·amanhã,
às 18:30 horas. Mas a Ordem d.o Dia, como Y. Ex• já sabe, é composta de comum acordo entre as Lideranças. Se
o nobre Senador Itamar Franco tem reparos a fazer à
Ordem do Dia como estabelecida pelo seu Líder, eu não
o tenho. ~ evidente que uma lembrança, um acréscimo,
um adiamento, como S. Ex• quiser classificar. em face da
anuência já manifestada pelo nobre Líder Humberto Lucena, nada te_nho a opor. Apenas lembrei que esta Ordem do Dia não estava sendo feita à revelia de V. Ex', e
que ela tinha sido estabelecida como uma sugestão à Mesa, desde a semana passada, muito antes de se Cogitar da
regulamentação do Colégio Eleitoral, atravês de lei cOmplementar. Portanto, não se trata· de um ·êxpediente, de
um recurso utilizado pela Liderança para tentar simplificar a Ordem 'do Dia.
Com esta declaração, Sr. Presidente, e em .face da manifestação do nobre Líder Humberto Lucena, não tenho
nada a opor que se inclua na Ordem do Dia da sessão
das 18:30 horas. (Muito óeml)
DISCURSO PRONUNClAJ)O PELO SR.
ALOYSIO CHAVES NA SESSÃO DE 21-8-84 E
1?VE. ENTREG.UE .i REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para discutir.)- Si'. presidente, Srs. Senadores, não vou responder
aos discursos dos nobres Senadores Itamar Franco e
Mário Maia, porque eles não foram dirig'idos ao PDS, à
minha Bancada. Reporto-me especificamente ao projeto
de lei complementar, para declarar a V. Ex' e à Casa, o
que seria dispensável, que nós estamos reunidos aqui
para cumprir o dever, o maior de todos, o primeiro de
todos,~ de dar cumprimento à Constituição, conforme
compromisso tf juramento solene que prestamos nesta
Casa, ao serm-os investidos no mandato.
O art. 74, § 39 da Constituição, declara que a composição e o funcionamento do Colégio Eleitoral serão regulados em lei complementar.
Não há margem para dúvida, para interpretação e
compete. sem dúvida alguma, a esta Casa e à Câmara
dos Deputados, elaborar a_ legislação necessária para Que
possa funcionar e rellnir-se-regülarmente o Colégio Eleitoral.
Parece--me claro que se o Senado Federal e a Câmara
dos Deputados se omitirem do cumprimento do dever,
estão implicitamente sugerindo que outros o cumpram
através de uma regulamentação, como já se sugeriu, pela
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Mesa do Congresso Nacional. ~. portanto, dever dos
Srs. Senadores - e para isso estamos reunidos hoje, extraordinariamente, nesta Casa_- votar essa legislação
complÇmentar.
Crei.o também que não preciso dizer à Casa e à Nação
da completa incoerência e contradição do PMOB, quan~
do investe contra o Colégio Eleitoral- como jâ fez tantas vezes nesta Casa e na praça pública- e, agora, jâ se
prepara, com todo o aparato necessário, para comparecer perante este Colégio e postular a eleição do seu candidato à P,.residência da República. As razões invocaQ.as
são no· meu entendimento, data 'Venla, inconsistentes~:@.
abs~lutamente contraditória esta posição, e mostra a insinceridade dos propósitos, quando compareceram à
Praça pública e pleitearam ii'lsistente_mente as eleições diretas.
Mas não é este o problema. Estou me reportando a
este assunto em virtude da maneira como foi encaminhada a votação pelo nobre Se_nador Hêlio Gudros, que investiu contra o Colégio Eleitoral, acusando-o de espúrio,
de [(egítimo, de uma afronta à Nação, como tantas vezes
o PMDB jâ disse nesta Casa, mas, agora comparece e
postula perante esse Colégio Eleitoral com candidato
próprio.
Estamos aqui reunidos não para discutir eleição direta
ou indireta, esta não é a matéria que está colocada em
pauta e nem à apreciação desta Casa. Estamos aqui para
cumprir expressamente, repito, como é do nosso dever,
um preceito, uma norma constitucional Clara e positiva,
quando determina que a composição e o funcionamento
do Colégio Eleitoral serão regulamentados em lei complementar. É por isso que damos inteiro apoio a este projeto. de lei e o fazemos agora no encaminhamento, de
aco'rdo evidentemente, Sr. Presidente, com a emenda
que, juntamente com o nobre Senador Humberto Lucena e com o nobre Senador Nelson Carneiro, ~vemOs
oportunidade de apresentar e contra a emenda do nobre
Senador Itamar Franco, porque é inoportuna e desnecessãria.
Era o que e_u _ti_nha a dizer. (Muito bem! raimas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 2!-8-84
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB Como Líder, para encaminhar o proj~?to.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Desejo encaminhar este projeto de lei complementar,
subscrito pelos Líderes do PMDB, PDS e do PTB.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nunca é demais relembrar, como acaba de fazer o nobre Senador Pedro Si~
mon, a memorâvel campanha de mobilização popular
que os Partidos de Oposição realizaram em todo o_Brasil
com o apoio de toda a sociedade, em prol do restabelecimento imediato das eleições diretas para Presidente da
República. A NaÇão inteira sabe o esforço que fizemos
no sentido de levar, através de uma pressão sociallegítimá, OCongresso Nacional a aprovar a Emenda Dante de
Oliveira, e coilhece também as razões pelas quais ela não
foi aprovada pelo Poder Legislativo brasileiro, frustremdo o sentimento nacional, que era todo dirigido no senti~
do do voto popular para Presidente da República. Depois prosseguimos nossa luta, fizemos novos comícios às
vésperas da votação da proposta enviada ao co-ngresso
Nacional pelo Senhor Presidente da República. Mas Sua
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Excelência, quando percebeu que nós, através de um·re;
censo regimental, pod~fíamos restaurar as eleições '"Diretas, já", retirou sua proposição e evitou que o Congresso, mais uma vez, se manifestasse a respeito do assunto.
Entretanto, continuamos nossa campanha, procth"amos
V. Ex• Sr. Presidente, várias vezes. Nós, os Líderes da
Oposição, fizemos reuniões formais· no gabinete de V.
Ex!-, Sr. Presidente Moacyr Dalla, sem, no entanto, con~
seg_uirmos o acordo final das Lideranças que V, Ex' exigia, para que a Emenda Theodoro Mendes fosse inclufda
na pauta do Congresso Nacional. Se bem que, na última
reunião, fiz sentir a V. Ex•, em nome do PMDB, que a
nós nos parecia, já que a Emenda Theodoro Mendes es~
tava de acordo com a cronologia, em tempo de ser incluída na pauta do Congresso Nacional, ser dispensâvel perfeitameÕ.te eSs.e acordo de lideranças. Mas esse não foi e
nem é o entendimento de V. Ex• Por isso, nós, dos PartidOs- de Oposição, atravês da iniciativa do Governador
Tancredo Neves, que é hoje o nosso candidato à Presidência da República, devemos pedir uma audiência a V.
Ex•. para que todos presentes, mais uma vez manifestemos a nossa solidariedade a essa tese, porque ela se confunde com a grande ~piração nacional. Gostaríamos de
que, nesse encontro ao qual deve estar presente também
o nosso ~ndidato, o Governador Tancredo Neves, também comparecesse o candidato do PDS Qrtodoxo, à Presidência da República, e bem assim o Presidente do PDS
ortodoxo para que ali, no gabinete de V. Ex•, se tludeSse,afin3:C fazer o grande acordo, para que o Congresso,
mais uma vez, tivesse condições de votar o rest_abe{ecimento imediato das eleições diretas para Presidente da
República.
Quanto ao projeto de lei complementar que apresentamos, já o diSse o nobre Líder Aloysio Chaves por ocasião
Pe. sua disçus~ão, nós não ·estamos nada mais, nada menos, do que cumprindo um dispositivo constitucional,
qUal seja o § 3~> do art. 74 da Constituição Federal, que
estabelece que a composição e o funcionamento do Colé- ·
gio Eleitoral que serão regulados com lei complementar.
A nãO agirmos assim, admitiríamos que a Mesa do Congresso Nacional o fizesse, isso significaria, nosso ver uma
arbit~ariedade com _a qual, tenho certeza de que V~ Ex•
nãq concordari;1, porque já o disse, vârias vezes, não só a
nós Líderes como à Imprensa acreditada nesta Casa do
CorigreSso Nacional. E uma decisão da Mesa nesse sentido evidentemente seria passívei de U'm mandato de segurança ao "Supremo Tr-ibunal Federal que fatalmente,
anularia o ato do colegiatf01:fo Congresso Nacional: Portanto, não vejo por que tanta celeuma em torno dr;ssa_regulamentação.
Nós do PMDB temos a consciência tranqUila, porque
estamos seguindo uma decisão soberana de nossa convenção nacional, que ao lançar as candidaturas de Tancredo Neves e José Sarney para Presidente da República
pelo processo indireto, definiu evidentemente uma trajetória PoHtica, sem entretanto abdicar, em nenhum momento, da continuação, como disse, da nossa luta pelo
restabelecimento imediato das eleições diretas. Porque
nós, como disse o nobre Senador Hélio Gue_ir_Qs, ·em
nome do PMDB, pretendemos ir ao Colégio para
destruí~lo o mais depressa possível. Será sua última reunião. Através da vitória de Tancredo Neves, se não conseguirmos elegê--lo pelo voto popular até lá, nós vamos
abreviar o processo da plena democratização no Brasil.
(MUito bem!)
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1.2 -

EXPEDIENTE

l.l.l púbUc:a

Mensagens do SeDhor Presidente d• Re-

- N'1 145/84 (n"' 302/84, na Ç)rigem), restituindo
autógrafos de projeto de lei sancionado.
- Nl' 146/84 (n'i' 303/84, na origem), submetendo
à deliberação do Senado o Projeto de LCi do Senado
n"' 153/84- DF, queesfima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de
1985.
1.2.2- Aviso do Mlulstro Chefe do Gabinete OvD
da Presldên<la da República

- N'i' 404/84, encaminhando os esclarecimentos •
do Governo do Distrito Federal sobre o Projeto de
Lei do Senado n\" 228/83, que dispõe sobre a substituição por "Ana Lídia", do nome de "Rogério
Pithon Faria", no logradouro público de Brasília, anteriormente conhecido como Parque da Cidade.
l.:Z.3 -

Pareceres encaminhados i. Mesa

l.:Z.4 -

Comunicações da Presidência

- Normas a serem observadas na tramitação do
Projeto de Lei do Senado n~ 153/84- DF,lido no
Expediente.
- Recê~imento dos Oficiõ-s ri~'S&-14 e S-15/84, pelos quaiS os GOvernadores dos Estados de Minas Gerais e Amazonas solicitam autorização do Senado
Federal para realizarem operações de empréstimo externo, nos valores que mencionam para os fins que
especificam.

-Designação do Sr. Senador Albano Franco para
comparecer ao 209 Congresso da Associação de Indústrias Latino-americanàs. reâikii'f-se
Biiêitõs

·a

em

Aires, Argentina.

1.2.5 -

- Projeto de Lei do Senado n~' 157/84, de autoria
do Sr. Senador Gastão Míiller, que proíbe o trabalho
em horas extraordinárias nas empresas que, no último qilinqüênio, tenham reduzido o número de empregados.
- Projeto de Resoluçã~ n"' 46/84, de autoria do
Sr. Senador Hélio Gueircis, que modifica, em parte,
os artigos 179 e 180 do Regimento Interno do Senado
'"'ederal.
Comunfcaçio da Presidência

......... Prazo para orerecimento de emendas ao Projeto
de Resolução n~ 46/84, lido anteriormente.
1.2.7 -

SENADOR ADERBAL JUREMA- Transcurso
do 8~' aniversário da morte de Juscelino Kubitschek.

Leitura de projetos

- Projeto de Lei do Senado n~' 154/84, de aUtoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que define a residência médica e disciplina o exercício profissioniil da
atividade, dando outras providências.
......: Projeto de Lçi do SCnado n~' 155/84; de autoria
do Sr. SeÍlador Roberto Saturnino, que acrescenta
dispositivo à Lei n9 5.869, de II de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil), incluindo entre os bens
absolutamente impenhorâveis os que especifica.
-Projeto de Lei do Senado n'í' 156/84, de autoria
do Sr. Senador Pedro Simon, que acrescenta item ao
parágraro l9 do art. 27 da Lei n9 4.380, de 21 de agosto de 1964, a fim de incluir pelo menos dois mutuári.os no Conselho de Administração do Banco Nacional da Habitação (BNH).

l.Z.6 -

de Encontro Nadonal de Agentes de Viagens, para
tratar do problema· do turismo em nosso País.

SENADOR GASTÃO MVLLER - Solenidade de
lançamento do livro intitulado "Parlamento em versos", de autoria dó Senador Almir Pinto. Presença
no Plenário ón ex-Deputado Geraldo Freire.

1.2.8 -

- Presença na Casa, do Sr. Morvan Aloysio Acayaba de Rezende, suplente convocado da representação do Estado 4e Minas Gerais, em virtude dQ afastamento do titular, Senador Murilo Badaró.
1.2.9 - Pmtaçio do oompromlsso regimental e
posse do Sr. Morvan Aloys.lo Acayaba de Rezeade
1.2.10- CoJDDDicaçio

- Do· Sr. Mórvan Acayaba, referente a sua filiação partidária e nome parlamentar.
1.2.11 -

Discursos do Expediente (continuação)

SENADOR JORGE KALUME- Defesa do candidato presidenciável do PDS face a ofensas assaca1as contra S. Ex•.
SENADOR OCTÁVIO CARDOSO- Posse do
Senador Murilo Badaró no cargo de .Minitro da Indústria e do Comércio. Saudação ao Senador Marvan Acayaba, Suplenie do Senador Murilo Badaró .
Lançamento do livro "Parllimento em versos", do
Senador Almir Pinto.

Discursos do Expediente
1.2.12 -

- Recebimento de comunicação do Sr. Senador
Murilo Badaró de _afasJamento do exercício_ do mandato, para assumir o cargo de Ministro de Estado da
Indústria e do Comércio.

Comunlcaçio da Presldêu<la

SENADOR NELSON CARNEIRO- Projeto

Comunlc:açio da Presldên<la

d~

lei a ser apresentado por S. Ex•, propondo a mu.:
dança do MIC para Ministério da Indústria, Comér,cio e Turismo, a prot>ósito da realização~-em Brasília,

-·Convocação de sessão extraordinária a realizarse hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
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1.3- OR,QEM DO DIA
-Projeto de Lei da Cãmara n• 5/81 (n' 3.035/80, na
Casa de orig"em) alterando o art. l'~' da Lei n'~' 6.226,
de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a contagem
recíproca_ de tempo de Serviço Público E~eral e de a-.
tividade privada para efeito de aposentadoria, e dá
outras providências. V otaçJo adiada por falta de quo-

rum.
- Projeto de Lei <la Cãmara n• 10/81 (n• 1.5?9f79,
na Casa de origem), que dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, dos ex-combatentes segurados da Previdência Social._ Votaçio adiada por
falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n• 44/81 (n• 587/79, na
C:asa de origem)_ que veda aos veículos de comunicação de massa (rãdio, televisão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuãrios ou qualquer óutro- tipO de
publicação) áceitãr a atiforização ou a veiCulação de
.anúncioS e de comerciais que não s.ejain negociados
produzidos, criados, filmados, gravados copiadosimagem e som - por proflssionais e empresas brasileiras. Votaçio adiada por falta ele quorum.
-Projeto de Lei da Cãmara n• 53/77 (n' 2?7/75, na~
Casa de origem) que dispõe sobre condições a _observar na renovação de contratos de atletas profissionais, e dã outras providências. Votaçio adiada por
falta ele quorum.
- Projeto de Lei da Câmara _n\' 65J19 (n'l4,257 /77,
na Casa de origem) que autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária Federai a seus
ocupantes. Votaçio adiada por falta de quorum.
- Requerimento n' 784/83, de autoria do Sr. Senador Henrique Santillo, solicitando a criação de
uma comissão especial mista~ comPosta de 11 senadores e 11 deputados, para, no prazo de 120 dias,
com a colaboração das entidades mais representativas da sociedade civil, discutir e apreserifar soluções
para a crise económico-financeira do Pais. Votado adiada por falta dt quorum.
Requerimento n'i' 168/84, solicitando urgência
para a Mensagem n'i' 248/82, pela qual o Senh_or Presidente da República solicita autorização" do Senado
para que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires
(SP) possa contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 52.2l7.54'1,9S (cinqUenta e dois milhões, duzen~
tos e de:i'::essete mil, quinhentos e quarenta e um cru~

Via Superficieo
Semestre
Ano

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00
Exemplar Avulso, Cr$ 50,00
Tirall"m' 2.200 exemplares

zeiros e noventa e cinco_ centavos). Votaçio adiada
por falta de quorum.
- Requerimento nq f 69/84, solicitando urgência
para a Mensagem n'i' 249/82, pela qual o Senhor Presiderlte da República solicita autorização do Senado
para que a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara
D'Oeste (SP) possa contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 30.516,357,59 (trinta milhões, quinhentos e dezesseis mil, trezentos e cinqUenta e sete cruzeiros e cinqüenta e nove tentavosJ. Votaçio adlalb por
falta de quorum.

- Projeto de Lei da Câmara n• 79/79 (n• l.Sllj75,
na Casa de origem) que acrescenta parãgrafo ao art.
59 da Lei n'i' 3Ji0J, de 26 de agosto de 19.60, que dispõe sobre a Lei Orgânica d_a Previdêilcia Social, alte~
rada pela Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973. Votação adiada por falta de quorum.

1.4- DISCUR.SO APÚS A OR.DEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO- Co_rrespOftdência recebida de trabalhadores brasileiros reclamando contra à'atuação dos Ministérios do Tràbalho
e da Previdência Sociaf. considerada nociva aos seus
interesses.
SENADOR MOACYR DALLA- 639 aniver_sá;rio
da emancipação político-administrativa d_e_ Col_atif_l~
- ES.
SENADOR ALBANO FRANCO- Inauguração
da fábrica de alumínio dô Corisórcio Alumar, em São
Luiz --MA.
SENADOR ÁLVARO DIAS- Necessidade da aprovação urgente, por parte do Congresso Nacional,
de projeto de lei oriundo do Poder Exeçutivo, rCferente à política brasileira de informática.
SENADOR GASTÃO MDLLER-Comunicação
recebida da Câmara Mun_icipal de São José dos Campos- SP, sobre a outorga do título de ..Persona non
grata" a todos os Deputados Federais que não aprovaram a Emenda Dante de Oliveira.
SENADOR LO MANTO JONIOR- Lançamento
do livro "Ensaio Geral", do poeta mineiro Olavo

Drumond, em homenagem ao
no Kubitschek.

ex~Presidente

Jusceli-

1.5- DESIGNAÇÃO TlA OR.DEM DO DIA
DA PROXIMA SESSÃO. ENCERR.AMENTO.
2 - ATA DA 128> SESSÃO, EM 23 DE AGOSTO DE 1!184

2.1 -

ABERTU~

2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -

Requerimento

. . . . _ N"' 177/84, de urgência, para a Mensagem n"'
139(84, pela qual o Senhor Presidente da República
solicita autorização do Sertado Federal para que a
Prefeitura Municipal de Guarapari (ES), possa realizar operação de crédito no valor que menciona Para
o fim que especifica.
2.2.2 -

Comúnfcsçõis

-Do Sr. Senador Albano Franco, que se ausenta~
rá do País.
~Do Sr. Senador Jo.sé Sarney, referente a sua filia_çãO partidária.
2.3 -

OR.DEM DO DIA

- Projeto de Lei da Câmara n"' 151/84 (n"'
2.115/83, na Casa de origem) de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a criação
de cargos na Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, e dâ outras providências. Aprovado em segundo turno. À sançio•.
:L4- MAT~R.IAS APR.ECIADAS APÓS A OR,DEM DO DIA

- Mensagem n9 139/84, em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n9 177/84, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do projeto de Resolução_ n'i' 47/84, após pareceres das comissões compe:
tentes. Ã Comissão de Redação.
- RcdaÇão final do Projeto de Resolução n'i'
47/84, em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
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2.5 -

DISCURSO APóS A ORDEM DO DIA

SENADOR MOACYR DALLA -Indicação do
Senador Murilo Badaró para o cargo de Ministro de
Estado da Indústri-a -e- do Coméfcio.
2.6 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SES. SÃO ANTERIOR
- Do Sr. Senador Mauro Borges, proferido na
sessão de 21.8.84.
4 -

MESA DIRETORA
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5-

LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTI-

DOS

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 127' Sessão,em 23 de agosto de 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e Almir Pinto
ÀS 14 HORAS E.30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - M~rio Maia - Eunice Michiles Fábio Lucena- Raimundo Parente --Gabriel Hermes
-Hélio Queiras --Alexandre Cos_ta_-.Jos_é S8.rneYAlberto Silva - Helvídio Nanes- João Loho- Almir
·Pinto -José Lins- Virgílio Távora- Moacyr Duarte
- Martins Filho - Humberto Lucena - Marcondes
Gadelha - Aderbal Jurema - Cid Sampaio ~Marco
Maciel-.Luiz Cavalcante- Albano Franco- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy_Magalhães --Lomanto Júnior- João Calmon - Moacyr Dalla _--:- Nelson Carneiró- Alfredo Campos --Amaral FurlanBenedito Ferreira- Gastão MUller- Roberto Campos
- Josê Fragelli- Marcelo Miranda- Álvaro, DiasEnéas Faria- Lenoir Vargas- Carlos Chiarem- Pedro Simon - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a preteção de_ Deus iniciamos nossos -frabalhos.
O Sr. !~'-Secretário procederâ à leitura do Expediente.
~ lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo aut6grafos do Projeto de Lei sancionado:
N~' 145/84 (n~' 302/84, na origem), de 21 de agosto do
corrente ano, referente ao Projeto-de Lei da Câmara n~'
162, de 1983- Complementar- (nl' 241/81, na Casa de
origem), que fixa normas sobre repetição de topônimos
de cidades e vilas, incorporadas ao texto da Lei Complementar nl' 1, de 9 de novembro de 1967.
(Projeto que se transformoU na Lei Complementar nl'
46, de 21 de agosto de 1984.)

MENSAGEM N• 146, DE 1984
(N• 303/84, na origem)
EX,celentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do art. 57, inciso TV, combinado com o
art. 17, parágrafo 1~', da Constituição, tenho a honra de
submeter à apreciação de Vossas Excelências, acampa-

nhado de Exposição de Motivos do Senhor Governãdor
do Distrito Federal, o anexo ptojeto de tei que ·-·estima a
Receita e fix.a a De~pesa do Distrito Federal para o Exercício Finãnceiro de 1985".
Brasília, 21 de agosto de 1984. - Jo_io__Figueiredo.

Ao ensejo_ apraz-me renovar a Vossa Excelência os
protestos da mais alta consideração e do mais profundo
respeito. -José Oniellas de Souza Fllho, Governador.
(*) PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 153, DE 1984-DF

E.M.E n~' 018/84-GAG Brasnia, 17 de agosto de ~984

Estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício floantelro de 1985.

Excelentíssimo Senhor PreSidente da República
Tenho a elevada honra de submeter a superior consideraÇão de V asSa Excelência a Proposta Orçamentâria
do Governo do Distrito Federal, para o exercício de
1985.
A Programação foi elaborada objetivando aquelas
ações governamentais consideradas básicas para a elevação do nível de vida da comunidade do Distiito Federal.
De ucordo com as priotidades estabelecidas pelo. meu
governo, as Funções.de Educação e Cultura e Sa(rde e
Saneamento for-am contempladas com 46,20% da Proposta orÇamentária do Distrito Federal.
O assentamento das populações faveladas e as questões sociaiS, mereceram aterição espeCial, tendo a
_Função Assistência e Previdência recebido um aporte de
recurso·s corresPondente a 9,10% do Orçamento.
Em razão das diretrizes traçadas por Vossa Excelência, transmítidas através da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República, recomendandõ a necessidade de rigorosa contenção e racionalização de despesas,
foram estabelecidos limites para a programação orçamentária de cada órgão, notadamente no que concerne
aos gastos de "Outros Custeios e Capital".

AVISO
Do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da
República
N~' 404/84, de 21 de agosto do corrente ano, encaminhando os esclarecimentos do Governo do Distrito Federal, em atendimento à audiência solicitada pela Comissão de Constituição e Justiça, s_obre o Projeto de Lei
do Senado nl' 228, de 1983, de autoria do Senad_or Hélio
Gueiros, que "dispõe sobre a substituição por "Ana
Lidia", do nome de Rogério Pithon Faria", no logradouro público de Brasília, anteriormente conhecido
como Parque da Cidade".

(À Comissdo de Constituicão e Justiça.)

PARECERES
PARECERES N•S 393 E 394, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 45, de 1982,
que institui o "Dia Nacional da Conservaçio doSolo" a ser comemorado, em todo o Pafs, oo dia 15 de
abril de cada aoo".

Está, ainda, o meu governo empenhado na modernização de todo o conjunto admiriistrativo do Distrito Federal, atravês da implantação de sistemas informatizados que visam proporcionar não só a administração, mas
a toda a população do Distrito Federal informações precisas e rápidas com economia para o cidadão e racionalidade para os serviços administrativos.
Todo esse esforço que venho empreendendo à frente
do Governo do Distrito Federal, Senhor Presidente, tem
por objetivo fundamental a relação "qualidade de vida"
- "ganhos de produti'vidade" - "distribuição de renda".
Ao encaminhar a presente Proposta Orçamentária,
-São estas as considerações que Julgo oportuno trazer à
sup-enoi-COnsideração de Vossa ExCelência_, as quais são
complementadas com os quadros que integram e acompanham a Proposta Orçamentária do Distrito Federal
pàra 1985.

PARECER N• 393, DE 1984
(Da Comissão de Constituição e Justiça)

Relator: Senador José Ignácfo Ferreira
De autoria do nobre Senador Passos Pôrto, o projeto
sob t!xame institui, a 15 de abril de cada ano, a comemoração do "Dia Nacional da Conservação do Solo", sob o
respaldo de brilhante justificação.
Lembra o autor que, em São Paulo, já se comemora
em tal data, o Dia da Conservação do Solo, em homenagem ao norte-americano Hugh Hammond Bennet -

c•L

Serâ publicado em Suplemento à presente edição.

2828

Sexta-feira 24

Agosto de 1984

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Séção II)

nascido num IS de abrii-~_Q grande pioneiro quedespertou o mundo para as conseqüências da erosão e d8.
descrtífíCã.ção.

Enfatiza uiri trecho da justificação:
"Estava faltando a homenagem do País a Hugh
Hammond Bennett, esse peregrino da salvação dos

solos que percorreu várias nações das Américas, África e Europá, divulgando a conservação do solo e
transmitíi1do os s~s conhecimentos _e prâtlals conservacionistas a todas as regiões da terra. Há um

Manual de Conservaç-:Io do _Solo, com mais, de 100
páginas·, qüéToi "traduzido em diversas línguas e é â
bíblia dos trabalhos de combate e controle da ero-

são do solo.
Quando em 1951, tendo atingido a idade. de aposentadoria compulsória1 Bennett teve de afastar-se
do Serviço, pôde afirmar em relatório que a conservação do solo se tornara um movimento universal.
Mais de I. tOO técnicos estrangeiros de 88 países tinham visitado os Estados Unidos para estudar os
seus métodos. E mais de 32 naçõesjâ haviam estabelecido programas de conservação do solo baseados
no mo-delo norte-americano.
É preciso· que em todo 15 de abril a nossa Pãtria
se levante em homenagem a esse benfeitor da humanidade, realizando cursos, debates e comCmorações,
que conscientizem a sociedade brasileira da inexcedível importância da manutenção dos nossos solos, como instrumento fundamental da permanência
do nosso desenvolvimento, da perspectiva do nosso .
futuro e da sobrevivência da nossa civilização."
Q projeto é constituciortal, ju~ídico, estã elaborado em
boa técnica legislativa e, quanto ao mérito, só merece

a-

plausos, razões que me levam a opinar por sua aprovação.
Sala da Comissão, 13 de junho de 1984.- :Murno Badar6, Presidente - José lgn'cl~ Ferreira, Relator Hélio Guelros - Odaclr Soares - Martins Filho - Carlos Cblarelll - Oct,vlo Cardoso - Passos Pôrto.

PARECER N• 3!14, DE 1984
(Da Coõdssio de Educação e Cultura)

Relator: Senador Gastio MWier
O projeto em exame:, de autoria do ilustre Senador
Passos Pôrto, tem como objetivo -instituir, a -15 de abril
de cada ano, a comemoração do .. Dia Nacional do Solo".
Em sua brilhante justificação Q aut_ordo projeto, Engenheiro Agr§nomo, e Parlamentar com longa experiência em questões eco16giCS:s aauz que:

"Estava faltando a homenagem do País, a Hugh
Hammond Bennett, esse peregrino da salvação dos
solos que percorreu vârias nações das Affiêricas, África e Europa, divulgando a conservação do solo e
transmitindo os seus conhecimentos e_prâticas con·
servacionistas a todas as regiões da terra. ~á um seu
Manual de Conservação do Solo, com, mãis~ de 300
pãginas, que foi traduzi~o em diversas l~nguas e~- a
bíblia dos trab~lhos de combate e contiOle da- erosão do solo.
Quando em 1951, tendo atingido a idade de aposentado_ria con1pulsória, "Bennett teve de afastar-se
do Serviço, pôde afirmar em relatório qUé ·a conse~-
vação do solo se tornara um movimento universal.
Mais de 1.100 técnicos estran~iros de 88 países tinham visitado os Estados Unidos para estudar os
seus métodos. E mais de 32 nações já ha~iaril estabe-

lecido programas de conservação do solo baseados
no modelo ilorte-americano.
É preciso que em todo 15 de abril a nossa P_átria
seJevante em homenagem a esse benfeitor da humanidade, realizando cursos, debates e comemorações,
que conscientizem a sociedade brasileira da inex~
cedfVel importância da manutenção dos nossos solos, comC11nstrumento fuOdamental da permanência
do nosso desenvolvimento, da perspectiva do nosso
futuro e da sobrevivência da nossa civilização."

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente
projeto de lei, na forma- do seguinte.
EMENDA N• 1-CSN
Dê-se ao projeto de lei n9 99, de 1982 (n9 6.059-B, na
Câmara dos Deputados) a seguinte redação:
, DE !982
Dispõe sobre o Ensino no Ministério da Aeronáuti-

ca.
Assim, o autor do projeto, atendendo aos apelos dos
- conservacionistas de todo_País, e lebrando que, em São
Paulo já se comemÕra o dia da Con.S_erVaçãó-do Solo, apresentou este projeto em homenagem a BENNETT, o
precursor da conservação do solo.
Consideramos que esse projeto é justo e oportuno, e
que é louvável a iniciativa do ilus_tre Senador Passos Pôrto.
Isto posto, somos por sua aprovação.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1984.- Joio
Calmon, Presidente- Gastio MUller, Relator- P.assos
Pôrto, sem voto - Eunice Mlchlles - Octávio cardoso
~Aderbal Jurelita.
PARECERES N•S 395, 396 E 397, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 99, de 1982 (n'
6.059-B, de 1982, na Casa de origem)t que "dispõe sobre o
ensino no Ministério da Aeroa,utlca".

PARECER N• 3!15, DE 1!184.
(Da Comlssio de Seguran~ Nacional)
Relator: Senador José Llns

Submetido à deliberação do Congresso Nacional, pelo
Poder Executivo, o presente projeto de lei ê, conforme a
exposição de motiVos ministerial, que institui, resultado
do esforço conjunto desenvolvido pelos Ministérios da
Aeronáutica e da Edücação e CUltura.
É evidente a necessidade de um conjunto de regras disciplinadgras ·da ensino na Aeronáutica. Essa Arma carece de um sistema que atenda às espectativas do moderno
desempenho profissional. E, por isso mesmo, a formação, a especialização, o aperfeiçoamento, os altos estudos são apenas fases de um processo seletivo exigente,
pela própria transformação por que passa a Força Aérea
Brasileira, em todos os seus setores,

A Câmara dos Deputados aprovou o texto oriundo do
ExecutiVO. O ilustre Relator do projeto, nesta Comissão,
também opina pela aceitação do_ inteiro teor oríginai.
Como Força Armada e," portanto, instituiçãO nacional, permanente e regular, a Aeronáutica precisa de especial e contínua prepaiãção de seus quadros, p8fa qUe
possa cumprir a própria destinação constitucionaL
No mundo contemporâneo, a função que lhe compete
é ampla e das mais complexas. Inclusive em decorrência
da rápida evolução do '&etor astronáutiCo. Em verdade, o
desenvolvimento da exploração espacial, com o avanço
da astronáutica, a c-olocaçãO de complicados instrumentos de precisão e destruição, em órbita da Terra, concede
à Aeronáutica u-in papel sul generis, exigindo dela, pOr
conseguinte, siStema de instrução amplamente flexível.
O projeto, melhor seria se traçasse o coittorno geral do
sistema de ensino. As disposições de tipos e níveis e os
ponnenores de metodologia, objetivos a serem atingidos
etc. deveriam ser deixados à definição gradual do Ministro da Aeronáutica. Este poderia suprir necessidades e
corrigir falhas, à medida" que tal se tOrnasse necessário.
O ensino aeronáutico, ãssim, apresentaria riiais flexibilidade, podendo ser adaptado às condições emergentes.

O CongreSs.o Nacional Decreta:

_Art. {9 O Ministério da Aeronáutica manterã Sistema de Ensino próprio, de forma integrada, com a fina[idade de proporcionar ao seu pessoal, civil e militar, da ativa ou da reserva, a necessária habilitação para o exercício, na paz e na guerra, dos cargos e funções previstos em
sua organização, para o cumprimento de sua destinação
constitucional.
Art. 2~> O Ministro da Ae!rOnãutica definirá a Política de Ensino da Aeronáutica, estabelecendo seus objetivos, e baixará diretrizes ao Orgão de direção setorial responsável pelas atividades relativas ao pessoal da AeronautiCa.
Art. 39 A execução da Política de Ensino da Aeron-áilliCã é da competência de um Órgão Central do Sistema, corno tal definido .pelo Podçr Executivo.
Art. 4~> Os cursos d_o Sistema de En$ino no- Ministérío da Aeronáutica sêrão criados mediante ato formal
da atividade competente, na forma que dispuser o regulamento da presente lei.
Art. 59 Considerar-se-ão atividades do Ensino no
Ministério da Aeronáutica:
I - as que, pertinentes ao conjunto integrado do ensino e da pesquisa, se realizarem nas instituições do Ministério da Aeronáutica;
11- os cursos e estãgios de interesse da Aeronáutica,
ministrados ou realizados em organizações militares ou
civiS, nacionais ou estrangeiras, estÍ'anhas ao Mln_istério
da Aeronáutica.
_ . Art. 6~>_ Respeitados os aspectos peculiares, o Ensino
no Ministério da Aeronáutica observará. as normas e diretrizes da legislação federal·vigente.
Parágrafo único. As características básicas e os fatores
condicionantes dos cursos do Ensino no Ministério da
Aero-náutica serão regulamentados pelo Poder Executivo, no prazo de l8Q (cento e oitenta dias) da data da presente lei.
Art. 79_ Os diplomas certificados expedidos pelas
organizações integrantes do Sistema de Ensino no Ministério da Aeronáutica terão validade na_cional e serão registrados no Ôrgão Central do Sistema.
Art. 8~> A equivalência ou equiparação dos curs-os
do Sistema de Ensino no Ministério da Aeronáutica aos
cursos civfS cãbe ao Conselho Federal de Educação.
Art. 99 A organização e as atribuições do Corpo
Docente das organizações do Sistema de EnSinO no Ministério da Aeronáutica obedecerão' ao que dispõe lei específica.
Art. 109 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 119 Revogam-se as disposições em contráriO.

e

Sala das Comissões, em 17 de maio de 1984.- Almlr
Pinto Vke-Presidente, no Exercício da Presidência -Josê Lins , Relator - ~auro Borges --Passos Pôrto.
VOTO VENCIDO. EM SEPARADO DO SR.
SENADOR D/NARTE MARJZ:
Com a finalidade de proporcionar a necessária habilitação pafã o exercíGio, na paz e na guerra, dos cargos e
funções previstos em "Lei, o presente projeto pretende es-
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tabelecer sistema próprio de ensino, a ser mantido pelo
Ministério da Aeronáutica.
O Processo previstO pelã propoSição em exame deve
ser contínuo, atualizado e aprimorado. Por isso mesmo,
reulizar-se-á por meio de concepções realistas, objetivos
definidos, planejamento integrado e articulação do ensino em todos os níveis. Assim, respeitados os aspectos
que lhe são peculiares, o ensino no Ministério da Aeronáutica se desenvolverá de acordo com as normas e diretrizes da legislação federal de ensino.
Consta o projeto de oito c_apítulos, englobando os seguintes aspectos: Do Ensino no Ministéiio da Aeronáu~
ticu, Da Administração do Ens_ino, Da Organização do
Ensino, Das Modalidades de Curs_os, Dos Tipos e Níveis
de Ensino, Do Ensino do _Pessoal da Reserva, Das Dis~
posições Gerais e Das Disposições Finais.
Nos vinte e um artigos que o compõem, o projeto trata
das utivídades de ensino que lhe competem e que, por definição (art. 15) são as pertinentes ao .conjunto integrado
do ensino e da pesquisa que se realizarem nas instituições
do Ministério da AeronáUtica. Além dessas, o parágrafo
único do art. 15 referido inclui as "atividades de ensino
aeronáutica constantes dos cursos e estágios de interesse
do Ministério da Aeronáutica ministrados ou realizados
em organizações estranhas ao Ministério da Aeronáuti~
ca, militares ou civis, nacionais ou estrangeiro".
A proposição é submetida ao Congresso Nacional,
pelo Presidente da República, nos termos do art. 51 da
Constituição Federal, acompanhada de exposição de
motivos na qual o Ministro da Aeronáutica afirma ser, a
iniciativa,
... resultado do esforço conjunto desenvolvido
entre esta Secretaria de Estado e o MinistériO da
Educação e Cultura, que diligenciaram no sentido
de elaborar um diploma legal que atendesse às ne~
cessidades do ensino, neste Ministério.
Assegura, ainda, o Titular da Aeronáutica ser o projeto abrangente e flexível, capaz de atender à rapidez das
transformações por que -vem passando a Força Aérea
Brasileira.
Na Câmara dos Deputados, a matéria mereceu apro.:
vação nas Comissões e no Plenário.
Efetivamente, o projeto preVê o estabelecimento de
amplo sistema de ensino, no âmbito do Ministério da
Aeronáutica, que ficará aparelhado para realizar amplo
trabalho educacional.
Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto
de lei.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1984. - Dinarte
Mariz.

Relator: Senador Passos Pôrto
O projeto sob exame, originârio do Poder Executivo,

dispõe sobre o ensino no Ministério da Aeronáutica. A
proposição iOiciou sua tramita-Ção, na· Câmara dos Deputados, a 15 de abril de 1982 e, ali aprovada sem restrições, foi encaminhada à revisão do Senado, a 26 de agosto de 1982.
Na Comissão de Segurança Nacional do Senado, pre-valeceu o SubstitutivO relatado pelo ilustre Senador José
Lins.
·
Cabe-nos, nesta Comissão, por conseguinte, examinar
o mérito do projeto -cuja constitucionalidade e juridicidade já foram apreciadas pela douta Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara- e o Substitutivo aprovado pela douta Comissão de Segurança Nacional.
Quanto ao mérito da proposição, seu interesse público
se reflete nas suas disposições. A Aeronáutica brasileira,
como bem o demonstra a Exposição de Motivos de fls.,
precisa efetivamente de criar um sistema de enSino que a~
tenda às suas responsabilidades, dia a dia crescentes em
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face do avanço tecnológico que altera a própria fisionomia física e estratégica do 111undo.
O SubstítU:tivõ da Comissão de Segurança Nacional
do Senado procura aprimorar o projeto original, tomandõ- POr basiOSegtiinte raciocínio -exposto no parecer do
Relator do Vencido:

Acredito ser um diploma que abrange todas as
área_s de interesse deste Ministério, mas com hexibilidade para permitir a criação de escolas, cursos e
estágios que se façam necessáiios face a rapidez das
transformaÇõeS Porque vem passando a Força
Aérea Brasileira."

"No mundo contemporâneo, a função _que lhe
CO!:Jlpéte é ampla e das mais complexas. Inclusive
em decorrência da rápida evolução do Setor astronáutico. Em verdade, o desenvolvimento da exploração espacial, com o avanço da astronáutica, a colocação de complicados instrumentos de predsão de
destruição, em órbita da Terra, concede à Aeronáutica um papel sul generis, exigindo dela, por conseguinte, sistema de instrução amplilmente flexíVel.
O projeto, melhor seria se traçasse o contorno geral do sistema de ensino. As disposições de ensino.
As disposições de tipos e níveis e os pormenores de
metodologia, objetivos a serem atingidos etc_. deveriam ser deixados à definição gradual do Ministro
da Aeronáutica. Este poderia suprir necessidades e
corrigir falhas, à medida que tal se tornasse -necessário.
0- ensino aeronáutico, aSSim, apresentaria mais
-flexibilidade, podendo ser adaptado às condições emergentes.''

Assim, estudando o mérito da proposição, notamos
que a Aeronáutica brasileira necessita criar sistema de
ensino que tenha como finalidade atender às necessidades dos Planos 'de Carreiras de Oficiais, de Graduados e
o aprimoramento dos Se-rvidores Civis. Adimite o ensino
supletivo com vista à qualificação de mão-de-obra, assim
ccitl-lo o ensino proficionalizante. Tem também, com seus
méritoS,--o --objetivo de manter equivalência dos curs-os
com os correspondentes da área civil, assim como os diplomas e certificados expedidos pelas Organizações de
ensino do Ministério da Aeronáutica terão validade nacional.

O Substitutivo, do mesmo modo que a proposição original, é constitucional, jurídÍco ·e está elaborado em boa
técnica legislativa, nada impedindo sua tramitação. De
qualquer modo, porém, o Substitutivo altera substancialmente um projeto que, segundo a Exposição de Motivos do Senhor Ministro da Aeronáutica, resultou ••do esfofço coi1junfo desenvolvido eritfi-l;sta Secretaria de Estado e o Ministério da Educação e Cultura, que diligenCiaram no sentido de elaborar um diploma legal que atendesse às _neG.essidades do ensino neste Ministério".
Isto aposto, opino favoravelmente ao projeto na forma do Sub&títutivo da Comissão de Segurança Nacional
do Senado, ressaltando que ambas as proposições não
encontram óbices de natureza constituciOnal ou jurídica.
Este, o meu parecer.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1984.- MorDo
Badar6, Presidente- Passos Pôrto, Relator- José lgnáci9 Ferreira - Hélio Gueiros - Odaclr Soares - Octávio Cai-doso - Carlos Cbiuelll - Martins Fllbo.

PARECER N• 397, DE 1984
(Da Comissão de Educaçio e CUltura)

Relator: Senador Gutio Milller
PARECER N• 396, DE 1984
(Da Comissão de Constituição e Justlca)
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O projeto em eXame, submetido à diliberação do Congresso Nacional, Pelo Poder Executivo, dispõe sobre o
ensino no Ministério da Aeronáutica.
O projeto em estudo é reSultado do esforço conjunto
desenvolvido pelos Ministérios da Aeronáutica e da Educação e Cultura, tendo sua tramitação iniciada pela
Câmara dos Deputados a 15 de abril de 1982, e aprovada
naquela Casa,_sem restrições. Encaminhada à revisão n'o.
Senado, a 26 de agosto de 1982, sofreu aperfeiçoamentos, na Comissão de Segurança N acio'nal, onde foi aprovado o Substitutivo ralatado pelo ilustre Senador José
Lins.
A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta~
do da Aeronáutica ao Excelentíssimo Senhor Presidente
da República diz que:
"O presente Anteprojeto de Lei é o__resultado do
esforço conjUnto desenvolvido entre esta Secretária
de Estado e o Ministério da Educação e Cultura que
deligenciaram no sentido de elaborar um diploma
legal que atendesse às necessidades do ensino, neste
Ministério.

Ao tramitaf na Comissão de Segurança Nacional, o
projeto original foi aprimorado, tendo o ilustre Relator
do Vencido aduzido que:
"No mundo contemporâneo; a função que lhe
cOmpete é ampla e- das 'mais coniplexas. InclUsive
ein aecorrência da rápida evolução do setor astronáutico. Em verdade, o desenvolvimento da exploração espacial, com o avanço da astronáutica, a colocação de complicados instrumentos de precisão de
destruição em órbita da Terra concede à Aeronáutica um papel sul generis, exigindo dela, por conseguinte, sistema de instrução amplamente flexível.
O projeto, melhor seria se traçasse o contorno geral do sistema de ensino. As disposições de ensino.
As disposições de tipos e níveis e os pormenores de
metodologia, objetivos a serem atingidos, ate. deveriam ser deixados à definição gradual do Ministro
da Aeronáutica. Este poderia suprir necessidades e
corrigir falhas, à medida que tal se tornasse necessáriO.
O ensino aeronáutico, assim, apreSentaria mais
flexibílidade, podendo ser adaptado às condições e- .
mergentes."
Assim, considerando que o projeto, na forma do Substittivo da Comissão de Segurança do Senado, estabelecerá um conjunto de regras diciplinadoras do ensino na
Aeronáutica; que atenderá às espectativas do moderno
desempenho profissional.
Isto posto, e por considerar que o Substitutivo da Comissão de Segurança nacional é justo e oportuno, somoS
por sua aprovação.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1984. -Joio
Calmon, Presider:tte - Gaston MWier, Relator- Passos
Pôrto - Eunice MlchUes - Octávio Cardoso - Aderbal

JUrema.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Do expediente lido figura a Mensagem n" 146, de 1984 (n'~
303/84, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete ao SCnado Federal, nos termos do
art. 57, inciso IV, combinado com o art. 17.§ J9da ConstituiÇão,--p-fOjeto de lei que estima a receita .e fixa a despesa· do Distrito Federal para o exercício financeiro de

1985.
A matéria será despachada à Comissão do Distrito Federal, podendo .os Senhores Senadores, perante ela, apresentar emendas nos vinte dias que &e seguirem 'à sua
publicação no Dlirio do Congresso Nacional.
Para einitir- parecer sobre o projeto e as emendas, a
Comissão terá _o prazo de trinta dias.

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A presidência recebeu, do Governador do Estado de Minas Gerais,
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o Ofício n<1 S/14, de 1984 (n'i' G/1992/84, na origem), só[icit~ndo, "nos termos d~ item IV do ?rt. 42 da ~nsti

tuição, autorização do Sen;d~ Fede~al-;_fim-d;q;~ aquele Estado possa reaJizar operação dê empréstimo externo, no valor de USS 250,000,000.00 {duzentos e cin-

qUenta milhões de dólares norte-americanos), para o fim
que especifica.
A matéria serã despachada às Comissões de Finanças
e de Constituição e Justiça.

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidência recebeu, do Governador do Estado do Amazonas, o
Oficio nq S/1_5, de 1984 (n~' 204/84, na origem), solicitando, nos termos do item IV do art. 42 da Constituição, autorização do Senado Federal a fim de que _aquele Estado
possa realizar operação de empréstimO externo, no valor
de USS 20,200,00Q.OO_(vio_t_~_milhões e duzentos mil dólares), para o fim que especifica.
A matéria ficará aguardando, na Secretaria Geral da
Mesa, a complementação dos documentos necessários.
O SR- PRESIDENTE ( Moacyi Da lia).- A Presidência recebeu, em 22" do corrente, comunicação do Senador
Murilo Badaró, de afastamento do exercício do mandato, a partir daquela data, para, nos termos do art. 36 da
Constituição, assumir o ·cargo de Ministro de Estado da
Indústria e do Comércio.
A Presidência tomotL -ªs providências necessárias à
convocação do suplente.
, (E a seguinte a comunicação recebida pela Presidência.)

Em 22 de agosto de 1984
Senhor Presidente
Tenho a honra de comu_Jliçar a Vossa Excelência, em
obediência ao disposto no art. 43, alínea b do Regimento
Interno, que nesta data me afasto do exercfcio do mandato de Senador pelo Estado de Minas Gerais a fi.m de,
nos termos do art. 36 da Constituição, assumir o cargo,
Pata p qual fui nomeado, de Ministro de_ Estado da Indústria e do Comércio.
Atenciosas saudações; M urilo Badaró.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Devendo
realiZar-se, no período de 26 a 31 de agosto corrente, na
Cidade de Buenos Aires, o 2()9 Congresso da Associação
de Indústrias Latino-Americanas a Presidência ComUni~
ca ao plenário que comparecerâ àquele evento, a Convite
da Associacion Industriales Latinoamerícanos (AILA),
o Senador Albano Franco.
O SR- PRESIDENTE (Moaçyr Dalla)- Sobre a mesa, projetas de lei qu~ vão ser lidos pelo Sr. 1~'-Secretãrio.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 154, DE 1984

Define a residência mEdica e disclpllna o exerc(clo
profissional da atlvidade dando outras provldêaclas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' Cons_içlera-se residência médica a modalidade de ensino de p6s-gradua_ção sob a forma _de ~speciali
zação que: mediante relação de emprego -diSCiplinada
pela CLT, é caracterizad~ por tr~inarnent~ em serviçO
com prestação de trabalhos_. em regime de te:rnpo inte-gral, nas instituições de saúde, universitâria Ou f).ão-, sob
--- ·
a orientação de profissionaiS médiCos.
Parãgrafo único. As insti1uições_ de saúde referi~as
neste artigo somente poderão oferecer programa de resi-

dênCiã médica após credenciadas pela Comissão Nacio-__
nal de Residência Médica.
.Art. 2~> O exercício da atividade ele médico-residente
é privativo de rriédico que, para fins de especialização, se
vincule a um programa de residência médica em instituição de saúde, nas condições previstas nesta lei.
Parágrafo único. Para admissão em programa de resi~
dêricia. médica, o candidato deverá submeter~se a processo de seleção a cargo da instituição de saúde, aprovado
previamente pela Comissão Nacional de Residência Médica.
_Art. _311 A residência médica será cumprida em dois
(2) períodos de um(!) ano.
§ I~' No primeiro ano o residente fará treinamento e
aperfeiçoamento nas. clínicas básicas.
§ 29 No segundo período será proporcionado ao residente a devida especialização, de acordo oom escolha
manifestada pr~viame~te e aprovada pela Comissão a
. que se refere o artigo seguinte.
Art. 4'i' Em toda instituição de saúde onde se realizar
residência médica haverá uma Comissão de Residência
Médica.
Parágrafo único. A comissão de Residência Médica,
que será organizada e funcionará e!jl conformidade com
estatutos próprios, aprovados pela Comissão Nacional
de Residência Mêdica, caberá:
I - seiecionar os mé.dicos-residentes;
II -estabelecer normas de sua atuação junto aos Departamentos da instituição de saúde;
III - criar prêmios e fixar penalidades aplicáveis aos
n:tédicos-residentes;
IV-- fixar as condições de prestação de assistência
d_os médicos-residentes a9s_ acadêmicos internos;
V - r~olver outras questões relaciÕnàdas com a atuaçào dos médicos-residentes.
Ãr't. S'i' Paralelamente às atiVidades normais, o
médico-residente prestará assistência aos acadêmicos internos, segundo- as regras eStabelecidas pela Comissão de
Residência Médica.
Art. 6"' A remuneração mínima atribuível pelas instituições de saúde aos médicos-. residentes não poderá ser
inferio_r a:
I - seis (6) vezes o salário mínimo unifíCado, para os
do primeiro ano de residência.
II- dez (lO) vezes o salário m(nimo para QS do segundo ano de residên~ia.
Parágrafo P.nico - SaJvo expressa estipulação contratual em cont~ârio, não serão descontados da remune·
ração do médicO-residente a alimentação e habitação
fornecidas pela instituição de saúde.
Art. 7"' Além da importância fixa, paga pela instituição de saúde, o_médico-residente fará jus a trinta (30)
pór cento da receita dos convênios mantidos, quanto aos
c·asos por ele diretamente ·atendidos.
§ }9 Para efeito do disposto neste artigo, mensal~
mente a instituição prestará contas dos saldos dos convênios mantidos à Comissão de Residência Médica.
§ 2Q A var.tagem prevista neste artigo serã paga ao
médico-residente, em dinheiro, até_ o décimo dia subs~
qüente ao mês em que o serviço foi prestado.
Art. 89 O Grupo da Confederação das Profissões Li~
berais, constante do Quadro anexo à Consolidação das
Leis do Trabalho, é acrescido da profiSsão de Médico·
Residente.
Art. 9" O Poder E1\.ecutivo expedirá o Regulamento
da presente lei dentro do prazo de noventa (90) dias, ouvi"dos os Ministérios da Educação e Cultura, da Saúde e
d9 Tr?-balho, dispondO "especialmente sobre a -cotistitUfção e funcionamento da CoffiiSsão Nacíofiã.l de Residência M~.ic.a, à qual todas as instituições 9e sa6d"Ç deverão submeter seus programas de residência médica.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Ar_t. ll. Revogam~se as disposições em contrário.
Justlficaçio
Para discussão e, certamente, para o acolhimento das
emendas aperfeiçoadoras que receberá nas comissões
técnicas, ofereço à consideração da Casa, num momento'
de vital importância para os exercentes da atividade aqui
referida, este projeto de lei que trata de estabelecer a conceituação jurídica da residência médica, assim como especialmente, de disciplinar o exercício da profissão.
Esclareço que a proposição está baseada em trabalhos
anteriormente já apresentados à consideração do Congresso, principalmente em projeto da própria autoria do
_signatário deste, bem como em outro do nobre Senador
Henrique Santillo (PLS nl' 8, de 1977 e PLS nQ 257, de
[9-80, respectivamente), com a preocupação de aproveitamento do que de melhor ambos continham.
O importante é reconhecer que a residência-médica é
importante, indispensável mesmo, não devendo o legislador postergar a sua regulamentação.
··Sala das Sessões, 22 de agosto de 1984. -Nelson Car-

neiro.
( Ãs Comissões de Constituição e Justica, de Legislação Social e de Saúde.)
PROJETO~

DE LEI DO SENADO N• 165, DE 1984

Acrescenta dispositivo à Lei

DI' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), incluindo

entre os bens absolutamente impenhonbeis os que especifica.
O Congress-o Nacional Decreta:
Art. I~' ~ acrescentado ao art. 649 do Código de
Processo Civil (Lei n'i' 5.869, de 11 de janeiro de 1973) o
seguinte }nciso X:
"X --Os bens de valor histórico, artlstlco- e cultural pertencentes a instituições de ensino, cultura e
artes."
Art. 2'1 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3'i' Revogam-se as disposições em contrário.
Jusdficaçio
Objetíva O presente projeto de lei, apresentado à consideração do Congresso em atendimento a reiVindicação
do Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio de
Janeiro, incluir entre os bens absolutamente iiripenhotá»
veis do art. 649, do CPC, os de valor histórico, artfstico e
cultural pertencentes a instituições de ensino, cUltura e
artes, a fim de .que tais bens deixem, repentinamente e
por alguma emergencial constrição judiçial, de servir à
finalidade para a qual .se encontram reunidos nas referi·
das instituições.
Tem-se em vista, outrossim, evitar que se repitam a·
contecimentos lamentáveis como _os que envolveram a
Biblioteca do Centro Latino Americano de Ciências· So·
ciais, de que toda a imprensa se ocupou.
~ala das Sessões, 23 de agosto de 1984.- Roberto Sa-

tumino.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.869,
DE II DE JANEIRO DE 1973
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Art. 649. São, absolutamente impenhorávds: (1 9)
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato vo-

luntário, não sU.jiítoS li eXeCução~
-- --- .
II- as provisões de alimento e de combustível, necessárias à manutençãO dO -devedor e- de sua farilília duranié
um mês;

III- o anel nupcial e os retratos de família;
IV- os vencimentos dóS- magistrados, dos professores e dos funcionáríos públicos, o soldo e os salários, salvo para pagamento de prestação alimentícia;
V- os equipamentos dos inilitares;
VI- os livros, as máquinas, os utensflios e os iristru~
mentes, necessários ou úteis ao exerCício de qualQuerprofissão; (211)
vn - as pensões, as tenças ou as montepios, péicebidos dos cofres públicos, ou de institutos df: preViden-Cia, bem como os provenientes de liberalidade de terceiro,
quando destinados ao sustento do devedor ou da sua
família;
VIII- os materiais necessários para obras Cin âfufamento, salvo se estas forem penhoradas; (2°) IX- o seguro de vida.
(19) São, também, impenhorãveis:
-Os benefícios concedidos aos trabalhadores rurais e
aos segurados e seus dependentes: art 33 da Lei Complementar n'i' 11, de 25-5-1971, e art. 114 da CLPS, respectivamente.
- Os depósitos óancários em conta vinCuiada ein
nome do empregado relativo ao FGTS: art. 27 da Lei n"'
5.107, de 13-9-1966.
(20) O disposto nos iitcisciS VI e VIII não se a-piicià aHe~
nação fiduciária: V. § único do art. 5"' do Decreto-lei n"'
911, de 1-10-1969, na redação dada pela Lei n"' 6.071, de
3-7-1974.

(À C01izissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 156, DE 1984
Acrescenta item ao parágrafo I 'i', do art. 27, da Lel
IJ9 4.380, deli de agosto de 1964,a fim de incluir pelo

menos dois mutuários no Conselho de Admioistraçio
do Banco Nacional da Habltaçio (BNH).
O Congresso Nacional decreta:
Art. l'i' O§ J'i', do art. 27, da Lei n'~ 4.380, de 21-81964, passa a vigorar com a seguinte modificação:
"Art. 27.
. .....•... ,._,,- ..... ,-, .... -.. ..- ..•
§ I•
............................... - ...

~
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idoneidade moral e comprovada capacidade em assuntos
-econômico-fi-naricciros, sendo dois outros membros do
CO_riSeffto de Administração escolhidos dentre os especialistas respectivamente, em assuntos de saúde pública,
de previdência social, e o sexto o Superintendente do
SerViço Federal de Habitação e Urbanismo".
Pois bem. Faltam exatamente os mutuários que não
têm nem voz nem voto e sendo o motivo da existência do
BNH, atualmente vêem o sonho da casa própria
transformarase no mais negro pesadelo.
O legislador de 1964 se esqueceu do mutuário. O legislador de_J983, ao editar o Decreto n'~88.37l, de 7~6-83,
permaneceu na insensibilidade e no desprezo olímpico
para o mutuário. Senão vejamos. O art. 9'1 do ciúido Decreto afirma: "Fica criado grupo de trabalho interministeria"l, -composto por representantes da Secretairía de
Planejalhento da Presidência da República, Ministério
do Interior e Ministério da Fazenda, com a participação
de representantes da Associação Brasileira de Entidades
· de Crédito Imobiliário e Poupança - ABECIP, com a
finalidade de examinar as repercussões futuras do pi-esente Decreto sobre o Sistema FinanceirO de Habitação
· e propor, no prazo de 90 (noventa) dias, as medidas adicion"-aís julgadas necessárias".
O teor deste artigo revela, por si só, o descalabro financeiro e administr~tivo em que se encontra o SiStema
Financeiro de Habitação.
No momento, porém, o que queremos é salientar que_
o grupo de trabalho criado foi composto por repr~~en
tantes do governo e dos empresários. Mais uma vez os
mutuários foram deixados. de lado. Na época, entramos
com o Projeto de Lei do Senado n'i' 151/83 que visava in~
cluir um representante dos mutuários no citado grupo. O
projeto encontra-se engavetado, o grupo de trabalho
ninguém sabe se terminou o seu trabalho e a que conclusões chegou, se é que chegou a alguma. O certo ê que os
mutuários não foram sequer ouvidos.
É nosso dever dar voz e voto aos mutuários. "t nosso
dever democratizar a gestão do BNH.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1984. -Pedro Simon

LEGlSLAÇÀO CITADA

LEI N• 4.380, DE 21 DE AGOSTO DE 1964
Institui a correção monetâ:fia nos contratos imobiliários de interesse so-cial, o sistemas financeiro
para aquisição da casa própria, cria o BcitlCõ-N'aCionãi da Habitação (BNH), e sOciedades de Ci-édito- Imobiliário, as LetraS ImObiliárias, 6 Seiviço de Habitação e Urbanismo, e dá outras previdências.

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

b) ...................................... .
c) ............................. " ......... .
d) Pelo menos dois mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, indicados pelaS entidades representativas dos mesmos.''

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jusdficaçio
A democratização da gestão administrativa do Banco
Nacional_da Habitação é um acalentado sonho de seus
principais interessados e sua razão de ser: os mUtuários.
O art. 27, da Lei n94.380, de21-8-64, que institUi o Sistema Financeiro de Habitação, determina que o Banco
Nacional da Habitação "será administrado por um Conselho de Administração e uma Diretoria, cujos merribros
serão nomeados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal".
O art. 28, da citada Lei, estipula que .. os membros da
Diretoria e três dos membros do COnselho de Administração serão esColhidos dentre cidadãos de reconhecida

Art. 27. O Banco Nac.ional da Habitação será administrado por um Conselho de Administração e uma Direteria, .cujos membros serão nomeados pelo Presidente
da República e aprovados pelo Senado Federal.
§ ]9 O Conselho de Administração será composto
de:
a) o Presidente do Banco Nacional da Habitação,
como s~u Presidente, e com voto de qualidade;
b) de seis a nove Conselheiros, com mandato de 3
anos cada um;
é) os Diretores do Banco.
§ 29 A Diretoria será composta de:
a) o Presidente do Banco Nacional· da Habitação,
com demissível ad nutem;
b) o. Diretor-Superintendente do mandato de 4 anos;
c) dois a cinco Diretores com mandato de 4 anos.

(Às Comissões de.Constliuiçáo e Justiça, de Legislação Social e de Serviço Público Civil.)

2831

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 157, DE 1984
Proibe o trabalho em horas extraordin,rlas nas
empresas que, no último qülnqiiênlo, tenham reduzido
o número de empregados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I'~ As empresas públicas ou privadas que tenham dispensado empregados nos últimos cinco anos ficam proibidas de COil.YOcar o seu pessoal para trabalhar
em hoi-aS extraordinârias.
§ 19 A infração ao presente· artigo é apenada com
multa equivalente a cem (100) salários de referência, du~
plicada, cumulativamente, a cada reincidência.
§ 29 Passado um qliinqüênio sem dispensar empregados, a empresa que incidiu na suspensão prevista no caput ou na multa do parágrafo anterior, poderá convocar
seus empregados para cumprir horário extraordinário.
Art. 29 O Poder Executivo regulamentará a presente
lei no prazo de cento e vinte (120) dias.
Art. 39 Esta Leí entrã eni. vigor na data de sua publi~
caçào.
Art. 4'1 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificaçio

b necessária a adoção de todas as medidas cabíveis, no
sentido de superar a conjuntura recessiya que enfrenta- mos, de que as empresas não se podem isentar totalmente, quando, podendo adotar uma polftica mais agressiva
de vendas, inclusive com apelo às exportações, preferem
dispensar uma parte do pessoal, mantendo a produtividade graças ao trabalho extraordinário dos trabalhadores remanescentes.
Impõem-se providências legais capazes de conter o desemprego e o subemp.rego, que lavram, no País, também
por inépcia de uma parte da iniciativa privada, embora
impossível eximirem~se de culpas as autoridades econômicas e financeiras, porque não encorajam o comércio e
a indústria nacionais, mas antes persistem na sua penalização, por via dos tributos continuamente majorados e
da falta de incentivos que induzam ao seu desenvolvimenta.
Com o presente projeto, estamos apresentando modesta colaboração ao equacionamento do problema do
achatamento salarial, quando o número dos semtrabalho avulta no País, agravando, num ciclo vicioso, a
conjuntura inflacionária.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1984. -- Gastio
MUller.
(Às Comissões âe Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os projetas
que vêm de ser lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que vai ser lido
pelo Sr. 19-Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 46, DE 1984

_Modifica, em parte, os ardgos 179 e 180 do Regimento lutemo do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. l'~ O item I do artigo 179 do Regimento Interno
do .Senado passa a vigorar com a seguinte redação:
I - ordinárias, as realizadas em todos os dias úteis às
- 14 (quatorze) horas e 30 (trinta) minutos, exceto nas
Sextas-feifas quando terão início às 9 (nove) horas da
manhã.
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Art. 29 Acrescente-se ao parágrafo único_ do art. 179
o seguinte item:

e) aos sábados.
A rt. 39 O art. 180 do Regimento Interno do Senado
Federal passa a vigorar c-om a seguinte redação:
"Art. 180. Com exceção das se;_.tlas-feiras,
quando começará à 9 (nove) horas, a sessão ordinária terá início às 14 (quatorze) horas e 30 (t(inta)
minutos, pelo relógio do plenário, presentes no recinto, pelo menos li (onze) Senadores, e terá a duração máxima de 4 (quatro) horaS, salvo prorro-

gação, e ressalvado o <Usposto nos arts. 201 e 202."
Art. 49 Revoguem-se as disposições em contrário.
Art. 59 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
JustiOcaçio
Os novos usos e costumes aconselham a modificação
regimental sugerida, por sinal já adotada pela Câmara
dos Deputados.
Nada hã que impeça a realização das sessões plenárias
das sextas-feiras na parte da manhã, uma vez que o horário não é nem nunca foi usado pelas comissões técni'cov;. Por outro lado, a transferê!lcia da sessão para a parte da manhã facilitará a freqilência dos Sen_a.do.:e_s que,
n.ormalmente, usam o fim de semana para viagens aos
seus estados para renovaçiio de contatos com suas comunidades.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1984. - RfUo Gueiros.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto
lido após publicado e distribufdos em avulsos ficarã
sobre a me_sa pelo prazo de 3 (três) sessões a fim de receber emendas após o que será despachado às comissões
competentes.
Há oradores inSCritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB -

RJ. Como

Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em 1934, quando tive que enfrentar os azares da adversidade polítiCa~ minha velha companheira,.desde que
iniciei a car"i''elra, fui funcionário do Touring Clu_b. E,
desde rogo, contagiei-me da gravidade do probfe~a do
turismo no Brasil. Quis a roda da fortuna que eu chegasse ao Congresso Nacional. Em vez dos artigos publicados na imprensa, coube-me, por várias vezes, ocupar a
tribuna da Câmara para focalizar esse importante
problema.
De 1963 até 1967, tive a honra de ser o Presidente da
Associação_ lnterparlamentar de Turismo Vice-Presidente da Associação Internacional, que tinha o seu
secretariado geral no Palals des Nadons, na Bélgica.
No curso da minha administração, realizei três simpósios nacionais e dois_simpósios'internacionais. O primeiro simpósio naci_gnal foi nesta sala, no ano de 1964 e,
pela primeira vez, aqul se reuniram agentes de viagem,
hoteleiros, transportadores e parlamentares. Todos opinaram e tiveram o mesmo peso de voto; as deliberações
foram tomadas por todos os integrantes daquele sfmpósio, que representou o primeiro gesto de congraçamento
de todos os que se preocupam com o desenvolvimento
do turismo no Brasil.
Recordo, com emoção muito grande, aquele velho
combatente da hotelaria, que foi José Tjours; quandO ocupou a tribuna do Senado, estava tão emocionado, a
poucos anos da despedida da vida, que quase não podia

_ falar. A este, seguiram-se oU[rõS sim-pósios e-é de justiça
rcssal4tr o que_se reati:zou, em 1965, no Rio de Janeiro.
Ali foi um simpósio internacional e, pela pl-imeira vez,
reuniram-se no Brasil três Ministros de TilfisinO: os Ministros de Turismo da Itália, da Espanha e do Senegal.
Delegados de todos os países latino-americanos, dos parlamentos--dos pafses latino-americanos, e numerosos representantes dos palses europeus, inclusive o VicePre..<oidente da Assembléia Nacional da França.
Nesta reunião, Sr. Presidente, os debates foram largos
e os oradores, os conferencistas, focalizaram os diversos
aspectos da indústria do turismo no Brasil· e para o Brasil.
Àquele tempo, discutia-se no Congresso Nacional um
projeto criando o INBRATUR, que foi afinal aprovado
a duras penas, de iniciativa dos que me antecederam na
Presidência da Associação lnterparlamentar de Turismo,
inclusive nosso saudoso colega Gurget do Amaral, e acabou vetado pelo Senhor Presidente da República. Mas,
s.obre os escombros desse projeto, criou-se a EMBRATUR.
Em 1967, deixei a Presidência da Associação lnterpar~
lamentar, substituído pOr aquela ilobre figura de Petrô~
nio Portella; mais tarde, por Osvaldo Zanello; depois,
pelo nosso eminente colega Senador Saldanha Derzi e, a~
tualmente, pelo Deputado Marcelo Unhares.
E_n:t c_?ntato sempre com as preocupações dos que se
dedicam ao desenvolvimento do tUrismo nO País, apre- sentei, certa feita, um projeto que modificava a denominação do Ministério da Indústria e do Comércio para a
Minstério da Indústria, e do Comércio e do Turismo.
Não .tocava na contextura, na organização, na administração do- Ministério, apenas aditava ao título Indústria
e Comércio a palavra Turismo. Por quê? Porque a Só e;cpressão turismo era uma propaganda onde quer que aparecesse, e depois eu colhera um exemplo que justificara
aquela iniciativa: em Madri, o Governo espanhol realizara o I Congresso Hispano, Luso-brasileiro-FiliPino, a
que compareceram quase numerosos países, rePresentados por seus Secretários e Ministros. E ali estavam vários
representantes da América Latina, inclusive os credenciados do Governo Brasileiro, então integrando a Diretoria de Turismo, que era o que havia no Ministêrio do'
Trabalho, prestdido superiormente pela Sr' Luci Bloch.
No entanto, a Sr• Luci Bloch, que representava este iirrenso continente que é o Brasil, ficava anônima na platéia~ A Presidência dos trabalhos_ cabia muitas vezes ao
Ministro da Aviação, Transportes, Educação_eTurismo,
do Paraguai, ou, então, a um outro pequeno pafs da América, ou de outros continentes. Entendi, ~ntão, que devia oferecer aquele projeto, que não tocava na: estrutura
do Ministério, jâ que a EMBRATUR faz parte do próprio Ministério da Indústria e do Comércio. Este passaria a ser denominado Ministério da Indústria, Comércio
e Turismo e onde ele aparecesse, em qualquer de suas
··p-rojeções no exterior, iria a propaganda do turismo em
favor do Brasil. Mas, o Ministro de então achou de reagir contra essa proposição e o projeto não vingoU.
Hoje, tive a oportunidade de comparecer à memorável
reunião dos agentes de viagem que se realiza em Brasília.
E ali recordei esse episódio e a idéia foi recebida com pai. mas. Não hã o que tocar no Ministério. O Ministro não
fica mais importante e nem menos importante, porque a
EMBRATUR já faz parte do Ministério da Indústria e
do Comércio mas onde quer que apareça um papel daquele ministério, aparecerá tambêm o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, como que lembrando a todos os países estrangeiros, a todos os povos, a todos os
interessados de que aqui existe tambêin alguém preocupado com o turismo.
Naquela memorável assembléia de 1965, o I Simpósio
Internacional promovido pela Associação Brasileira de
Turismo, que teve inclusive a presença do Presidente da
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UIOT, então~ poderosa_organização de agentes de viagem de-lodo o mUndo. e cujo Presidente residia na Austiâli<i., e cujo Secretário Geral ainda hoje continua liderando na Europa os problemas turísticos, residente na
Suíça, tive o cuidado de encaminhá-los ao Ministro da
Indústria e do Comércio do Brasil; e voltaram decepcionados. O Ministro lhes tinha dito o seguinte: "Nós não
podemos tratar de turismo antes de resolver o problema
econôrnico do Brasil". E voltaram aqueles dois líderes
do turismO internacional e me contaram a sua decepção,
concluindo que todos os países do mundo primeiro se
valem do turismo para resolver os seus problemas de divisas, mas no Brasil, queria fazer o contrário: primeiro,
queriamos pagar a dívida; depois, pensar no turismo.
Era essa a mentalidade vigorante no Ministérío da Indústria e do Comércio, no ano de 1965; felizmente se alteroU. Será de justiça dizer que a EMBRATUR tem
prestado assinalados serviços ao País nesse setor. E aqui
estão homens que têm acompanhado es_se esforço, inclu~
sive o nobre Senador Saldanha Derzi, a quem acabei de
me referir.
O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO -Ouço o nobre Sena~
dor Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume- Estou satisfeito com o entusiasmo de V. Ex~ pelo turismo no Brasil. Efetivamente, alguém disse que o turisnio é a indústria sem chaminé. E
um País Continental como o nosso deveria merecer uma
melhor atenção para que. fosse mais conhecido, não só
pelos povos de outros países, ffiíiS pelos próprios nacio·
nais, pelos próprios patrícios. Certa vez, perguntaram a
um grande físico br-asileiro se ele queria ir à lua. Ele disse: Antes, quero conhecer a Amazônia. Portanto, a Amazónia é um portento de beleza e que poderia figurar,
também, com muita ênfase, nas publicidades, para que
fosse mais conhecida de todo o Brasil. PortantoJ o Brasil
tem que se mostrar a seus patrfcios, a seus filhos e ao
mundo todo. Parabéns a V. Ex• por essa genial idéia de
defender o turismo no Brasil.

O SR: NELSON CARNEIRO -

O nobre Senador

Jorge Kalume focaliza um aspecto da maior relevância,
que é o problema da Amazônià. Hoje, constatamos, que
é· mais barato viajar para Miami do que para Manaus. A
viagêm àétea para M anaus custa 400 mil cruzeiros a
mais do que áviagem para Miami. Isso mostra que é preciso fazer alguma.coisa para que se vá mais t:omumenteà
Amazônia. Mas não basta apenas levar o homem para
Manaus, em busca da z-ona Franca, porque tambêm a
Zona é franca, masjâ não é franca para o bolso do brasileiro. O preço atual é quase igual ao do Rio de Janeiro.
Hoje, na dita reuntão, Um ilustre agente de viagem, de
São Paulo, mostrava que antigamente um vldeo game
custava 1 milhão e poucos cruzeiros, em São Paulo, com
.a passagem aérea, ida e volta. o preço total era o mesmo,
e o comprador, podia passar dois dias em Manaus fazendo turismo. Hoje, é mais barato comprar um vldeo game,
em São Paulo, sem pagar a passagem à Amazónia.
Evidentemente que esse é um problema complexo,
dado o gravame que as companhias aêreas têm com o
aumento crescente das ~uas despesas e a modificação
permafjente da taxa cambial. Compreendemos isso. Achamos também necessário promover a Amazôn"ia. Esse
é um assunto que abordarei tão-logo o nobre Colega,
Gastão Milller dê o seu aparte.
O Sr. G.Stio MUller- Senador Nelson Carneiro, o turismo de Ma naus, pelo que soube, também é prejudicado
pela violência da Alfândega. A Alfândega de lâ é agressi~
va, os seuS funciOnários são agressivos, mal-f:ducados,
tratam mal os turistas, revistam as malas com minúcia,
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prejudicando o espírito do turista. O turista geralmente é
uma pessoa que tem condições econômicas boas, que
não quer se aborrecer, e essa situação de Manaus prejudica muito o turismo no Amazonas. Aqueles funcionários deveriam ser mais tratáveis, menos grosseiros-,
quando fiscalizassem o embarque, as malas dos turistas.
Queri::~ assinalar também que, tanto no_ Mato Grosso do
Sul como no Mato Grosso, começou agora um turiSmo-interessante que é o Pantanal. Em Cuiabá já se vê vârios
ônibus, principalmente de estrangeiros, que estão visitando o Pantanal, indiscutivelmente uma das áreas mais
belas do mundo, em termos da presença da fauna e da
flora brasileira. Muito obrigado.

Dois pontos, a meu ver, estão estrangulando o turismo
brasileiro: primeiro, o custo do transporte, das passagens, que ê exorbitantemente alto; e segundo, o custo dos
hotéis. Por estranho que pareça, os hotéis no Brasil são
mais caros do que os hotéis no estrangeiro, apesar does
forço que tem sido feito nesse setor. O fato ê que o turis·
ta prefere muito mais gastar em lazer, em compras, em
artesanato, do que simplesmente no custo de um quarto
de hotel. De modo que quero me congratular com V.
Ex•, porque V. Ex• não só homenageia hoje os que estão
tratando de turismo aqui em Brasilia, mas levanta um
tema da maior importância para a economia e atê impor~
tância soCial, devido ao potencial de criação de empregos
de que o setor de turismo dispõe.

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex• a
contriuição que traz, certamente-fruto -da experiênCia -de
alguém que esteve lá recentemente e traz._esse depoimen-

to.
Queria assinalar a importância que o mundo dá hoje à
Amazônia.
Em 1983, reuniram-se em Bruxelas o Parlament9
Latino-Americano e o Parlamento Europeu. No cronograma dessas duas agremiações, a próxima, reunião será
no Brasil, no ano de 1985, possivelmente no mês de
maio. Dos cinco dias de reuniões, certamente no Aridi-

tório Petrônio Portella, dois deles serão destinados especificamente ao problema do meio-ambiente e em especial
da Amazônia.
O mundo que destruiu as suas florestas tem hoje no
Brasil o seu pulmão. Nós teremos que responder pelos
erros que outros praticaram e que nós estamos pratican~

do.
Para levar a termo este objetivo, e, principalmente a~
tender às solicitaÇões dos parlamentares europeus que
aqui comparecerão, o Parlamento Latino~Americano,
que tenho a honra de presidir, e cujo mandato se encerra
exatamente com essa realização, promoverá; se para (an~ -to nos ajudarem os poderes públicos, uma excursão à A~
mazônia, visitando não só a Amazônia brasileira, como
também a Cidade de Quito, no Peru, e a Cidade de Letf~
cia, na Colômbia.
A Amazônia é esse mundo imenSo para o qual se vol~
tam todas as vistas do mundo civilizado, e que nós temos
o dever de preservar não só para ele, mas também, para
nós, para os nossos_ filhos e para as gerações que hão de
vir.

O Sr. José Uns- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Ouço, com mtiita
honra, o aparte de V. Ex•, nobre Senador José Lins.

O Sr. José Lins- Nobre Senador, tenho conhecimento dessa reuniãO dos agentes de viagem interessados no
turismo, aqui, em Brasília. Considero, nobre Senador
Nelson Carneiro, que este é um setor que merece uma
grande atenção das autoridades, para o seu desenvolvimento não só em escala interna como, também, externa.
Uma informação da ONU, que me chegou a algum tem~
po, dá conta de que este ano, por conta do turismo, via~
jaram 250 milhões de pessoas, e que no ano 2.000 aprevisão é de um bilhão -l/4 da humanidade, praticamen~
te - viajando, inclusive para os países da Cortina de
Ferro. Veja V. Ex~ a potencialidade de um setor como
este para o desenvolvimento da nossa economia. A Espa~
nha tem uma renda de turismo maior que a da indútria,
recebendo, por ano, mais de 25 milhões de pessoas edis~
põe, praticamente, da Costa do Sol e das belezas antigas
e obras de arte. O tuiísffio dirige~se, principalmente, pafa
o lazer. Temos neste País uma potencialidade enorme,
com as praias do Nordeste o ano inteiro à disposição dos
banhistas, dispomos da Amazônia, como V. E~~ bem salienta, e não estamos cuidando devidamente deSta ex~
traordinâria fonte de riquezas e de criação de einpregos.

O SR. NElSON CARNEIRO - Sou muito grato â
contribuição de V. Ex~. Ainda hoje, na citada reunião,
foi referida uma cifra ainda mais expressiva: no ano pas~
sado, 42 milhões de turistas viSitãi'ã.m·a-Espanha.

O Sr. José Uns- V. Ex~ vê como a taxa de crescimen~
to é enorme., porque, hã pouco mais de dois ou três anos,
a Espanha contava 25 milhões de turistas estrangeiros.
Se hoje jã estâ com mais de 40 milhões, ê. certo que apre-visão da ONU estã correta, para quadruplicar até o ano
dois mil o crescimento do turismo.
O SR. NElSON CARNEIRO - Portugal, que tam~
bém, em menor escala, disputa a preferência dos turis~
tas, criou um slogan: ..Abril em Portugal". Exa.tamente
porque é um mês em que o friO ainda não acabou em
_muitos Países da Europa, mas é sol em Portugal. Isso
leva multidões para o Algarve, e outras praias lusitanas.
O problema do Brasil, no que diz respeito ao transpor~
te aéreo, é grave, porque nós fazemos parte do hemis~
fério sul e as passagens são muito caras quando os aviões
atravessam o Equador. Hoje, este problema está sendo
minimizado, ou ao menos combatido, pelos sucessivos
vãoS cbarters que se fazem de um para outro país, embo~
ra esses vôo·s, por determinação d.8. lATA, ou dos depar~
lamentos aeronáuticos,- não possam Ser tão numerosos
quanto os vôos regulares.
Também no que diz respeito ao Brasil, nós não temos,
ou não passemos ter ainda, dadas as dificuldades cam~
biais com que lutamos, escritórios para a propaganda do
Brasil em toda as grandes cidades da Europa e dos Esta·
dos Unidos. Nossos escritórios são modes,tQs, pequenos,
acanhados. Quem visita, por exemplo a Avenida,
Olamps Elysées, em Paris, verificará cjrie váriós pa-íses
que à distancia parecem inexpressivos com o turismo,
têm lojas imensas, facilidades imensas, e apesar dos es~
forços das autoridades brasileiras que se acentuam a
cada dia, as agências de turismo do Brasil são em regra
as lojas da VARIO. h ela a grande agente de turismo do
Brasil.
Sr. Presidente, o problema que me traz à tribuna é pedir antecipadamente o apoio dos ilustres colegas para
que se converta em realídade o projeto que vou apresen~
ta r e que, sem aumentar despesa nenhuma, apenas muda
o nome do Ministério que o nosso ilustre colega, MurUo
Badar6, ac<i.bOU- de assumir ontem. Em vez de Ministério
da Indústria e rlo_ Comércio, passará a ser Ministério da
Indústria, Comércio e Turismo porque o grande fator de
aumento do turismo é a divulgação.' Sem divulgar o País,
ninguém virá ao Brasil. Temos que acabar com um turis~
mo do carnaval e só dO carnaval, Esse é um evento. Te~
mos que ter uma permanente corrente turística visi~ando
o Brasil fora_dos folguedos carnavalescos. O Brasil tem
muitas atrações, principalmente tem muito sol. Até seria
de indagar, agora que o carnaval no Rio de Janeiro se
converteu praticamente num desfile, por que não realizã~
lo também nos meses de julho ou agosto, além de fev~ei~
ro? Em julho e agosto aqui estariam, não só os turistas
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europeus e americanos adultos, mas também os seus fi~
lhos porque são os meses em que os colégios estão fechados na Europa e nos Estados Unidos da América. Ou~
tros Estados, evident~mente, ainda mantêm, e graças a
Deus, o carnaval popular como em Pernambuco, na
Bahia e em quase todos os Estados brasileiros; é uma fes~
ta do povo. Mas a oficialização do carnaval carioca,
cada vez vai se tornando mais em desfiles que alguns
vêem porque podem pagar, outros se contentam em o~
lhar pela teleVisão. Não tem portanto, nenhuma razão
para que ao menos não se reproduza o carnaval num se•
gundo período, já que ele é uma grande atração brasilei-

ra.
O Sr. Jorge kalume- Permite·me V. Ex• um

aparte~

O SR. NELSON CARNEIRO -Com muita honra.

O Sr. Jorge Kalume -

Estou ouvirido com muita a·
tenção o seu pronunciamento sobre o turismo. Não há
dúvida qUe o Brasil é riquíssimo em aspectos para s~
mostrar aos tur_istas. Mas gostaria de destacar um ponto.
Nós ficamqs muito limHados a que o turismo ria amazô·
nia seria apenas a Zona Franca, qÚando, na verdade,
não é apenas a Zona Franca. Nós temos que mostrar ao
turista os rios da Amazônia, com sua águas coloridas,
como o Rio Negro, o rio Tapajós, o Rio Tocantins, onde
um é verde, o outro é amarelo e o outro é barrento. Além
disso há a selva espargindo a sua clorofila; há o pôr~do
sol que é uma das maravilhas do Brasil e; do mundo, o
pôr~do·sol amazónico; hã a lua nos meses de maio, ju~
nho, julho e agosto, que convida até a romances; hã os igarapês; hã as tabas indígenas; hã os seringais, que ainda
não são conhecidos do povo brasileiro. Portanto, temos
magníficOs aspectOs, magníficas coisas a serem mostradas ao mu-ndo Ínteíro e que não existem praticamente
nos dias atuais por aí afora. Muito obrigado a V. Ex'

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço e concluo,
Sr. Presidente, lembrando que também no Sul, as praias
de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. por exemplo,
são um espetáculo que a natureza deu de presente ao
Brasil e que hoje são visitadas, e muito, por argentinos e
uruguaios.
Sobre a Amazônia, V. Ex• me fez voltar há muito tem~
po passado, e já lá se vão 50 anos exatos, quando cheguei
à Amazônia. Não cheguei de avião. A primeira vez que
me deslumbrei com a Amazônia, fui de navio, no antigo
Almirante Jaceguai. Fui, então de Belém a Manaus, co~
nhecendo aqueles espetáculos magníficos que a natureza
oferece a quem viaja, por aqueles rios. Vi o duelo dos
rios, e até, numa conferência de que participei, diziam
que eles disputavam o direiül"de rezar diante do crucifixo
de Martius.
Realmente, a Amazônia é este espetãculo esplendoro~
so a que V. Ex• se refere.
Já que citamos algumas praias, deixei para concluir,
numa homenagem ao ilustre Presidente desta Casa, para
falar nas praias de Guarapari, que constituem, além de
um recanto delicioso da natureza, também um- remédio
para todos aqueles que sofrem de determinados m-ales.
De qualquer forma, p principal ê divulgar o Brasil
porque ninguém ama o que não conhece. ~ preciso cada
vez mais trazer todos os contingentes de homens, mulhe-res e crianças para o convívio do povo brasileiro para
que não s6 amem o Brasil, mas, tambêm, compreendam
~ amem o povo do Brasil.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao eminente Senador Aderbal Jurema.
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O SR- ADERBAL JUREMA (PDS- PE. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem re.visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ontem, vimos passar o g.,.--aniversãrío da morte do
grande brasileiro, do grande Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ontem, a Nação relembrou aquela
figura admirável de mineiro eStadista que, como se fosse
um bandeirante da época contemporânea, abriu largas avenidas de progresso para este País. Hoje, Sr. Presidente,
todos nós, acima das siglas partidárias, -que repi"=esentarn,
·sem dúvida, parcelas da opinião pública, jurídiéa constitucionalmente organizadas, acima dessas siglas, temos
que render a nossa homenagem, que tenho feito· nesta
Casa em várias oportu-ilidades, ao construtor de Brasília,
ao caminheiro do Oeste, ao bandeirante do século XX,
Juscelino Kubitscheck de Oliveira.
O Sr. Gastio Milller - Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA -

Ouço V. Ex•

O Sr. Gastio MWier- Estou, no momento, na Liderança do PMDB. Este Partido não. poderia ficar ausente
de uma homenagem a um dos mais notáveis estadistas
brasíleiros de todos os tempos, que é o símbolo neste
País do espírito democrático e do espírito desenvolvimentista, que gerou uma nova era para o Brasil. O
PMDB- e eu pessoalmente- está solidário" com V.
Ex~ na homenagem à memória desse grande estadista
brasileiro.
O SR. ADERBAL JUREMA - Agradeço a participação do Líder do PMI)B, Senador Gastão MUIJç-r~ que,
como mato-grossense a'utêntico, sabe o que Juscelino
Kubitschek trouxe para sua região. Ainda há pouco, Sr.
Presidente e Srs, Se.nadores, ouvíamos nesta Casa a figura de orador sereno e culto que é Nelson Carneiro, fazendo a apologia do turismo, evocando os primeiros passos
para que o turi_srno___se transformasse em empresa nacional. E haveremos de fazer justiça, Senador Nelson Carneiro, Juscelino Kubitschek de Oliveira, ao rasgar os caminhos para o Oeste, ao estabelecer em Brasília a Capital da República, esta Capital que André Malraux chamou de A Capital da Esperança, foi, sem dúvida, o pioneiro do turismo nesta região, porque sem eie nós ainda
estávamos arranhando a costa como caranguejos.
O Sr. Octávio Cardoso- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA - Com prazer, nobre
Senador Octávio Cardoso.
O Sr. Octávio Cardoso - Desejo associar o meu Parti.:do, o PDS, em cuja Liderança eventualmente me encontro, às homenagens que V. Ex• presta ao Presidente Jus-celino Kubitschek, um dos homens incompreendidos no
começo de sua carreira. Mais que inconiPreCndidô~-Com
batido. Candidatura que se dizia perigosa e aventureira
para o Brasil, acabou por tornar-se um, homem sínibolo
da compreensão, um patriota, um democrata, um desenvolvimentista. O Brasil hoje presta as suas homenagens a
esse ex-Presidente a quem a História acabou por fazer
justiça.
O SR. ADERBAL JUREMA - O Senador Octãvio
Cardoso, homem do Rio Grande, da terra dos grandes
bandeiranteS deste País, em nome do seu Partido também se associa às minhas modestas palavras -que vêm evocar, nesta Casa, a figura ímpar de estadista que foi
Juscelino Kubitschek de Oliveira.
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex' dá licença para um aparte?
O SR. ADERBAL' JUREM A- Com prazer, Senador
Nelson Carneiro.

O Sr. Nelson Carneiro _nOme da Nação brasileira.

V. Ex• fala nesta .Casa çm

O SR. ADERBAL JUREMA- Muito obrigado, Se·
nador.

O Sr. Nelson Carneiro- Da Nação que aco_mpanhou
a vida de Juscelino Kubitschek de Oliveira e que hoje
cultua a sua memória. Ninguém mais do que eie neste
País merece a gratidão do povo brasileiro, e o seu grande
Monumento em Brasília, esta Brasília que cresce a cada
dia e que não é só a Capital da Esperança, ê a Capital do
Século XXI porque hã de atravessar o Século XXI, e que
hoje já desper.ta o entusiasmo, o interesse de todos os que
no mundo acompanham a evolução das civilizações. To- das as pessoas que vão ao Rio de Janeiro, a São Paulo ou
a Minas Gerais têm a preocupação de visitar BrasíJia,
porque em nenhum lugar do mundo encontrarão uma cidade igual a esta. Uma cidade que mostra o pioneirismo,
a bravura, o entu'siasmo e a determinação de um homem
que em tão pouco tempo conseguiu o milagre de construir uma metrópole. V. Ex• e eu e alguns dos colegas
que aqui estão, inclusive o Senador Virgílio Távora, e
não vejo outros assim; fomos pioneiros, quãndo aqui
chegamos em 1960, quando esta cidade era apenas barro
e havia aquelas nuvens de pó vefmelho que· tingiam as
roupas e causavam náuseas aos moradores. Mas tudo
isto foi vencido pela tenacidade de um homem. Outro
dia, falando aqui para homenagear a tenacidade do Senador Itamar Franco na defesa daquilo que ele acreditava ser a verdade, embora cada um tenha o direito: de ter a
sua verdade, eu lembrava a frase de Otávio Mangabeira
numa hora difícil de sua carreira política, dificíl e gloriosa. Ele usou o lema: "Uma andorinha só, faz verão". O
exemplo é este: Juscelino Kubtischek, sozinho, fez verão.
Ele, sozinho, plantou esta cidade. Porque foi o seu entusiamo que convocou outros entusiasmos, outras dedicações, outras bravuras para esse empreendimento. Se
ele não tivesse tido a determinação de realizar, não tivesse sido aquela andorinha só, que convocou outras andorinhas para, em bando, criarem esta cid.ade, hoje nós estaríamos sem a possibilidade de abrir para toda esta região Oeste do Brasil o caminho da sua redenção econômica. Juscelino Kubitschek, portanto, deixou de pertencer a qualquer partido, deixou d_e pertencer a qualquer
geração, Juscelino Kubitschek é um patrimônio irreversível da Nação brasileira.
O SR. ADERBAL JUREMA - Agradeço a participação de V. E:x~ neste discurso evocativo que faço nesta
hora. Apenas, Senador Nelson Carneiro, concordo em
parte quando V. Ex• fala na andorinha só, que fez verão.
Em verdade Juscelino foi, como disse Paulo Pinheiro
Chagas, ..o contemporâneo do futuro", mas com ele vie~
ram os candangos, vieram os Deputados e Senadores,
em 1960, e lembro-me que os nossos cabelos se avermelharam ao pó do Planalto, mas os nossos corações continuavam sempre batendo sempre pelo Brasil ao lado de
Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Vale aqui, Sr. Presidente, já que tivemos oportunidade
de conhecer de perto esta figura admirável de homem
público, vale aqui evocar o seu sistema de trabalho, que
ainda hoje é, sem dúvida, uma Iiçãq para os seus cOntemporâneos.
Era um Presidente da República madrugador. Seis horas da manhã, Juscelino Kubitscheck de Oliveira já estClva dando expediente, já estava recebendo os seus auxiliares, não somente aqui como no Palácio do Catete. Era
eu, na épocà, Secretário de EducaÇãO e Cultura do Governador de Pernambuco, o General Osvaldo Cordeiro
de_ Farías, que não rezava pela cartilha juscelínica, ·mas
Juscelino não olhava Cordeiro de Farias comõ aquefedrredentista de 1954, ele olhava para Cordeiro de Farias
como Governador de Pernamüuco, e eu, como seu repre-
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sentante, lhe pedi audiência, e às seis horas da manhã já
me encontrava no Palácio do Catctc para ser recebido
por aquela figura admirável de estadista.
E aqui, Sr. Presidente? Meu irmão Abelardo Jurema,
líder por dois anos da Bancada do inesquecível PSD,
Líder do Governo, porque naquela êpoca havia Um entendimento perfeito entre o PSD e o PTB, era, portanto,
Líder majoritário no Congresso, e quantas e quantas vezes, morando, inicialmente, juntos aqui, num modesto a·
parlamento da 108, às seis t:: meia da manhã o Presidente
telefonava, chamando-o. Para quê, Sr. Presidente? Por
que lâo cedo ele queria conversar com o seu Líder? Porque ele queria saber o termômetro politico da sua Bancada naquele dia. Ele queria saber com quem contava naquele dia para as proposições que estavam em trami·
tação.
Era assim, Sr. Presidente, que Juscelino governava em
cima de um helicóptero, fiscalizando todas as obras de
Brasília; e governava dentro do seu gabinete, recebendo
o seu Líder às 6 horas e 30 minutos da manhã, para saber
com quem ele contava, na votação dos seus projetas, das
suas mensagens, naquele dia. Acompanhava, diariamente- este é um testemunho que quero dar para a História
- o processo de votação da Câmara e do Senado dª Re· ~
pública.
Era, portanto, um animal político. Era, portanto, o estadista de que nós precisamos nesta República. Era, sem
dúvida, um homem público voltado não apenas para as
suas ambições de glória, mas, também e para o progresso
deste País.
O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex• um aparte'/

O SR. ADERBAL JUREMA ~Um segundo, Ex• Foi
Juscelino que colocou este País sobre rodas. Foi Juscelino quem deu largos horizontes às universidades brasileiras. Foi Juscelino q~em incentivou a indústria do ferro e
do aço. Foi Juscelino quem abriu estradas. A BelémBrasília, tão malsinada na época, lembra-se o Senador
Nelson Carneiro, chegou mesmo um Presidente da Re-pública, que não c_onseguiu ficar muitO tempo porque
·não quis, a chamá-la de estrada das onças. No entanto,
hoje, a Belém-Brasília - estão aqui os representantes
daquela Região -não é estrada de onça; ê, sem dúvida,
uma das artêrias mais vivas e que une o Norte ao Centro
deste País..
Ouço, agora, o aparte de V. Ex~
O Sr. Jorge Kalume --Nobre Senador, quero juntar o
meu depoimento às palavras de saudade nesta homenagem·que V. Ex' está prestando à memória de Juscelino
Kubitscheck, relembrando a sua grande obra. O meu depoimento consiste sobre a estrada Brasília-Acre. Um velho cearense governava o Acre, de Viçosa, o saudoso
Manoel Fontnelles de Castro. Foi a Juscelino pedir a abertura da estrada entre Brasília e Acre porque o Acre é
a região mais mediterrânea e insulada do Brasil. S. Ex~
perguntou-lhe qual a razão do pedido e ele exemplificou
com um caminhão que, transportado por via fluvial, entre Belém-Manam>, o preço do frete era superior ao do
veículo. Dias depois, não levou meses, as máquinas rasgavam as selvas ínvias da Amazônia chegando até Rio
Branco.
Era assim Juseelino Kubitscheck, um predestinado,
um estadista, um homem disposto, que sacudiu o Brasil,
na sua época, - vejo, hoje, um exemplo paralelo mas,
no momento, não vou citar- foi o homem mais combatido que se tornou um dos grandes Pi'esiâenteS-desta República. A V. Ex~, os meus parabéns.
O SR. A'PER!I-AL juREMA --Agradeço a participação do Acre neste discurso porque o Acre, também.
recebeu, sem dúvida, o influxo daquele grande estadista,
Sr. Presidente, que teve na Câmara dos Deputados,
_ como o seu maior adv_ersârio, o grande tribuno Carlos
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Lacerda, e posso aqui, também, dar um depoimento
para a História. Companheiro de Carlos Lacerda de lutas estudantis, desde 1934, assisti aos debates que se travavam entre ele, como líder da UDN, o Partido que fazia
uma oposição franca, aberta, ao Presidente, e o PSD, liderado por Abelardo Jurema. Pois bem, Sr. Presidente,
anos depois, C3rlos Lacerda, numa das idas ao Recife, já
não mais gõzando da-s benesses do Poder Público, no ostracismo, me justifiCava por que· havia procura"do Juscelino KubitsCheck de Ofiveira. E eu disse: Carlos, não Precisa justificativa, porque o seu talento, a sua acuidade
crítica, o seu amor ao Brasil justificam, plenamente, que
dois grandes brasileiros se reencontrem.
' Por isso, Sr;- Presidente, riesta- tarde, quando evoco
aqui a figura do contemporâneo do futuro, tenho, também, que fazer justíça àqueles que foram seus cçmtempo·rãneos e que tiveram a sorte de privar, como c-orreligionários ou adversários, do debate, do tial)8Jh6, da inteligência desse grande mineiro que ê, sem dúvida, um dos
maiores brasileiros do Século XX.
O Sr. Virgílio Távara- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. ADERBAL JUREM A - Com prazer, Senador
Virgmo Távora.
O Sr. Virgílio Távora- Falou V. Ex' do estadista, do
contemporâneo do futuro. Eu gostaria de dar o depoimento de um seu adversário, que- o combateu durante
anos seguidos. Falaria sobre o homem de coração aberto, do homem generoso, do homem de rasgos de limites
sem par. Estimaria dizer que S. Exf., teildo-me como adversário, e prova sobeja possuiiido o meu envolvimento
em Aragarças, em Jacaré-Acanga, nunca pediu a minha
cassação. Passam-se os anos, vem a construção de
Brasília, com a criação da NOVA CAP, essa epopêia que
justamente marca a História do Brasil do s~culo XX.
Pela lei, -indicado pela Oposição, em lista triplice, para a
direção desse órgão havia o tlleu nome sido submetido à
sua apreciação e ele, a quem tanto havia eu combatido,
ele que tanto havia rece;bido de mim um ataque sem tr&
gua, não trepidou em me escolher para representar a o~
posição na construção da nova Capital.

O SR. ADERBAL JUREMA- Lembro-me bem dis-

so.
O Sr. Virgílio Távora- E nunca, jamais, em tempo
algum, fez a menor solkltação que fosse àquele que estava como o fiscal de um Partido que lutava encarniçadamente contra a idéia da mudança da Capital, nunca se
dirigiu a mim alegando qualquer atitude sua, no passado
ou à época, para que tivesse eu;- tal ou qual voto, dentro
das tÜmultuadas sessões do Conselho de Administração daquela Companhia. Lembro, depois, da sua parte humana, que reputo muitíssimo maior riâ desgraça, no ostracismo de que quando revestido do poder. Se grande tinha: sido sua figura quando dispunha de toda a força deste Pafs, muito maior foí a- auréola de glória, a meu ver,
na adversidade. Dizia ele que não a cortejava, mas,
quando ela vinha, abraçava~a -com fervor.
O SR. ADERBAL JUREMA - A participação de V.
Ex• homem público dos mais respeitados, neste País, Senador Virgílio Távor~, que foi adversário leal, aberto, de
Juscelino Kubitschek de Oliveira, vem, sem dúvida, enriquecer o meu discurso.
O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA- Com prazer, Senador
M arcondes Gadelha.
O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador Aderbal
Jurema, quero também juntar a minha reverência à me-
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móri"a- do estadista extraordinário que V. Ex• cultua neste momento, o espírito fundador do Brasil moderno, JusCelino Kubitschek de Oliveira. Seriam muitos, nobre Senador, os traços marcantes da personalidade de Juscelino. Mas eu gostaria de ressaltar os que mais me impressionam: o dinamismo e a generosidade. O dinamismo,
que fez com que aquele homem promovesse um desenvolvimento com taxas de crescimento da ordem de 10%
por ano, durante cinco anos corisecutivos dentro de um
regime d_e plena liberdade e de franquia democrática absoluta. A generosidade do homem que não fez do poder
e da glória mecanismos para tripudiar sobre os adver-sários, sobre os vencidos; generosidade, que o faz conceder anistia três dias após os episódios de AragarÇas e
_Jac_~~-Acagan_g~:__'!'lobre Senador Aderbal Jure~a,_ acho
que Juscelino é, por essas marcas, a própria encarnação
da alma·da raça brasileira, espírito- nobre, "aberto, generoso, cordial e vocacionado para o progresso. Esta é a imagem que quero para o meu País de agora por diante, a
.imagem de um País cordial, aberto à discussão, ao debate, ao dissenso, à discordância, de um País _disposto a
conquistar o seu lugar no concerto das Nações, não só
por conta dos seus recursos minerais, não só por causa
do caráter dadivoso da sua natureza, _da extensão da sua
geografia, mas, também, e sobretudo pelo talento do seu
povo e pelo descortino de seus líderes e seus estadistas.
Que nós possamos estar um dia à altura da herança, do
legado histórico de Juscelino Kubitschek.

O SR. ADERIÍAL JUREMA- Nobre Senador Marcondes Gadelha, dizia Osvaldo Aranha que cada homem
carrega sobre os _seus ombros a_ sua_ geografia.
O

Si. Joio Lobo- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA - Um segundo só, enquanto me refiro ao aparte do nobre Sen-ador Marcondes Gadelha.
Nobre Senador Marcondes Gadelha, o mineiro -de
Diamantina trazia sobre os seus ombros a geografia daqueles que pensanlm, um dia, em libertar_ o__ Brasil. Ele
trazia a geografia de Tiradentes, ele trazia a geografia
daqueles admiráveis homens públicos, como José Bonifácio, que lutaram pela independênCia do Brasil sobranceiramente. Era com essa geografia que Juscelino Kubitschek de Oliveira ascendeu à Presidência da República e se orientou por um liberalismo construtivo, como
ainda há pouco assinalou V. Ex• E nós precisamos~ de fato, da inspiração desse grande mineiro de Diarriantina,
não somente para esta Casa mas para todos os brasileiros de responsabilidade, nesta hora difícil que atravessamos, para que possamos, democraticamente, resolver os
nossos. problemas.
Ouço _V. Ex• com muito prazer, nobre Senador João
Lobo.
O Sr. Joio Lobo - Ilustre Senador, eu não poderia
deixar de me associar a esta homenagem que V. Ex• tão
brilhantemente presta ao grande brasileiro que foi Juscelino Kubitschek. Não tive o privilégio de particfpar da época em que esses· homens atuaram. Sou ._talvez, de geração mais nova, mas acompanhei, àquela época, já
como universitário, o fulgor da atuação destes homens.
E naturalmente, como a maioria dos meus colegas, dos
meus compratiotas, êramos udenistas, desses udenistas
intransigentes, atraídos para o norte magnético da UDN
daquele tempo, que era o grande Carlos Lacerda. E nós
chegávamos ao absurdo de considerar a palavra daquele
grande líder brasileiro como verdade irrf:tonquível. E tão
dedicados e tão fanáticos nós éramos, naquela época,
pelo grande Carlos Lacerda, que seríamos capazes devotar nele até para "Miss Brasil". E sabíamos, e acompanhúvamos aquelas críticas destrutivas, autênticas críticas
demolidoras, saídas da palavra vibrante, fulgurante de
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Carlos Lacerda à obra de Juscelino Kubitschek. E essa
obra, pela obstinação daquele Presidente, continuou reta
para ser comprovada pelo futuro, pela Históría. Aquele
homem que tinha apostado no futuro do Brasil, ganhava
a aposta, fazendo deste País um País capaz de dar grandes p::~ssos no sentido do desenvolvimento. Juscelino Kubitschek tinha, ao nosso ver, naquela época, uma qualidade imortal que era o gosto pelo poder, o gosto e o gozo
pelo exercício da política. E dizem ·os seus colegas, os
seus companheiros daquela época que, às horas primeiras da manhã, era possível ouvir as gargalhadas de puro
gozo pelo exercício do poder nos palácios que ele ocupava. É com esses homens, da fibra de Juscelino Kubitschek, que se_ constrói o futuro das nações. Então, eu quero associar a minha solidariedade ao brilhante discurso
com que V. Exf. homenajeia o grande brasileiro que foi
Juscelino Kubitschek de Oliveira.

O SR. ADERBAL JUREMA - A homenagem de V.
Ex.f., Senador João Lobo, é, sem dúvida, das mais significativas, porque ela é a homenagem do universitário daquela época, que traz para esta Casa aquela atmosfera de
debate, de incompreensões, mas sobretudo, de inteligência superior com que recebia as críticas o Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira.
O Sr. Nelson Carneiro - Permite-me V, Ex' um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA nobre Senador Nelson Carneiro.

Com muito prazer,

O Sr. Nelson Carneiro- Quero, inicialmente, esclarecer que, ao falar que uma andorinha só não_faz verão, eu
não excluí os outros. Ele foi a andorinha que cantou primeiro e_os outros o seguiram. Se não houvesse essa an-~
dorinha inicial, a~ outras não_ caminhariam depois dela.
Esta é a intenção do meu aparte, evidentemente com o elogio a todos os construtores de Brasília, ...
O SR. ADERBAL JUREMA -

Aos candangos.

O Sr. Nelson Carneiro- ... a todos que aqui viveram e
construíram esta grande cidade, aos candangos modestos, aos que atê hoje aqui vivem. E porque vivem aqui,
não têm se quer o direito de se aposentar porque no dia
em que se aposentam, ou morrem, perdem a casa em que
habitam, porque nem os apartamentos funcionais podem ser adquiridos. Mas eu queria, principã.lmente, neste momento, lembrar que Juscelino Kubitschek, com
quem convivi como Deputado na mesma bancada e durante muito tempo conversamos sobre coisas que nunca
imaginava que tivessem no futuro a projeção que lograram, antes de Governador de Minas GeraiS, depois Presidente da Repúlica, eu quero lembrar que, afinal, não
foi preciso muito tempo para que a Nação fada se unisse
Pãra fazer jÕstiça a Juscelino Kubitschek de Oliveira. Os
homeris Públicos têm que sofier tambêm os azares do ostracismo e do revés, isso ele sofreu com absoluta dignidade, Re.cordo que anunciada a sua cassação, e antes que
ela se concretizasse, fui a única voz que fez um discurso,
na Câmara dos Deputados, protestando contra o ato que
se ia consumar, com o único aparte do Deputado Martins Rodrigues-. E muitos anos depois, nesta Casa, ao re- cardar a data da instalação de Brasília, houve um ilustre
Senador Que conseguiu fazer um elogio da cidade sem falar no nome do seu construtor. Eu, Líder de uma Mfnoria ~e 7 contra 59, ocupei a tribuna em um minuto para
felecitar o orador que seria capaz de escrever o Novo
Testamento sem falar em Jesus Cristo. Veja .V. Ex•, Juscelino Kubitschek de Oliveira deixou o poder em 1960.
Vinte e quatro anos depois, a Nação inteira, sem divergência nenhuma, presta homenagem àquele homem que
saiu desta Casa, depois do discurso de despedida, levado
ã porta apenas pelo Senador Gilberto Marinho e por este
modesto aparteante de agora.
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O SR. ADERBAL JUREMA - Mas, Sr. Presidente,
ao concluir o meu discurso, quero levar à sua esposa, à
valente mulher brasileira Sarah Kubitschek de Oliveira o
nosso abraço evocativo, a nossa solidariedade à sua dor,
A perda de Juscelino Kubitschek; a per_da de Bernardo
Sayão; a perda de Israel Pinheiro que tanto ajudaram,
que foram os seus braços bem longos nesta Capital e na
ubertura da Belém-Brasília, a todas essas figuras restanos apenas usarmos de uma das modalidades descrit~s
po r um seu con_terrâneo...
O Sr. Alberto Silva- V. Ex.• dâ licença para um aparte, nobre Senador'?_
O SR. ADERBAL JUREMA- Espero que V. Ex•
seja breve, porque estou sendo advertido pela Mesa que
o meu tempo jâ- se- esgotOu.
O Sr. Alberto Silva- É apenas para dizer o seguinte
-se me permite o nobre Presidente-, neste beHsSimo
di_~"i'so que V. Ex• faz hóje à tarde, mas pafa dizer-que
todos nós do No_rdes_te, neste instante, além de prestar~
mos uma homenagem ao grande brasileiro que foi Jusceli no Kubitschek, muito devemos a ele, e muito mais do
que se pode imaginar- e V. Ex• é testemunha disso-,
desde as estradas até os grandes reservatórios d'água.
Mas há um, particularmente, que marca a ·personalidade
de Juscelino, que foi o Açude de Orós. O Açud_e de Orós
é uma obra de engenharia ímpar no mundo. b o único
açúde construído em arco mas em barragem de terra e
não de concreto. E aquela catástrofe, que emoCionou o
Brasil, em que rebentou o açude, todo o Norde_ste ficou
desolado porque era o sonho daquela Região e Juscelino
Kubitschek mandou rec"Uperar o açude dentro do próprio ano em que ele foi destruído, coisa que ele sabia fazer, como fez Brasília e a indústria automobilfstica._Por
isso, como nordestino, e agradecendo 0 _aparte aO' final

do discurso do eminente companheiro, as nossas homenagens ao grande homem e à sua famí1ia.

O SR. ADERBAL JUREMA - Agradeço a participação do nobre Senador do Piauí no meu discurso.
E concluindo, Sr. Presidente, um conterrâneo de Juscelino Kubitschek, 0 grande cientista Wilton Rocha, o
"cientista da visão", disse recentemente numa conferência na Bahia que os olhos tinham duas grandes funções:
uma, de contemplar tudo, a natureza; e a outra, a de charar. Pois bem, esta função hoje todos nós estamos aqui exercendo, chorando o desaparecimento do grande Presidente.
Era o que tinha a dizer,.Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O Sr. Gastão MUller- Sr. Presidente, peço a palavra
como Uder.
0 SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) _Concedo_ a
palavra ao nobre Senador Gastão MUller, que falarâ
como Líder do PMDB.
SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB _ MT. Como
0
Líder pronuncia 0 seguinte discurso. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes que V. Ex• determine a recepção e a posse do
novo Senador de Minas, quero ressaltar, em nome do
PMDB, que ontem tivemos uma tarde festiva com a di-vulgaçào e a edição pública do livro do Senador Almir
Pinto.
0 Senador Almir Pinto, logo que chegou aqui, começou a mostrar as suas veias de poeta e eu sempre dizia
a S. Ex.': precisa guardar isso para um dia publicar. E 0
fato se consumou.
Hoje, temos a histôria do Senado, de um cert«: período, através dos versos do Senador Almir Pinto.

!?.ir,l~;,-<:~ }~ ~ ~:e~~~~'-:; ,,,7 J'l ' -:-"
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Em nome pe.ssoal, em nome do PMDB, congratulome com o Ceará e com o Senador Almir Pinto, porque
dizem que o homem precisa fazer três coisas: sei que S..
Ex~ é gerador de vários fi1hos·; dev~ ter plantado muitas
árvores em Maranguape e em Fortaleza; e agora gerou,
também, o seu próprio livro.
Dou os meus parabéns ao Senador Almir Pinto, em
nome pessoal, e em nome do PMDB, porque esse livro
vai ser divulgado pelo Brasil e o povo brasileiro poderá
saber como fun-Ciona, na parte agradável o Congresso
Nacional, especialmente no Senado, quando se reúne no
Plenário.
Quero assínalar, para terminar, que vejo com muita
satisfação o meu ex-Uder da Câmara, ali na tribuna de
honra, o eminente ex-Deputado GeraldO Freire, que me
liderou muito tempo e que, naturalmente, veio prestigiar
a posse do seu conterrâneo.
Meus votos de boas vindas pela presença ilustre de
Geraldo Freire, no Plenário do ,Senado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A Mesa larrienta profundamente, que só agora pôde ver a eminente figura do ex-Deputado Geraldo Freire e o faz com
muita satisfação, convidando-o a tomar assento no Plenário, como ex-Parlamentar. (Palmas.)
Srs. Senadores, encontra-se na Casa o Sr. Morvan Alo1sio Acayaba de Rezende, suplente convcrcado da representação do Estado de Minas Gerais, em virtude do
afastamento do titular,' Senador Murilo Badaró.
S. Ex• encaminhou à Mesa o diploma, que será publicado na forma regimental.
_1:. o seguinte o diploma encaminhado à Mesa.

'"'~ · :·'~ '<GY..,l/f!f l\P~t)P·· '''1?i-l( ::;.: ·~\,'f';;<;t,ji' :' /W~·':';"

..

~,~,_~úJf~~(~~~~ Lt~f'~J~"~(~~i }~j~~~t~": ~gÍ
~-·~,.,r

, ~ti.trm't_T!~~,
~ ?~#'J'.,.k't&-~r&(~1. ~~ M'8iYm~.~5~":-'t;~(~)t,(~, -;_1
~)7,.,~.~\gmiPJ"..,~~;~,(;""~.a:.1V!Id~... c-'!G"'"tJ.,~~t"V· ttMJt)-{!.,tlt....,c~- 1~IL_,~-,c;. t
,;

O

Presidente daAssemb!éiaLegis/ativadoEstado de Minas

ç_~--,-1 Gerais, em obediên.cia às disposiçôés da Emenda Consfltu-

clona/ n?8, del4deab[,ll~.f$7?,regulamentada pelo Decreto_ L~< n!? 15_43, de 14
ctJrilrjJ _l~(.?,'~ontere,collJo.P~es.~qen~f! dp~
c ''""::I'
l"lntoé-.Ei.
7eif().ra·1·
de Mmos-G!.erats,,B
. . . {Jip(om.a' rtoJl.~:;;:.--~~t.!.:-- ..·'t?v'
':'.;;'f-'~jr~. !0:ú
:--.,-......
t_)~ ~ . r·""...T~~~ . ·
\ 11 (~«·'l,}õf '.J,. C~ t.::S.'""~·,.,..·.ri,ff-o-.
•

cJ:

m~~~~ ·· 4 ~ii~ ~~~;;;/'~;1!~~·~-;~:Vurlx:1f:(i!~~.·~#r<JI(}Zut1l!:J~ \~"1tn·~ ~'ffr
R!· :~...A...A- 4f.'d" "'rt ~1.~1'h'h~ . . . . ~e'fi ~~......~ ··~.,t'/1"~;ii',.A;p..; ,.1: ......... ~~:;-;........_
ao. D
·• Ir(;""
.z;~,;· ~,,;.<i::/:. J,'JJ. ·
}: ',!<~-'r;.>,t;Ji:\.t,
. .li . ~:~ie.:Yl:.l· ;~,'; cr::-u-!L: <J.,>:::ff!/5;/[;;c;<c'}J~: ,..;;dendo em
..1:!.
'
CJi~
·'-"'· · 'C
'-'"'
•

.
vista quénaeleiçaõdeP-desetembrocte 1918 recebeu. como candidato da
ArenaJ3!6 votos, devendo seu mandato iniciar-se em k de fevereiro
de/979 e findar-se em31dejaneiro de 1987.

\:.~'· .,_ ·;;~

t:.

.

··j

1''~ ,-i..~~!

i. · -:;j

r, . .·~~"'\!
A-~

1

••

~.~~1 :;;:..1

Jl ·' ~" ..
t'.·· .. .· .,, i

L. , ,. }~

I

J.- ·

:·c.:1

{;.: ' . . ?.
K~ :·~·"'.

:1

i·:K"·
,. . ' .;,.ll1
•:
. ''. •]
,.:._~~~~\2~
t. \ ,·,.

,,..~.·J

~J.?;;;:;:;;;;;;;:;;::::;;;:;::;;;;;,;;::;;;;:;::::::;:;;;;:;;;;;;::::;r:::;::;;;;;;::;::;~;;:::r.;;;;::~:::;::;:;;:::;::;;::;;;;;::;,;;;~~;;;:::=;::;;. :;:..~.,;;;,,.;:,);;:,=~~~.:;;_;;.!":::._;:~~.;:;;*~--~~~-7'7"\'~";:,;::~.~:..=·::;;.?~-~~~~~i{~J.i'l...=:-==;.-;;!.:'t- ·. . .:. _..:. i

L-:·-· . . .~~~;.~·:;~~~~:~~~~:··~tlj·~/~

·~ !·~~ '-_Jt~ ;;~)_

Sexta-feira 24

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Agosto de 1984

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Designo Comissão formada pelos Srs. Senadores Nelson Carneiro;
Octávio Cardoso, Gastão Mütler e Alfriedo Campos para
introduzir S. Ex• em plenário, a fim de prestar o compromisso regimental.
Acompanhado da Comissão designada, dá entrada
em plenário o Sr. Morvan Aloyslo Acayaba de Rezende, prestando junto à Mesa o seguinte compromisso
regimental:

"PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO
E AS LEIS DO PAIS, DESEMPENHAR FIEL E
LEALMENTE O MANDATO DE SENADOR
QUE O POVO MECQNFERIU E SUSTENTAR A
UNIÃO, A INTE@7DADE-I!: A /NDEPENDEN·
CIA DO BRASIL."
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Declaro empossado, como Senador da República, o nobre Sr. Mor·
van Aloysio Acayaba de Rezende que. a partir deste momento, passará a participar dos trabalhos da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. l'~-Secreiário,

h lida a seguinte
COMUNICAÇÃO
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à
vista do disposto no art. 7'~ do Regimento Interno, que,
assumindo nesta data a representação do Estado de Minas Gerais adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido Democrático Social.
Atr:nciosas saudações., Morvan Acayaba
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A comunicação lida vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao eminente Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não sei se o _meu pronunciamento desta tarde tem o
sabor saudável dos pronunciamentos curtos ou dos apartes longos, que contribuem para tirar o raciocínio, muitas vezes, dos orado_res.
Refiro-me hoje, Sr. Presidente, aos ataques, felizmente
raros- como são raros os_rebojos nos rios amazónicos,
até podemos dizer inOiinsivos- à figura ímpár de estadista de Paulo Maluf.
Já aprendi há muitos anos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que só se jogam pedras em frutos sazonados. Se
Paulo Maluf não tivesse valor, por certo não estaria sendo apedrejado por muitos daqueles que não têm condição de fazê-lo. Uns dizem_ que se encontra na campanha recebendo dinheiro das arábias, ou dos arábes, mas
esquecem que Paulo Maluf e seus familiares têm uma
fortuna consistente e robusta, haja vista seu Imposto de
Renda que aí está para provar. Já há vários meses S. Ex•
lançou um desafio:. "vamos mostrar nosso Imposto de
Renda antes e depois da vii:Ia pública". Até hoje, Sr. Presidente, ninguém teve a coragem de ir à televisão mostrar
sua declaração do Imposto de Renda.
Paulo Maluf tem seu grande valor, é um obstinado. Se
nada tivesse, bastaria esta virtude para engrandecê-lo.
Ele é um idealista, é um homem que quer servir à sua Pátria, não precisa do dinheiro da Pátria. Enquanto se fala
que Paulo Maluf recebe dinheiro d_as arábias, não há
prova para isto, é apenas uma calúnia que se lança contra S. Ex'; os Governadores que fizeram comícios pródiretas, co_m o apoio de muitos elementos do meu Partido, até hoje não provaram como fizeram· essa mobilização. Mobilização não se faz sem dinheiro, Sr. Presi-

d"ente, que custou inilhões, não sei se bilhões aos-cofres
dos erários estaduais. E não são Governadores do PDS,
São Governadores do PMDB, inclusive do eminente candidato que respeito, mas combato, o Dr. Tancredo Neves.. É. preciso que S. Ex' prove como mobilizou o povo
de Minas Gerais, ou da sua Capital, para um comício
que fez há pouco tempo. b preciso, também, que provem
os Srs. Franco Montoro, Leonel Brizola e José Richanosso querido e estimado colega desta Casa - como
mobilizou o povo e de onde se originou esse dinheiro.
Enquanto isso, os habitantes dessas cidades padecem de
obras que poderiam ser feitas em seu benefício.
O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador Jorge Kalume?
O SR. JORGE KALUME- Concederei em seguida.
Aqui tenho um recorte de jornal que lerei- constato
aí que Paulo Maluf é um slmile de Abraham Lincoln,
porque este nunca desistiu e- tenninou Presidente da
grande democracia americana. Paulo Maluf, Sr. Presi~
dente e Srs. Senadores•..
O Sr. José Fragelli Abraham Lincoln ...

Só falta ser pobre como o

O SR. JORGE KALUME- Só falta ser santo; pobre
não é, porque já nasceu ric-o, Excelência, como também
o é. V. Ex•
O Sr. José Fragelli -

Não, V. Ex' está enganado.

-0 Sr. Fábio Lucena - Penlilt-e
nobre Senador Jorge Kalume?

V. Exf- um apa!t.C,

O SR. JORGE KALUME- Concederei em seguida,
Ex•
S. hx' foí presidente da Associação Comercial de um
verdadeiro pafs, que é o Estado de São Paulo, posteriormente Secretário- de Transportes, foi Piefeito da capital,
Presidente da Caixa Econômica estadual, terminou Governador; E todos sabem como, contra a vontade de nossos muitos correligionários. E em todos os órgãos por
onde passou S. Ex• deixou marcada sua presença pelas
--obras que realizou. Faltou, si~,_ cfemagogia, propaganda
das obias ali deixadaS em beneficio do povo paulista. Li
há poucos dias e fiquei emPolgado, Sr. PCeSídente, a crónica de um conterrâneo meu, Dr. Aloysio Maia, com o
título: .. Vitória de Maluf agora o Armagedon" um
símbolo da resistência.
A c~nvenção do PDS terminou elegendo o Deputado Paulo Salim Maluf para concorrer pelo partido
à sucessão presidencial, no Colégio Eleitoral que estará reuriido no próximO mês-de janeiro-de 1985.
O Ministro Mário Andreazza, derrotado na convenção, apenas declarou que não esperava a vitória
de Paulo Maluf, por margem tão elevada de votos e
que permanecerá fiel ao PDS, o que causou (a segunda declaração) um sentim!=nto de alegria aos integrantes do partido, pois agora virou moda passar
para outra sigla partidária, por qualquer interesse
contrariado.
A vitória de Maluf vai gerar o Armagedon.
Soarão todas as trombetas e serão partidos todos
os selos, para que O candidato consagrado pela convenção do PDS não chegue ao Palácio do Planalto.
A opinião Pública será mObilizada contra Paulo
Maluf, numa guerra sem quartel.
Os políticos tentarão antecipar a convocação do
Colégio Eleitoral.
Na Câmara dos Deputados e no Senado, circularão projetas, emendas, atos institucionais e fórmulas de todos os tipos para que Maluf não atinja a
Presü;lência da República.
Nas entidades de classe, serão montadas células,
para promoção do ...desgaste político" de Maluf.
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Toneladas de tinta e papel serão utilizadas,para ~
desgaste de Maluf F! promoção para Tancredo, que
até janeiro de 1985, terá junto a opinião pública
mais prestígio que Tiradentes, Caxias, Rui Barbosa
e Pelé.
Maluf será responsabilizado pela dívida externa,
pelo desemprego, pela inflação e pela derrota do
- Brasil, nas Olimpíadas.
A mesma coisa que aconteceu com o saudoso
Juscelino; _ •"não vai ganhar na convenção (ganhou),
não vai gahhar as eleições (ganhou); não vai tomar
posse (tivemos Jacareacanga e outros golpes), to~
mou; vai desgraçar o País (e terminou Juscelino sendo o maior Presidente que já tivemos).
Daqui pra frente, quem quiser espaço na impren~
sa bastará agredir Paulo Maluf.
E Maluf, com o carisma que não víamos neste
Pafs, desde os tempos de Genílio, Lacerda, Jânio e
Juscelino, vai pulando as barreiras, nesta maratorla,
onde já tem pendurada no peito, a medalha de pra~
ta.
Soou a primeira trombeta.
O Sr.

F~lo

Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JORGE KALUME com prazer.

Agora ouvirei V, Ext

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, é compreensível e até digno de aplausos que V. Ex• defenda com tanto
ardor a candidatura do seu Partido, a candidatura de sua
preferência à Presidência da República. Mas, a partir
desse ato defensivo, V. Ex• fazer assacadÜha", ofensas,
agressões...
O SR. JORGE KALUME Ex•

Não agredi ninguém, .

O Sr. Fábio Lucena- ... cometer vilipêndios contra a
dignidade do Dr. Tancredo Neves, isto a Oposição repudia e a Nação o respeita. Eu repto V. Ex• a apontar um
cisco na vida pública, que se estende por 50 anos, do Dr.
Tancredo Neves. Repto V. Ex' a indicar um senão que
indique, que esponha o Dr. Tancredo Neves à mera des~
confiança ou pretensa antipatia do povo brasileiro. Cite,
nobre Senador! Em 50 anOs de vida pública, a quantos
inquéritos administrativos respondeu o Dr. Tancredo
Neves? Existe Contra ele alguma sindicância em função
do Governo de Minas, que S. Ex• deixou tto dia 14 do
mês em curso? Existe a instauração de algum processocrime, existe alguma sentença judicial? Quem está levantaridO esta questão, nobre Senador Jorge Kalume, é um
Senador que não compareceu à Convenção do PMDB,
que não votou em Tancredo Neves, que não o escolheu
candidato a Presidente da República, para não macular
o meu voto com a esColha infeliz do vexilário do arbítrio
e da ditadura, que até pouco tempo presidiu o Partido de
V. Ex', queê o Sr. José Sarney. No entanto, nobre Senador, V. Ex• compara o D_eputado Paulo Maluf ao Presidente Juscelino Kubitschek! Não me refiro a Abraham
Lincoln, porque o próprio Alcorão não cogita de heresia. Por isso, não me refiro a Abrahan Lincoln. Mas V.
Ex• comprar Paulo Maluf com Juscelino, nobre Senador, isto, permita-me, é uma pornografia parlamentar.
O SR. JORGE KALUME - Creio que heresias é o
que V. Ex• fez neste momento, Excelência. Talvez V.
Ex•, -habituado a ver as Pororocas da nossa região ...
O Sr. Fábio Lucena- Nós moramos distante das pororocas, Excelência. O Acre fica a 3 mil léguas das pororocas, ExcelênCifl.
O SR. JORGE K.ALUME- ... esteja usando o mesmo ímpeto desse fenômeno das águas daquela região.
Não maculei Tancredo Neves, Excelência. V. Ex• fugiu
ao debate. Apenas disse que, como Governador do
PMDB, como é Franco Montoro ...
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O Sr. Fábio Lucena -

V, Ex• alegou que Tancredo

Neves gastou _dinheiro ...

O SR. JORGE KALUME- Eu não disse que ele gastou dinheiro, Ex~ Não desvie o ass.unto.

O Sr. Fábio Lucena - V. Ex• declarou que Franco
Montoro gastou dinheiro, que os Governadores do
PMDB gastaram dinheiro.
O SR. JORGE KALUME - Eu perguntei onde foram buscar dinheiro para mobHizar o povo. Não disse
que ele gastou dinheiro.
O Sr. Fábio Lucena- Está dizendo pior, está dizendo
que os Governadores do PMDB emboisararn_din_beiro.
O SR. JORGE KA.LUME - Que traga a explicação
para o Brasil, o Brasil precisa saber da verdade.
O Si. Fábio Lucena- O Brasil precisa saber de outras
coisas, Ex•
O SR. JORGE KALUME O Sr. Fábio Lucena -

Já sabe de tudo.

Graças a Deus!

O SR. JORGE KALUME- Paulo Maluf foi substituído não só por um adversário político, mas por um inimigo. Diga-rrie, Exelência, o que foi encontrado na sua
adm_inis~ração, que viesse contribuir para qualquer processo'?' Diga-me? O homem que nesta Casa defendia a liberdade mandou invadir o terreno da respeitável mãe de
Paulo Maluf, que é um braliileiro tão ilustre quanto o~
mais ilustres que existem neste País.

O Sr. Moacyr Duarte -

Permite V. _Ex~ um aparte?

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Jorge Kalume,
eu pediria permissão a V. Ex• e ao nobre Senador Moa- __
cyr Duarte.

O SR. JORGE KALUME -

Agora, eu ouvirei o
nobre Senador Mo;1cyr Duarte, representante do Rio
Grande do Norte. V. Ex• vai me perdoar.
O Sr. Moacyr Duarte- Não era minha intenção, Sr.
Senador Jorge Kalume, interromper a intervenção do
eminente representante do Estado do Amaz.ona~_, Senador Fábio Lucena·, mas quero ter a oportunidade de,
participando do discurso de V. Ex•, declarar apenas que
as ofensas, as verrinas, os apodos, as aleivosias que são
jogadas permanentemente sobre a pessoa do candidato
oficial do nosso Partido à Presidência da República não
chegam, sequer, a salpicá-lo.~ triste, Sr. Senador, é profundamente lamentável que alguns criticcis, C:Oirie-ritiristas ou analistas dos fatos políticOS e da vida pública brasileira queiram e tentem fazer ainda hoje, nos tempos novos que estamos vivendo, dentro da nova mentalidade
que pretendemos criar e cristalizar, é: profundamente lamentável que alguns analistas e alguns. críticos ainda teimem em querer fazer da honra alheia uma hipótese,
O SR. JORGE KALUME- V. Ex• tem razão. Incorporo com muito prazer e alegria as palavras sensatas, de
justiça, que V. Exf pronunciou neste momento acerca do
candidato Paulo Maluf.
Devo dizer~ lhes os PreSidentes ma"is 'ataCã.aos, Qevo di·
zer a V. Ex~, nobre Senador Moacyr Duarte, foram os
maiores deste País, haja vista Oque aconteceu conl Campos Sal{<S, impopular antes e depois e que foi candidato
contra a vontg_Qe_d_e_Prudente de Morais. O que aconte~
ceu com Arthur Bernardes, grande mineiro, atacado antes e depois, atê com cartas apócrifaS. E o que aconte<;eu
com Jus.celino Kubitschek, que há poucos momentos homenageávamos, homem apedrejado antes e depois e só
com a sua morte brutal teve_a gratidão do País, do povo
brasileiro_. Haja vista que João_ Figueire-do, num gesto
que _o dimensiona como estadista, reconheceu os grandes

feitoS do seu então adversário político, ajudando a construir o Memorial onde está pereniz<ida a sua grande
obra. Aliás, a sua grande obra está perenizada ri.õ
cérebro de cada_ hrasileiro, do seu tempo, de hoje, de
amanhã e_do futuro. Brasília ê um matco inapagável da
sua grande obra. Foi Brasília que contribuiU para integrar este gigante que é o Brasil.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JORGE KA.LUME- Ouço V. E''
O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Jorge Kalume, percebemos o passionalismo, a emoção com que hom:ens, muitas vezes equilibrados, deixam~se levar nesse
caudal com que, lamentavelmente, e de modo particular,
as esquerdas vêm c_ondusindo no Brasil o p10blema da
sucessã"o· presidencial em face da candidatura Paulo Maluf, em face da competência política de Paulo Maluf.
O Sr. Pedro Simon -Isso é velho, êumjargão velho é
repetir de novo.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. _Fazendo soar a
campainha)- O orador está _aparteando, V. Ex'. ·
O Sr. Benedito Ferreira- O que não fica bem é um
- velho parlamentar, que não foi chamado à lide, acabar
de atestar aquilo que eu estou tentando dizer. Veja V.
Ex• como o fato está colocado em termos passionais que
já não se tem mais cautela çom o Regimento. Aparteiase, agride-se atê fora do microfone, como se fosse im-_
po~_sível S.
o Senador Pedro Simon, levantar o seu
microfone e pedir urn aparte. Mas caracterizou bein
aquilo que eu procurava demonstrar, o passionalismo.
Mas o passionalismo por quê? Porque na realidade Paulo Maluf não é aquilo, talvez, que as esquerdas desejam
para o Brasil. E aí, aqueles que não são de esquerda, lamentavelmente, estão engajados no mesm<_> caldal. Eles
querem um homem mori:to, não querem um homeln,
como a Bíblia exigiu, quente ou frio. E a realidade é est:;~.:
Paulo Maluf é um homem definido, é um homem que
sabe o que quer e sabe o que tem que ser feito para acabar com a demagogia eleitoreira do Brasil. Daí o deses~
pero dos nossos adversários. Sabem que ele é do ramo,
que ele é político. Sabem o que se fez neste Brasil. O País
estava com 6.000 km de estradas asfaltadas~ e agora está
com 100,000 km. Ao mesmo tçmpo, procedeu-se à abertura política1 • Eu vou repetir aqui, eu gosto muito de ser
repetitivo, principalmente para aqueles que não gostam
de ouvir, o.s maus ouvintes, Dificilmente, quem é mau
ouvinte pode discernir bem. Daí pOrque é bom ser repetitivo. Neste País ganhava-se eleição, até 1964, na base da
mentirinha da pedra fundamental, da demagogia eleitoreira da pedra fundamental. Pois bem, fez-se a Revolução de 64, impediu-se que este País caminhasse para o
abismo comunista, mas fez-se muito mais, pois
transformou-se este País num canteiro de obras, este País
que vivia com lamparinas. ~ só olharmos as estatístiCas
de importação de querosene. O querosene era um dos
maiores pesos na balança de importação brasileifa.
Tínhamos 3.500.000 quilowats de energia elétrica instalada neste País. Mas isto Paulo Maluf fez em São Paulo
em 3 anos, na administração _delê. Ironicamente, mais
3500.000 quilowats. Mas, ele fez mãis- do que isso. Ele
fez todas as boas e grandes estradas qUe àlstem em São
Paulo; ele fez todds os elevados que existem dentro da
Capital de São Paulo. E se ele precisasse de um atestadõ
de honestidade, que ele não precisa, ele o teria dado por
esse Governo que se instalou lá em São Paulo," que.não
foi igual ao instalado em Minas, porque realmente lá está um correligionário do Sr. Tancredo Nevj!:s; logo ãquilo que preocupou o Senador Fábio Lucena ;ão poderia
ocorrer ...

Ex:

O SR. JORGE KALUME- Passou de irmão para irmão!
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O Sr. Benedito Ferreira - , .. seria o fim do mundo.
Mas, a verdade é que esse Governo que está em São Paulo, sem fazer coisa nenhuma, a única c_oisa que ele conseguiu fazer nesse ano e meio de Governo foi cãçar· um erro, caçar um pecado na administração Paulo Maluf e
não o encontrar. Logo, precisasse ele desse atestado de
honestidade, que nós dispensamos. porque ele, realmente, não precisa dele, ele foi passado pelos seus adversários, como bem colocou V. Ex•, mais do que adversários, inimigos. Então, quando Paulo Maluf consegue
através da sua capacidade de convencer, através da sua
capacidade política de discutir, ser um homem sem ódio,
ser um homem sem ranço, convencer um adversário de
ontem, ele está aliciando. Mas, aqueles que traem o seu
partido para votar ou prometer votar no--adversáriO parecem que estão cometendo um atO ae heroismo. Agora,
isso não é aético, isso não ê imbrat. Trair já não ê mais
imoral, porque, desde que vai votar na Oposição, não ê
imoral trair o seu partido, E é nisso que estâ apostando a
Oposição, porque ela sabe que perdeu as eleições em
1982. Nós ganhamos o Colégio Eleitoral em 1982. Agora, apostar na traição, fomentar a traiçã_o, estimular a
traição, isto é imoral. EiS aí poiS, nobre Senador Jorge
Kalume, as minhas congratulações pela sua posição firme e coerente; vamos com calma, porque não é o alarido
dos nossos adversários que nos vai intimidar...
O Sr. Gastão Müller -

v.

Quem está fazendo alarido é

Ex~

Q_Sr. Benedito Ferreira- Vejo, agora, mais uma vez,
o nobre Senador Gasião MUller, respondenrlD pela liderança do PMDB, tendo ~m comportamento que não lhe
assenta bem, sobretudo, na posição de Líder, porque está aparteando a mim, que estou dando o aparte a V, Ex•
Veja que atê o contrabando, o descaminho estâ sendo
utilizado pelo desespero da Oposição.

V.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O tempo de
Ex~ está esgotado, nobre Senador.

O SR. JORGE KALUME~Gostaria de contar com
a benevolência de V. Ex.•
O Sr. Benedito Ferreira- Eu só gostaria que a Mesa
fosse condescendente e deixasse, pelo menos, que eu
agradecesse a paciência do orador de quem roubei tão
grande espaço, mas não me contive, eu precisava expender o meu pensamento. Muito obrigado a V. Ex•, Sena~
dor Jorge Kalume.
O Sr. Gastão Müller- Senador Jorge Kalume, o Presidente tem ...
O SR. JORGE KALUME der ao aparte...

Eu gostaria de respon-

O Sr. Gastio MUller - Em nome da Liderança do
PMDB pediria dois minutos.

O SR. JORGE KALUME - Gostaria de di~r a V,
Ex•, nobre Senad_or, Benedito Ferreira; que Paulo Maluf
pertencendo ao PDS não disputou eleição so:rinho, foi
lutar contra outro companheiro, como outro companheiro lutou contra ele. Mostrou mais uma vez competência, talento e probidade.
O Sr. Pedro Simon - Concordo com os dois primeiros, mas o terceiro é- eXagero.
OSR. JORGE KALUME- V. Ex• é quem odTz, mas
ninguém atê hoje provou que S. Ex• o nobre Deputado
Paulo Maluf não tenha caráter e que não goze de probidade oú da atenção do povo brasileiro, da estima do
povo-brasileiro, quero dizer.
O Sr. Moacyr Duarte -

Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. JORGE KALUME- E agora eu me refiro a
V. Ex• anteontem, num excess_o, como se fosse um mi-

nuano, dizia- e fiquei triste, nobre colega, pessoa que
tanto estimo - para desgraça da Nação. Serã qUe Paulo
Malufé desgraça da Nação? Um homem que tem prestado tantos e relevantes serviços ao Brasil, aos seus semelhantes? Mas felizmente, na hora em que eu deveria responder a V, Ex.•, o nobre rio-grandense, esse bravo Senador Octávio Cardoso, deu resposta a V. Ex•, com toda a
educação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- N.obre Sena"
dor Jorge Kalume, a Mesa faz um apelo a V. Ex•, para
que conclua, porque agora não entramos na Ordem do
Dia e ailtda há _dois oradores inscritos.
O SR. JORGE KALUME- Mais um minUto, peço a
V. Ex• Dizia um pensador que "os piores escravos são aqueles que estão servindo constantemente às suas paixões." :b. isso que se vê hoje, aqui, contra Paulo Maluf.
Deveria haver mais respeito. Combatido sim, sempre o
foi, mas sempre triunfante e vencedor.
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na Convenção; segundo: V. Ex• advoga a eleição di reta e
estão partindo para as indiretas.

O Sr. Gastão MUller_- Por que não deixam fazer a direta!

O SR. JORGE KALUME - Então, que não entrassem no pleito. (Risos.) É o que muitos do Partido de V.
Ex• estão fazendo, já que discordam. Essa sim seria uma
"atitude jJati·lóliCa -e coerente, Ex•

O Sr. Gastio Müller- Permita-me, primeiro, defender aqui a minha posição.
O Sr. Moacyr Duarte- Permita-me V. Ex• um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a
campainha.)- Solicito aos Srs. Senadores que não mais
dêem apartes. V. Ex•, Senador Gas_tão Mt.iller, já reque~
reu Inscrição para falar pela Liderança, mas em primeiro
l_ugar falará o nobre Senador Octávio .Cardoso, que já es·
tava inscrito.

O Sr. Gastão Miiller- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JORGE KALUME- Nobre Presidente, eu apelaria a V. Ex• para que tivesse urn poucd mais de condescendência conosco, porque o assunto, efetivamente, é
palpitante.

O Sr. Gastão MUller - Senador Jorge Kalume, duas
coisas. Se a situação do eminente e prezado amigo Deputado Paulo Maluf é tão boa, tão forn1idãvel, por que V.
Ex• não concorda e 9 P_artido não concorçla com a eleição direta? Aí não haverá a traição aqui-tão falada.
Vamos para a eleição direta. O PDS aprova, hoje o Partido PDS praticamente é PPS, Partido do Paulo Salim,
de modo que é só o eminerite Deputado Paulo Maluf
concordar que eu tenho certqa de que nós partiríamos
para a eleição di reta. Ent_ão vamos ver o que o-povo brasileiro decide. Porque uma vez, aqui, o eminente Senador, meu caro amigo Benedito Ferreira disse: Nós não
vamos tirar o cinto para que batam em nós. Quer dizer,
já admitia a derrota por antecipação do PDS, numa eleição direta. Será que mudou de opinião? De modo que
nós vamos fazer novamente um apeliY. aceitem que sereforme a Constituição e vamos concorrer.

O Sr. Benedit~ Ferreira- Já ganhamos eleição em 82,
Ex•
O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Oalla. Fazendo soar a
campainha.) - Peço ao nobre orador que conclua..

O óR. JORGE KALUME- O Piesidentejá mechama a atenção.
O Sr. Gastio MWier - Só para terminar. E concordando com V. Ex•, com restrições, naturalmente, mas
que o Paulo Maluf é um notável candidato à Presidência
da República, isso ·nos anima muito. Porque é muito fácil nós irmos ao ca-ryavial e quebrarmos um pé de cana,
mas vamos derrotar uma aroeira, que ê o Paulo Maluf
para V. Ex• É muito mais interessante para Tafi.Credo
Neves vencer um candidato dessa categoria que V. Ex• enaltece do que vencer um fraco candidato, de modo que
o PMDB estã de parabéns, vai vencer, na direta ou na indireta, um grande candidato a Presidente da República.
() SR. JORGE KALUME- Con~cordo. Efetivamente, não ê só um grande, é um gigante candidato. E mais:
vou agora esclarecer a incoerência de alguns elementos
do partido de V. Ex•, porque V. Ex• jã foi do nosso Partido. Primeiro: sempre advogou, o Partido de V. Ex•, o
diálogo, e houve um monólogo agora: candidato único

O Sr. Gastão Miiller- Apenas um segundo. Eu nunca fui do PDS, ma'S da ARENA. A ARENA foi dissolvida. Fundaram outro Partido, e eu não era obrigado a ficar no sucedâneo da ARENA. Fui até o fim da ARENA,
atê o último dia.
O SR. JORGE KALUME- Inegavelmente, V. Ex• é
um grande tribuno e um grande advogado. Ouço o aparte do nobre colega, Senador Moacyr Duarte.

- O Sr. Moacyr Duarte - Nobre Senador Jorge Kalume, o Colégio Eleitoral, acoimado de espúrio e de il~gíti
mo, foi há poucos dias, inclusive, legitiri:iado pela própria Oposição, quando subscreVeu a sua regulamentação. Estâ .stndo legitimado, também, quando admite e
inscreve um candidato para participar e para concorrer à
preferência da manifestação _desse Colégio malsinado e
espúrio. Mas nós, notire Senador Jorge Kalume, devemosnos inspirar na sabedoria do Eclesiastes, quando diz
que para tudo há o seu tempo. Hã o tempo de plantar e
de colher; há o tempo de rir e de chorar; há o tempo de
trabalhar e de repousar; hã o tempo de dormir e de acordar; e hã o tempo, também, de se jogar pedras ~m Paulo
Maluf, quando haverá o tempo também de exaltá;lo, o
que muitos que o acusam, hoje, o farão no dia próximo
de amanhã.

O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado. Quero
dizer a V. Ex• o quejá dizia Carlyle, que "a imagínação é
a maior porta que se abre para o céu e também para o inferno, qUando há má condução do raciocínio ou do pens:ameryto". Agora eu vejo aqui; Ex•s, no jornal: ''Promessa por MiniStérios faz Brizola cair em tentação". E a história se repete. Não hã nada de novo sob o Sol. Já Taocredo Neves, o candidato- vamos dizer- monólogo
do PMDB, já oferece minístério para que Brizola o apóie
Oa COnvenção do ColégíO Eleitoral de 15 dejanelro;já oferecendo um Ministério, quando aqui nesta Casa, há
poucos dias, ouvlamos comentários, porque alguém teria
pensado - pensado, não oferecido- um Ministério ao
Governador cearense Dr. Luiz Gonzaga Motta.- E o próprio Luiz Gonzaga passou telegrama a S. Ex• o Dr. Paulo Maluf- a imprensa publicou isso, Iainentavelmente
não tenho em mãos- cumprimentando-o pela admirável Vitória na Convenção do último dia i l de agoSto.
Onde está a çoerência desse jovem Governatlor? Quer
sim, também, através da calúnia, se projetarno Cenário
nacional: taJvez como um dos J?residenciãveis, já fazendo
frente a outros do PDS: que já estão tentando -ser o vindouro ou o futuro Presidente- dã República, depois de
Paulo Maluf.
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Sr. Presidente, encerro com os meus agradecimentos a
V. Ex:•, com minhas desculpas pelos excessos que porventura tenha cometido, na certeza de que Paulo Maluf
ser~ Presidente da República porque o Colégio Eleitoral
<.lssim o deseja. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao eminente Líder, Senador Octávio Cardoso.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidência convoca sessão -extraordinária a realizar-se hoje, às
\8 horas e JO minutos, destinada à apreciação do Projeto
de Lei da Câmara n"' 151, de 1984.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Claudionor Roriz -Gaivão Modesto - Odacir Soares
-João Castelo- Carlos Alberto- Guilherme Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Viana- Amaral PeixOto- Itamar Franco- Morvan Acayaba- Fernando Henrique Cardoso - Henrique Santillo - Mauro Borges Sal~anha Derzi- AffOnso Camargo- Jorge Bornhausen.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação·, em turno único, do Projeto de Lei da
Câm-ara n"' 5, de 1981 (n"' 3.035/80, na Casa de origem)1 alterando o art. 1~' da Lei n~>6.226, de 14dejulho de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca
de tempo de Serviço Público Federal e de atividade
privada,· para efeito de aposentadoria, e dá outras
providências, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n'S 971 e
972, de 1981, das Comissões:
-de Segurança Nacional; e
- d' Finanças.
Em votação o projeto em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
estão. (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. Gastão MWier - Peço verificação da votação,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Vai-se proceder à verificação solicitada. (Pausa).
Sendo evidente a falta de número, a Presidência irá
suspender a sessão por alguns minutos e fará acionar as
campainhas, a fim de que os Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes dirijam-se ao plenário, se assim o entenderem.
(Suspensa às 17 horas e 05 minutos, a sessão é reaberta âs 17 horas e 15 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Estâ reaberta
a sessão. Persistinda a falta de quorum, a Presidência se
dispensa de proceder a verificação requerida.
Em conseqüência, as demais matérias da pauta, itens 2
a 9, constituída dos Projetas de Lei da Câmara n%
10/8_1, 44/81, 53j77 e 65/79; Requerimentos n>?s 784/83,
168/84 e 169/84 e Projeto de Lei da Câmara n~> 79/79,
todos em fase de votação, deixam de ser submetidos a
votos, ficando sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária.
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O SR. PRESII)ENTE {Almir Pinto)- Volta-se à lista

de

oradores.~.

_. _

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMOB-RJ. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presí®.nte, Srs. Senadores:
Os Ministérios do Trabalho e da Previdência Social se
configuram nas duas Pastas mais árduas do atual Gover-

no, endereço preferido das reclamações da çlasse trabalhadora que neles enxerga os responsáveis diretos pela
manutenção do poder aquisitivo dos salãrios e pelo atendimento médico e hospitalar, com o MinistêríO da Saúde
dedicado à tarefa sanitária preveiltiva.
Na alentada correspondência que recebemos, de todos

os pontos do País, há, realmente, preponderância, no
que tange às redamações dos trabalhadores, das reclamações contra o desempenho daquelas duas secretarias
de Estado, citados ou não os nomes dos seus titulares.
Nos dois __últimos anos, o reclamo mais insistente serefere à correção salarial, que continua in_feric:ir aos níveis
innacionáric:is; embora feita semestralmente e apesar da
promessa, mais recente, proveniente de setores do BNH,
no sentido de que, a partir do próximo ano, a devolução
do poder aquisitivo dos salâríos será superior-ao aumento do custo de vida, que comanda os índices inflacionáríos. A segunda reclamação mais grave refere-se à siluação dos aposentados da Previdência Social, que continuam passando_àJnatividade c_om proventos inferiores
aos auferidos na ativa, muitos deles recebendo menos de
um salário míilimo por mês.
Recebemos, em julho último, ampla correspondência,
convenientemente d_ocumentada, de Eduardo C. Baptig...
ta, residente em Dei Castilho, no Rio de __ Janeiro,
referindo-se ao direitO de opção dos segurados da Previdência SoCial, quanto ao internamento hospitalar. Atualmente, se o segurado opta por um quarto particular,
os médicos - anestesistas, cirurgiões ou clínicos - podem cobrar, pelo atendimento, uma determinada importância, praticamente -pago o serviço pelo contribuinte.
Alega o informante que as enfermarias dos estabelecimentos conveniados parecem autênticas pocilgas, que
não justificam o pagamento de diárias nem de cotas extras.
A terceira reclamação mais constante :.. .:. :. inClUída nessa correspondência - se refere ao aumento das· contribuições, inclusive para os aposentados.
Ao veícufar estas reclamações, cumpre--nos isentar de
qualquer responsabilidade o ilustre Ministro Jarbas Passarinho, que vem lutando para vencer o deficit crônico
da Previdência Social. (M_tdto bem 1)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavr.a ao nobre_ _senador Moacyr Dalla.
O SR. MOACYR DALLA (PDS -ES. Pronuncia o
seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com grata sa.tisfação eincontidojúbilo, faço registrar,
nos Anais do Congresso Nacional, o significativo transcurso, no dia 22 de agosto corrente, da d~ta magna do
calendàrio colatinense que, neste ano, comemora o sexagésimo terceiro aniversário da ematlc_ipação políticoadministrativa do Município. - A particular emoção de que somos tomados, Çeve-se
não à honrosa condição de filho do próspero Municfpio
de Cola tina, orgulhoso -e-envaidecido de poder assinalar
a marca de mais um .ano de luta e realizações, que se
soma ao glorioso passado forjado por geraÇões e gerações de audazes e destemidos ancestrais, maiS, sobretudo, deve-se ao magnífico exemplo da alta civilidade e apurado sentido comunitário de que sua História, ao longo dessas memoráveis décadas, é liçãO-singular, de preciosas e inauditas manifestações.
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Despontando a cada dia mais no cenário- ecOnômicQ
capixaba,temos hoje a quase totalidade de seus mil e oitocentos e setenta e cinco quilômetros quadrados voltados para a atividade agropecuária, onde,-som-ente a cultura de lavouras básicas como o cafê, milho, arroz e tomate renderam à economia, em 1982, a soma de CrS
3.975.420.000.00 (três bilhões, novecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte cruzeiros).
Colatina vem, ainda, progressivamente, se afirmando
como pólo industrial ao norte do Estado, tendo cadag...
trado, no último censo, 155 estabe]ecimeiltos entre diversos ramos de atividade, desde vestúario _e mobiliário atê
o de produtos alimentares. A arrecadação, àquele ano,
no setor industrial, alcançou o montante de CrS
4.234.458.000.00 (quatro bilhões, duzentos e trinta e
quatro milhões, quatrocentos e cinqUenta e oito mil cruzeiros).
Caminhando a largos passos no irreversível sentido do
progresso e do aperfeiçoámentO Sócio-cUltural, Colatina
~inda assim preserva e mantém vigorosos os signos de
nossa tradição histôrica, sempre presentes no convív_io
gentil e hospitaleiro de nossa população simples, ,ordeira
e trabalhadora, amante fiel dos valores regionais, observadora atenta dos princípios morais e espirituais que formam a cidadania caPixãba.
Dedicamos aos conterrâneos amigos, ao ensejo das
festivass comemorações, especial mensagem de fé e esperança no que cada um de nós, partícípeS da hora presente, podemos contribuir para a grandeza de Colatina. Sob
a égide e a inspiração do patriótico compromisso de servir ao Município, estaremos garantindo a consolidação
de sua liderança no contexto produtivo regional.
Congratulamo-nos, na oportunidade, com a Administração Municipal de Colatina e com suas expressivas lideranças político-representativas, ao tempo em que, assegurando ao trabalhador e ao empresário colatinenses,
à mulher e à juventude, nossa profunda admiração pelo
significativo papel que desempenham junto à laboriosa e
progressista sociedade colatinense, conclamamos a permanecermos unidos em torno da firme determinação da
defesa dos ideais democráticos da Justiça, Liberdade e
Paz social.
Era o. que tínhamos a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pnto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Albano Franco.
O SR. ALBANO FRANCO (PDS - SE.Pronuncia o
seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, minha crença no desenvolvimento econômico e social da
Nação, fundamenta-se no espírito empreendedor do empresariado e na vitalidade do povo brasileiro. Os desafios e as incertezas- ampliam a capacidade de luta e o poder de realização de associação do capital e do trabalho
com a fiilalidade .de criar melhores condições de vida.
Um exemplo vivo dessa conjugação de forças, direcionada para sobrepujar todas as grandês dificuldades encontradas ao longo do caminho para o progresso ê a entrada em operação da fábrica de Alumínio do Consórcio
de Alumar, em São Luiz do Maranhão.
A sua localização, a par das vantagens inerentes ao
próprio empreendimento, revela a disposição para investir nas regiões mais carentes d~ capital e representa um
marco importante para o desenvolvimento da Região
Nordeste, po~sibilitando ao estado do Maranhão tornarse um dinâmico pólo de desenvÕlvimento industrial cujos efeitOs s-erão certamente irradiados a todo eixo NortejNordeste.
No _campo da metalurgia dos não-ferros~s trata-se do
maior investimento privado realizado no Brasil, representando cerca de USS 1,5 bilhão, visando a produção de
~00 mil toneladas fano de alumina e 100 mil toneladas/ano de alumlnio primário em sua primeirã etapa.
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Desta produção, 50% destinam-se ao mercado externo, o que representará um reforço adicional superior a
USS 80 milhões, em nossa receita de exportação, constituindo portanto mais-um esforço Para ultrapassar a séria
c~ise externa com que convivemos e cujos efeitos interiorizados se fazem sentir no grave momento de nossa realidade_.e~nômica. Esses números refletem a importância
do_ empreendimento liderado, peios senhores Alaifl Belda e Abel Carparelli, no plano nacional, e a confiança
dos investidores na economia brasileira.
:N"o plano regional, a ALUMAR representa a reafir..mação do Maranhão também em sua vocação industrial
e a criação imediata de 1.400 empregos diretos e pelo menos 5.000 indiretos, com efeitos correlatas de arreca~
dação estadual e municipal.
~sabido, Srs., que o Brasil deverá inscrever-se no plano mundial como grande produtor e fornecedor de pro·
dutos siderúrgicos e metalúrgicos, e a ALUMAR ê mais
um importante degrau nesta escalada.
A concretização desse gigantesco complexo mineral
determinará sem dúvida alguma mais uma contribuição
ao deslanchar das Regiões Norte/Nordeste na trilha do
desenvolvimento económico e social, e o exemplo que te·
nho a honra de registrar, revela a disposição de empresários e trabalhadores dessas Regiões em retribuir o apoio dispensado, com frutos de harmonia social e pro~
dução, índispensâveis aos alicerces de uma grande
Nação.
Desta maneira, Srs. Senadores, companheiros nesta
Casa, na qualidade de parlamentar e Presidente da Confederação Nacional da Indústria, não posso me furtar
em manifeStar meu orgulho dê brasileiro diante de tão
majestoso empreendimento. A hora que vivemos é grave
e de apreensões diversas e fatos como este nos' fazem acreditar que a superação das dificuldades presentes dependem tão-somente de tenacidade e esforço para vencêlas.
Acreditemos pois no futum de no_sso País, pois ele es..
tá, entie outros tantos, nas mãos de empreendedores
colho os- que idealizaram e implantaram a ALUMAR.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra aó nObre Senador Álva~o Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o
seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como antecipáramos em pedido de informações que
fizemoS -no ano pàssado no Senado sobre o desvio de recursos do Fundo Nacional de Telecomunicações, oBrasil está diante de uma verdadeira guerra em torno de sua
autonomia econômica, tecnológica e política no ·campo
da Informática. Até longe da atenção pública, setores do
governo e da indústria firmaram nestes últimos anos,
uma sólida base para o desenvolvimento da pesquisa, da
industrialização e_da implantação de:sistemas informáticos em nosso País.
Enquanto isto, a nível das grandes potências industriais, trava-se uma acirrada luta por posições hegemônic~s nesta área, em escala mundial. E não se trata apenas
de ganhar espaços de 1\lercado com produtos comunll.,
como se pode equivocadamente pensar. Mais que o "desafio americano" que assustou os europeus no início dos
anos sessenta, ou o ..desafio japonês" que colocou a economia americana em cheque, o domínio do complexo da
informática ê uma questão fundamental para a economia do sêculo XXI. E mais do que isto, é o campo de decisões sobre as estrUturas políticas mundiais e nacionais
que vigorarão no futuro próximo.
A info.rmatização dos principais processos ecOnômicos e sociaiS insere-se no que tein sido chamdo de "High
Technology" e . que .será um dos fulcros ·da ordem
eConômico-pofítica mundial. O Brasil, por suas dimen-
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sões, por sua posição histórica e pelas suas aspirações de
desenvolvimento, é um dos alvos desta disputa. E não
pode ficar numa posição passiva. Nem tem ficado. Tem
procurado, firmemente-, assu-mir-se como sujeito livre e
autodeterminado no que isto representa como áreachave de suas aspirações a liberar-se da dependência económica e tecnológica em que foi lançado.
Por isso, não se trata apenas de discutir quanto e como
deve o Brasil desenvolver sua capacidade de produção e
as linhas de atuação de sua economia_na ind!lstria eletrônica e de materiais ligados à micro-eletrônica. Vão mais
longe as preocupações dos setores mais responsáveis da
política nacional. A informática é também uma ârea de
produção e de técnicas produtivas; mas antes disso ê
uma área em que as decisões têm a ver com o suporte tecnológico e organizacional de vastos setores da economia
e da vida social. Tem sido destacada a sua ampla utilização nas telecomunicações, por exemplo; mas aí só
transparece o que está ligado à facilitação técnica das comunicações por telefone ou vídeo. E poucas vezes se acentua a importância poHtica do controle das telecomunicações, a importância política de ter a sociedade meios
de comunicação livres e de_mociã.ti.c_o_s,._
Mas vai mais longe. Há pouco surgiu um livro tão importante como pouco divulgado, a respeito da "informatização da sociedade". Ele prova que, cada vez mais, as
decisões em todos os níveis são fundadas em informações sistematizadas. Cada vez mais os atas da administração pública e privada dependem de complexos de
informações. Cada vez mais a própria vigência de insti~
tuições democráticas passa pelo uso democrático e consciencioso da informação, em todos os setores da vida social.
Por isso a luta internacional, entre pafses, entre corporações empresariais e financeiras é tão acirrada. E é também por isso que a autonomia nacional em matêria de
informática é tão importante. Pois quem dominar a tecnologia do microprocessador, a tecnologia complicadíssima da aplicação em incontáveis setores, destes diSposi~
ti vos, a tecnologia de uso dos sistemas _informatizados,
dominará também boa parte das decisões econômicas e
políticas globais.
Já tivemos oportunidade de denunciar, da tribuna do
Senado e cm contatos com a imprensa, que, por trás das
negociações da dívida externa, mobilizam-se interesses
empresariais e polític_os de enorme poder. A vulnerabilidade financeira do Brasil enseja a estas empresas e grupos poHticos realizar pressões no sentido de internacionalizarmos ãreas de extrema importância, como a produção de alimentos, a exploração de minerais estratêgicos, o sistema financeir:o e bancário e, notadamente, a
área de informática. Não são de hoje estas pressões e rp.anobras. Lembremo-nos de conflitos que não tiveram'estas implicaç-ões tão claramente mostradas: a luta pela autonomia de empresas nacionais nos ramos de áudio, de
micro-computadores, de equipamentos para telecomunicações e controle d~ processos e produtos. Em todos os
momentos, esteve presente e, em alguns casos vitoriosa,
a pressão desnacionalizante.
Em contrapartida, os grupos internacionais de pressão
têm usado argumentos falaciosos e, como si::mpre, escudados em afirmações pseudo-nacionalistas. Um deles,
muito freqUente nos pronunciamentos do Senador Roberto Campos e de alguns empresários dependentes de
suporte multinacional, ê o de que se trata de "estatização
incompetente" que pode "isolar o Brasil do progresso
tecnológico mundial''. Nada mais falacioso._ Como e_I1J.
muitas outras questões, países em desenvolvimento só alcançam· algum avanço em áreas de alto risco, com a decidida atuação governamental. Seja ~ntrãndo diretamente
na produção, seja estabelecendo normas e políticas de
garantia do progresso nacional. O.que importa discutir
aí não é a preseriçii- ·em si do Estado na atjyjd_ade
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econômico-social. Interessa sim, saber se esta ação do
Estado é conduzida democraticamente e em consonância
com os mais altos interesses nacionais; e não como mero
monopólio burocrático ou Pa111_favorecer grupos privilegiados.
O Senador Roberto Campos, ainda, como epígono
das correntes desnacíonalizadoras - aliás como tem
sido sempre em sua trajetória no governo e na empresa
privada- alega também que se está diante de uma política estatizante, apoiada por uma estranha aliança entre
a direita militarista (ou .. militocrática", em sua expressão) e a esquerda. Nada mais falso. Acontece que, pela
própria complexidade da matéria, sua compreensão e
domíniO são mais acentuadamente encontradas em
circulas técnicos de alto nível, em setores políticos mais
atentos às perspectivas globais e futuras do desenvolvimento e em segmentos empresariais diretamente ligados
ao assunto. Neste último caso, como seria de se esperar,
predominam personagens ligados justamente às grandes
multinacionais que entraram cedo no setor. Mas ainda
assim há empresârios autônomos nacionais; pequenos
como os fabricantes de componentes e de microempresas surgidas do seio da pesquisa unive~sitária, ou
grandes coino os do Sistema ITA ú que têm clara noção
dos interesses nacionais. Entre os militares, a fonte princiPal de surgimento de especialistas no assunto, tem sido
o ITA, a EMBRAER, o Instituto Militar de Engenharia,
que exata-mente pelas suas naturais preocupações com os
aspectos de soberania e de li:gitima segurança nacional,
perceberam pioneiramente a importância de nossa autonomia tecnológica e cientifica e empresarial nestes campos. E naturalmente, ê entre os selares mais progressistas
e avançados, intelectualment~. dos partidos políticos de
oposição, que despontam parÍamentares e líderes engajados na soberania nacional deste fundamental complexo
técnico-econômico e polítiCo.
Outro argumento matreiro, é o de que não deveria se
dar papel destacado à Secretaria Especial de, Informática
- ou .seja; a um órgão diretamente ligado ào Presidente
dã República- na formulação e coordenação da política nacional de informática. Alegam que isto acentua b
caráter monopolístico da ação governamental e lhe coQ..~
fere .. ranço burocrático". Ora, sem precisarmos lembra'r
que, em termos de organização e de captaçãõ de talentds,
a SEI é um dos órgãos mais moderm)s e ágeis do ~over
no, iríamos pelo caminho contrário. A quem os ~etores,
contrários desejam entregar esta função? At~alm,ente, ao
Ministério das Comunicações. Ora, mas este Ministêrio
tem a sua frente justamente (e não por surpresa) um dos
mais notórios parceiros do Senador Roberto Campos,
comungando cóm as tendências politicas e empresariais
mais evidentemente vinculadas às corporações multinacionais que desejam a biscoitar esta parcela da soberar1;ia
nacional. Todos conhecem as posições do engenheiro e
Ministro Haroldo Correia de Matos. Todos sabem q4F
ele foi colocado ali principalmente para barrar as políticas nacionalistas implantadas pelo Ministro QuaJ?.dt de
Oliveira no campo das comtinicaçõeS sociais e das telecomunicações em geral; e no que este Ministério tlilhã: a ver
cOm os estimulas à implantação de empresas nacionais
de equipamentos e CO!flponentes micro-eletrônicos.
Não é só a reserva de mercado que aterroriza a estes
defensores das multinacionais. E acima de tudo, o próprio fato de o Brasil procurar assegurar-se uma Política
Nacional de Informática, coerente coni seus interesses
nacionais, com a preservação da soberania nacional e
com uma verdadeira l_iberdade de_ criação e de desenvolvimento de tecnologias próprias neste campo. 1:. o fato de
o Brasil ousar exercitar a sua liberdade de pesquisa e
produção, desvencilhando-se da submissão aos ditames
.das multinacionais e, vejam bem, dos governos de outros
paises.
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E os aterroriza ainda mais a possibilidade de o Brasil
se tornar auto-Suficiente em algumas áreas e pouço dependente em outras, no campo da utilização da informática. ~ao interessa somente produzir essas maquininhas
fantãstíciiS. Mais vital ainda é saber usã-laS e, note-se~ saber onde é melhor usá-las da melhor e mais eficiente maneira. A isto se chama de polítiC<!- de "sofware". E exaiamente onde se fazem, nos países mais desenvolvidos, as
fortunas maiores e mais rápidas. E é exatamente aí que o
talento brasileiro tem avançado. E por ter avançado é
preciso protegê-lo da pirataria que se alastra pelo mundo_, O_ registro e o controle do uso do talento nacional in~
<_:orporado ao "sofware" criado no Brasil, torna-se uma
das maiores questões neste assunto, De um lado é in:
questionável a necessidade de impedir que ele seja contrabandeado ou indevidamente utilizado. E de outr_o é
imprescindível que o ''soft" que possa ser gerado no Brasil não sofra uma predatória barragem de similares estrangeiros, pelos quais se pagaria caro, tornando inviável
seu desenvolvimento autônomo.
Por estas e por outras razões, torna-se urgente a apro-'
vação do projeto da Presidência da República com as emendãs q uc;: estão sendo apres~tadas pelo PMDB para
aperfeiçoá-lo. A delonga favorece· os poderosissimos
"lobbies" que já estão atuando no Congresso e no seio
do Executivo, visam;lo a fazer passar 'uma legislação
substitutiva dócil e 'entreguista, impatriótica e r~rógra
da. Quando menos, pode-se ter um bom indicador das
posições em torno deste tema, quando se vê ,que' o Sr.
Paulo Salim Maluf está.contra a Mensagem do Governo.
OS brasileiros já se acostumaram a tê-lo Como sinal.izador: onde ele está boa coisa não há! (Muito bem!)

e

()6»:. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Mi!ller.
O SR. GA:STA_0 MtJLLER (PMDB- MT). Pronun1
cia o seguint'é.ãiscurso)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Náo há dúvida que o povo brasileiro representado pelos Srs. Vereadores, por exemplo, não se c_onforma com
a situação vigente no Brasil, ou seja, não lhe ser permitido escolher livremente o futuro Presidente da República.
Ainda, hã pouco, Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebo comunicação da Câmara Municipal de São José dos
Campos comunicando que numa data já estabelecida, os
nobres Srs. Vereadores daquela cidade paulista se reuniram para outorgar o título de persona non grata a todos
os Deputados Federais que não aprovaram a Emenda
Dante deOii_v:eira que previa a eleição "Direta Já" do futuro Presidênte da República.
Sinto-me honrado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pelo
convite para que est.eja presente a tão significativo acontecimento. Agradeço e faço votos que o povo brasileiro
em 1986, pelo voto dos seus eleitores, expresse esse repúÇi_Q preconizado pelos Vereadores de São José dos Cam·
Pos.
Assim se expressam os nobres Vereadores daquela cidade paulista, atravês do Sr. Presidente, Vereador Berga~
mo Pedrosa:
"O compromisso assumido pelos parlamentares
na defesa_ iritransigente dos anseios populares permanece, como permanece a vontade nacional de se
ver livre do pesadelq que a domina há anos. Pensouse que, no último' dia 25 de abril, o grito de liberdade ecoaria firme, mas pela decisão anti-patriótica de
alg!Jns, esse histórico momento não surgiu no horiÍonte nacional e não se devolveu aos brasileii-os o
que lhe ê devido por direito.
A sessão que esta Câmara Municipal realizará. será uma forma de i-epelir a atitude dos parlamentares
qUe se mostraram receosos de ombrear-se à vontade
nacional e, nada mais justo que lhes destinar o Títu·
lo de PERSONA NON GRATA, expressando as-
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sim o desejo de milhões de brasileiros que lamentaram a desonrosa atitude adotada."

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como afirmei há poucos dias desta tribuna, infelizmente a eleição para Presidente serâ índireta. Lutaremo's até o fim, mas se conti-

nuar a intransigência do PDS e do outro -Partido em gestão, ou seja, o Partído do presidê:nciável Paulo Maluf,
não se chegaria a atingir o objetiVo, isto é, eleição direta.
Mas na Presidência, Tancredo, como ele se manifestou,
no discurso de despedida do Governo de Minas Gerais, a
sua eleição pela via indiieta será a última que se realizará
no BraSil.
Não h a verá mais possibilidade de destinar o título de
persona non grata por esse motivo no Brasil, ou seja, votar e aplaudir eleição por via indireta. (Muito beni!)

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (A!mir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Sena{ior Lomanto Júnior.
O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr.Presidente e Srs. Senadore$:_
Recebi o livro de poemas Ensaio Geral, do 'poeta mineiro .O lavo Drumond. Mineiro de Araxá, ocupando altos p~stos tanto no Legislativo, como no Executivo e Judiciário, Olavo Drumond é, antes de tu~o, um poeta
..trazendo lirismo- nas veias e uma grande ternura nas lavras do coração" (Paulo Bomfun).
S autor do dois livros. Em 1976, com prefácio do Presidente Juscelino Kubitscheck, publicou seu primeiro livro Noite do Tempo. Do autor, disse o Presidente Juscelinç;., ""'um poeta que surge com fulgor de uma luz sem tempo e se;m limite". E, agora, com a preciosa coletânea de
versos no Ensaio Geral.
Registro este fato, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
porque quando recebo o livro do_ poeta Olavo Drumond,
transcorre hoje o oitavo aniversário da trágica morte do
Presidente Juscelino Kubitscheck.
"Árvore humana
De raízes de aço
Tombada
Sob chuvas ele!: lágrimas,
Decepada
Na floração maior
De um reinado de amor ... "
E o poeta Olavo Drumond, em seu Ensaio Geral, em
três poemas canta a vida, o ideal e a memória do grande
JK, que, quanto mais o tempo passa, sua memória e
lembrança se entranham no coração e _na saudade do
povo Brasileiro.
Grande homem, o Presiçiente_ Juscelino. grandes os
tempos em que viveu. Homem marcando seu tempo,
apesar de todas as dificuldades quando o País emergia
para a industrialização, marcou seu tempo de otimismo.
O brasileiro no tempo de JK viveu, e exul~ava porque vivia.

"Plantinha eras,
No v.elho chão mineiro.
Crescente nos palmos da capistrana
Entre rezas e serenatas.
Ganhaste os olhos de Deus,
Em galhos de obstinação
E ternura
Refrescando
O deserto de um país
Sein frondes,
&em copas.
Fizeste o teu povo
Respirar altivo
A, clorofila da riqueza.
O País ganhou a sagrada
Seiva do Qesenvolvimento
E descansou as afliçõeS
Ã sombra da paz."
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Tornou-se em cruz.
A madeira de tua alma,
~~~ a tua presença
Não se diluirá no tempo:
Será História da História,
Cap(tulo maior
De uma Nação descomplexada
Que, entre glórias e fulgor,
CUHUúá,
Na saudade,
Majestade
Do seu grande
Descobridor."

Só com essa pincelada de sua personalidade, a vida e
os exemplos do grande estadista Juscelino Kubitscheck,
é uma lição para os momentos que estamos vivendo. ~

preciso executar a lição que ele nos legou e que urgentemente o País tem que cultivar: o otimismo. O otimismo
de voltar ao povo e ao País.
"Os teus ramos benditos
Saudaram a música
De tua gente
Festejaram a arte
Na epopéia dos Sonhadores
Que moraram
Nos- terreiros de tua infância.
Foste, 6 árvore divina,
Geratriz da energia,
Motriz de navios.
Dos nossos devaneios navais.
'De tuas semCntes
Nasceram carros e estradas
Para unir, fisicamente,
Um povo que se amava
Pela telepatia da esperança.
Foste um paradoxe
.
Entre cidades que plantaram árvores:
Vieste árvore
Para plac+ar
A cidade-máter
No coração do teu País".
O teu vegetal humano
Criou o- mineral siderúrgico
Multiplicando os veios
Do petróleo nosso.
E, mais que tudo,
Ã rvore milagrosa,
Fizeste germinar
Nos territórios frios
Das almas incolores
O exemplo afetuoso
Da bondade e do perdão."
No dia 22 de agosto de 1976, na Via Outra, num desastre automobilístico, morreu o Presidente JK. A infausta notícia correu pelo País, compungindo a alma do
povo brasileiro.
"Tombaste, árvore amiga,
Quando à primavera
Do teu coração
Con'tagiava de amor
__ .A -~ocação do teu país."
A morte do Presidente Jubitschek cavou um grande
vácuo na vida política do País. E por quê? Porque a trajetória política Oo Presidente Juscelino foi uma trajetória
de êxito. E nada mais feliz que o dizer do poeta Olavo
Drumond:
..Chegaste ao alto,
Nem cansado, nem marcado
Senão pelas medalhas
Invisíveis do teu êxito."
A determinação do Presidente JK era sacudir- o Brasil
de seu marasmo e seu provinciànismo e faze-lo ombrear
com as nações d~senvolvidas. E sua predestinação era
seu lugar na história que hoje, tão cedo já ocupa, sendo a
visibilidade de sua glória o seu panteon, Memorial JK.
"Verdes, eternamente verdes,
As tuas folhas descansam
No campo da Esperança
AgaSalhandO o teu tronco impávido
Que Sofreu sdrrilldo
E morreu florindo.

Deus o mandou em setembro, diz o poeta. Setembro
de 1900.
E ele veio e determinado tomou o rumo do País em
suas mãos e, através da política "arte do bem e do sofrimento", tra~ou os primeiros contornos de uma face diferente e renovada. E ditou para nós e para o mundo....o
quadro de um novo Brasil".
4,

"Juscelino foi o
Triunfo de uma geração,
Redenção de um País ... "
Faz oito anos que ele morreu, provocando uma lacuna
no País. Que liderança abrangente, cheia de bondade, de
esperança e de otimismo! E como a história ajusta, ei-lo,
após oitó anos de morto, cada vCz mais vivo e mais presente à Nação e a seu povo.
Juscelino nos faz muita falta. Faz muita falta a nosso
Brasil. E quando o relembramos no oitavo aniversário
de sua morte, termino esta homenagem com os versos do
poeta Olavo Drumond;
"Oremos por ele,
Por nós,
Pela Nação,
Bendizendo a Deus
Po_r te-lo trazido
E chorado por ter sido,
Tão cedo,
Levado de nosso convívio."
Homens como Juscelino se constituem em símbolo
para·a Pátria e exemplo para as gerações. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O Sr. Senador
Itamar Franco .encaminhou à Mesa requerimento de informações. Nos termos dó inciso VI do Art. 239 do Regimento Interno, o requerimento será examinado pela Pre-sidência.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão extraordinária de 18 horas e 30 minutos,
a seguinte

ORDEM DO DIA

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da
Câmara n<:> 151, de 1984 (n'~2.115(83, na casa de origem),
_de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sOb.re a criação de cargos na Secretaria do Tribunal
Superior do Trabalho, e dá outras providências, tendo
PARECERES ORAIS, FAVORÁVEIS, proferidos
em plenário, das comissões:
- de Serviço Puõllco Civil, e
-

de Finanças.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 15 minutos.)
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Sessão , em 23 de agosto de 1984

2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura .

-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Srs. Moacyr Dalla e Almir Pinto
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice MichilesFábio Lucena - Raiiriundo Parente- Claudionor Ro~
riz- Gaivão Modesto- Odacir Soares- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Co_sta- João Castelo- José Sarney- Alberto Silva- Helvidio NunesJoão Lobo- Almir Pinto- ]g_:;;é_Lins- Virgflio Távora - Carlos Alberto - Moacyr Duarte- _Martinli Fi~
lho - Humbert.Q _Lt.Jcena - Marcondes Qa_delha Aderbal Jurema - Cid Sampãio - Marco Maciel Guilherme Palmeira -Carlos Lyra - Luiz Cavalcante
- Albano Franco- Lourival Baptista- Passos Pôrto
- Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior- Luiz Viana
-João Calmon- Moacyr DaUa- Amaral_ Peix_otoNelson Carneiro - Itamar Franco- Morvan Acay_aba
- Alfredo Campos - Amaral Furlan - __fer_na,nd_o
Henrique Cardoso ~ Benedito Ferreira - Henrique
Santillo - Mauro Borges - Gastã,o Miiller- Roberto
Campos - Josê Fragelli - Marcelo Miranda -Saldanha Derzi- Affonso Camargo- Álvaro Dias- Enéas
Faria -Jorge Bornhausen ~ Lenoir Vargas....:.. Carlos
Chiarelli - Pedro Simon - Octf!,vio Ca_r.!f_QSQ._ __ _

Brasília, 16 de agosto de 1984
_ ~enho_r Presidente:
Comunico a V. Excelência, para os fins regimentais,
que, escolhido candidato a Vice-Presidente da República, em Convenção do PMDB, realizada a 12 do corrente,
na forma do que me faculta o~ único, do artigo 10 da Lei
Complementar n9 15, filiei-me, nesta data, a esse Partido.
Cordialmente.__.:.:- JOsé Sarnfy~- -- --- -- - -

Ó SR. PRESIDENTE (MoaCyr Dalla) -As c_omuni~
cações lidas vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do projeto de Lei
da Câmara n9 !51, de 1984 (n~" 2.1 15/83; na ca-Sa de
origem), de iniciativa do senhor presidente da Re~
pública, que dispõe sobre a criação de cargos na secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, e dá ou~
tras providências, tendo PARECERES ORAIS,
F A VORÃ VEIS, proferidos em plenârio, das comis~
sões~

-De Serviço Público Ovll; e
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de61 Srs.Senadores.
Havendo número regimen~al, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos._
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
J9-Secretário.
1:: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 177, DE 1984
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alfnea
"b" do Regimento Interno, para a Mensagem nl' 139, de
1984, pela qual o Senhor Presidente da República solici~
ta autorização do Senado para que a Prefeitura Munici~
pai de Guara pari (ES), po"sSa ·realizar operação de crêdi~
to no valor de CrS 215.487.653,87 (duzentos e quinze milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cin~
qüenta e três cruzeiros e oitenta e sete centavos).
Sâla das Sessões, 2J -de agosto de 1984. - Gastilo
Mü1ler, Líder do PMDB -Octávio Card~, Líder do
PDS.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Requerimento lido serâ objeto de deliberação após a Ordem do
Dia nos termos regimentais.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr.
!~'-Secretário.

São lidas as seguintes
Brasília, 22 de agosto de 1984
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a V. Ex', de acordo com
o disposto do artigo 43, aHnea "a", do Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa a partir do
dia 2_6 de agosto para breve viagem à República da Ar~
gentina onde particij:i"ilfei do 201' Congresso de Indústrias
Latino~ Americanas a rCalizar~se em Buenos Aires no
período de 26 a 3 r do corrente ano.
Atenciosas Saudações, - Albano FrancO.

-

De Finanças.

A matéria constou da Ordem do Dia dá Sessão ex~
traordinâria do dia 16 último, tendo sido aprovada em
prirrleiro turno.
.
Em discussão o projeto, em segundo turno_. {Pausa.)
'"Não havendo quem queira discuti~lo, declaro-a encer~
rada.
Nos termos do inciso II do art. 322 do regimento inter~
no, a matéria depende, para sua aprovação, do voto fa~
vorável da maioria absoluta dos membros da Casa, de~
vendo a votação ser feita pelo processo nominal.
Tendo havido entretanto, acordo entre as lidefanças, a
matéria foi aprovada, em primeiro turno, simbolicamen~
te. Assim, em c_onsonância com aquela decisão, a presi~
dência irá submeter o projeto ao plenário, em segundo
turno, pelo rriesmo processo.
Ef!l votação o projeto, em segundo turno.
Os "Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~
rios. (Pausa.)
AprOvad-o.
O projeto vai à sanção.

t:: o seguinte o -projercl aproVado
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 151, DE 1984
(NI' 2.115/83, na Casa de origem)
De Iniciativa do Senhor Presidente da República

Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do
Tribunal Superior do Trabalho, e 'dá outras proYiden~
elas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. (9 _Ficam criados, no Grupo-Direção eAssessoramento Superiores, do Quadro Permanente do Tribunal
Superior do Trabalho, código TST- DAS -100,-17
(dezessete) cargos em comissão de Assessor de Ministro,
código TST - DAS - 102.

Art. 21' Os cargos a que se refere o artigo anterior terão correspondência com a escala de níveis de que trata o
Anexo II do Decreto-lei nl' 1.902, de 22 de dezembrO de
1981, na fofnia prevista pelo art. 21' do Decreio-lei n~"
1.620, de IO de março de 1978.
Art. 31' As despesas decorrentes da aplicação desta
lei correrão à conta das -dotações orçamentárias do Tri~
huna\ Superior do Trabalho.
Art. 41' Esta ~ entra em vigor na data de sua pu~li~
caçãci·.Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESilJENTE (Moacyr Dalla) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia,
Passa-se, agora à apreciação do Requerimento n~" 177,
lido no Expediente, de urgência, para a Mensagem nl'
139, de 1984.
Em votação o Requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa).
Aprovado.
Aprovado o Requerimento, passa~se à apreciação da
rftãféilã,-qufdCíi desPãChada às Comissões de Economia,
de Constituição e- Justiça e de Municípios.
Solicito ao nobre Sr. Senador Fâbio Lucena, o parecer
da Comissão de Economia.
O SR. FÁBIO LÚCENA (PMDB-AM. Para emitir
parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem o'? 139/84, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal,
pleito da PrefeitUra Municipal de Guarapari (ES), que
objetiva contratar, junto à Caixa Econômica Federal,
esta na qualidade d_e gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de
crédito:
A- Valor: CrS 215.487.653,87 (correspondente
a 19.333,20 ORTN de Cr$ 11.145,99 em maio/84);
B-Prazos:
I - de carência: 12 meses;
2 ~de amortização: 48 meses;
C ...,.... Encargos:
1- juros de 6% a.a.;
2- correção monetária: 80% do índice de va~
riação das ORTN;
D- Garantia: vinculação das quotas do Fundo
de Participação dos Municfpos- FPM;
E- Destinação dos recursos: Aquisição de equ1~
pamento para coleta e destinção final do lixo.
O Conselho Monetârio Nacional pronunciou-se pelo en~
caminhamento do pedido, por entendê~lo viável dos
pontos de vista técriíco, econômico e financeiro, não de~
vendo os seus encargos gerar maiores pressões na exe~
cução orçamentária dos próximos exercícios.
No mérito, a aquisição de equipamentos para coleta e
destinação final de lixo se enquadra em casos análogos
que têm merecimento a acolhida da Casa, até mesmo
porque se_ trata de finaciamento com recursos do F AS,
_que tem ·alta taxa de retorno, do ponto de vista social.
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Assim sendo, opinamos pelo ac_olhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 47, DE IQ84.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarapari
(ES) a elevar em Cr$ 215.487.653,87 (duzentos e
quinze milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil seis--

centos e cinqUenta e três cruzeiros e oitenta e sete centavos) o montante de sua divida consolidada Interna.
O Senado Federal resolve:
Art. }<1 a Prefeitura Municipal de Guarapari, Estado
do Espírito Santo, nos termos do art. 2~' da Resolução n'i'
93, de II de outubro de 1976. do Senado Federal. autonzada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em CrS 215.487.653,87 (duzentos e quinze milhões,
quatrocentos e oitenta e sete mil e seiscentos e cinqUenta
e três_cruzeiros e oitenta ê sete centàvos),correspondente
a ..19.33_3,20 ORTN, considerado-_o_ valor nominal da
ORTN de Cr$ 11.145,99 (onze mil, cento e quarenta e
cinco cru:l::eirOs e noventa e nove centavos) vigent~ em
maio de 1984, a lim de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor,junto à Caixa Económica
Federal esta na qualidade gestora do Fundo de Apoio do
Desenvolvimento So,cial- FAS, destinada à aquisição
de equipamento para coleta e destinação final do lixo do
município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco ·~ntral do Brasil, no respectivo processo.
Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicaÇão.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Comissão
de Economia conclui seu parecer pela apresentação do
Projeto de Resolução n9_47, de 1984, que ~utoriza_a Prefeitura Municipal de Guara pari (ES) a elevar em ÇrS
215.487.653,87 (duzentos e quinze milhõ~. quatrocentos
e oiteTI.ta e sete mil, seiscentos e cinqUenta e três cruzeiros
e oitenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada (dependendo de pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça e de Municípios).
Concedo a palavra ao nobre Senhor Sçnado_r ~lmir
Pinto para proferir o parecer da ComiSsí:!o de Constituição e Justiça.
O SR- A.LMIR PINTO (PDS- ÇE. Para emitir~ parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n~' 139/84, do Senhor Presi~
dente da República, autoriza a Prefeittirã- Municipal de
Guarapari (ES) a contratar empréstimO õ.o Valor de Cr$
215.487.653,87 (duzentos e quinze milhões, quatrocentos
e oitenta e sete mil, seiscentos e cinqUenta e três cruzeiros
e oitenta e sete centavos), destinado a financiar equipamento para coleta de lixo, naquele Município.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos
limites fixados no artigo 2~' da Resolução número 62, de
1975, também do Senado Federal.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as prescrições le_8ais e regimentaiS: aplicáveis à espécie, merecendo, por isso. ()nosso encanifuhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e têcnica legislativa.
1:: o parecer.
O-SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Solicito ao
nobre Senador Passos Pôrto o parecer da Comissão de
Municípios.
O SR- PASSOS PúRTO (PDS'- SE. Para emitir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A matéria sob a nossa apreciação objetiva autoiiiãr a
Prefeitura Municipal de Guara pari (ES), nos termos do
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que estabelece o art. 21' da Resolução n~' 93, de 1976, do
senado Federal, a contratar operação de crédito novalor de Cr$ 215.487_.653,87 (duzentos e quinze milhões,
quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinqUenta e
três cruzeiros e oitenta e sete centavos) destinada a financiar a aquis-ição de equipamentos para coleta e destinação final de lixo, naquele município.
A proposição mereceu.acolhida da Comissão de Constituição e Justiça, que a julgou conforme as prescrições
legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico examiilar, 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 se enquadra nas normas operacionais do F AS, e tem grande
repercussão social para o município em questão.
~ o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Mocyr Dalla) - Os pareceres
são favoráveis. Completada a instrução da matéria,
passa-se à
Discusão, em turno único, do Projeto de ReS(r
lução n'l 47, de 1984, que autoriza a ~efeitura Mu~
nicipal de Guarapari (ES) a elevar em Cr$
215.487.653,87, o montante de sua dívida consolida~
da.
Em discusão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer~
rada.
Em Votação
Os .Srs. Senadores que aprovam permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à ComiSsão de Redação.
O SR. PRFSIDENTE Mo~cyr Dalla) -Sobre a me~
sa, redação final que será Hda pela Sr. 1~'-Secretãrio.

e lida a seguinte
PARECER N• 398, DE 1984
Da Comissilo de Rêdaçio
Redaçio final do Projeto de Resoluçílo n9 47, de
1984.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de
ResOlução n~' 47, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu~
niCipal de Guarapari (ES) a elevar em CrS
215.487.653,87 (duzentos e quinze milhões, quatrocentos
e oitenta e sete mil, seiscentos e cinqífenta e três cruzeiros
e oitenta e sete centavos) montante de sua dívida interna
consolidada,
$ala -das comissões, 23 de agosto de 1984. ~ João
Lobo Presidente Sadanha Derzi Relator José Lins
ANEXO AO PARECER N• 398, DE 1984
REDAÇÃO FINA.L DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 47, DE 1984.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1984
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarapari,
Estado do Espfrito Santo, .a contratar operação de
_crédito no valor de Cr$ 215~487.653,87 («fuzentos e
quinze milhões quatroncentos e oitenta e sete mil,
seiscentos e cinqUenta e três cruzeiros e oitenta e sete
çentavo_s).
O Senado Federal resolve:
_A rt.I ~' b a Prefeitura a Municipal de Guarapari, Es~
tado do Espírito Santo, nos termos do art. 2~' da Reso~
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lução n'i' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federa!, autorizada a contratar operação de crêdito no valor
de Cr$ 215.487.653,87 (duzentos e quinze milhões, qua·
trocentos e oitenta e sete mil seiscentos e cinqUenta e três
cruzeiros e oitenta e sete centavos) correspondente a
19.33_3,20 ORTNs, considerado o valor nominal da
ORTN de Cr$ 11.145,99 (onze mil, cento e quarenta e
cinco cruzeiros e noventa e nove centavos), vigente em
maio de 1984, junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à aquisição de equipamentos para coleta e destinação final do lixo do Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen·
trai do Brasil, no respectivo processo.
Art.29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Achando-se
em regime de urgência a proposição cuja redação final
acaba de ser lida, deverá ser esta submetida à apreciação
do PlenáriO.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~la, declaro~a encerrada.
Em votação.
Os Srs_ Senadores que a aprovam permaneçam sentadc;-ts. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
0--SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Hã ofãdores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Dalla.
O SR. MOACYR DA.LLA. (PDS·- ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) -$r. Presidente e Srs. Senadores:
Em nome dos eminentes membros da Alta CâJJ]ara
deste Poder da República e no meu próprio,
congratulamo-nos com Sua Excelência o Presidente João
Figueiredo pela nobre decisão, que também distingue
esta Casa do Legislativo, de indicar a pessoa do ilustre
Senador Murilo Badaró para imediata assunção ao cargo de Ministro de Estado da Indústria ~ do Comêrcio.
Cumpre-me, na oportunidade, assegurar ao ExcelentíssimCI Chefe da Nação a expressão do nosso mais
autêntico reconhecimento, ao compartilhar, com a classe
política, as responsabilidades da Administração I;'ública,
em setores dos mais essenciais à "'economia do País.
Louvamos, entusiasticamente, a sensibilidade e o descortino com que se houve o mais alto dignatãrio do País
ao prover tão importante cargo, canduzindo-s~ com
acerto _e_ equilíbrio, não obstante a delicadeza dos fatos
que compõem o agitado cenãrio da vida pública nacional!_ na atual}dade.
Vivência a nacionalidade, na hora presente, sob iritensa expectativa, o desenrolar de significativos mOmentos
desta marcante etapa da evolução política, económica e
social da História Republicana.
Cabe-nos ressaltar, à luz das evidências, o exato significado de tão precioso congraçamento das forças que
mais se aglutinam e acentuam a transferência vital de
apoio em favor da permanente e sadia relação interpoderes.
Sent.e-se esta Casa profundamente honrada pela especial deferência da convocação de um de seus mais atuan·
tes e notáveis representan.tes, cujo extenso e denodado
exercício de brilhante carreira pública, em diversos setores de atividade, asseguram, no desempenho da nova
missão, a experiência, o dicernimento e a proficiência
político-administrativa que a natureza do cargo exige.
Convencidos estamos da valiosa: colaboração que Sua
Excelência o Senador Murilo Badaró serâ capaz de emprestar ao Poder Executivo, fazendo elevar ainda mais
alto a imagem da Instituição Parlamentar a que sempre
serviu com magnânimo espírito público e apurado sentimento cívico.
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Ambos os Poderes podem e devem sentir-se reciprocamente orgulhosos e forta!ecidos, e a Nação conseqUente-

mente engrandecida.
São as nossas palavras. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (A!mir Pinto)-- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordináiíi:t." de amanhã a seguinte;: _

ORDEM DO DIA
I
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 103, DE 1984

(Em regime de urgência- a:it. 371,, "c", do Regimento Interno)
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n'l 103, de !984, de autoria áo Senador Nelsõn-Carneiro, que dispõe sobre a manutenção da correção automática semestral dos salários, de acordo com o INPC e
revoga dispositivos do Decreto-Lei n'12.065, de 26 de ou~
tubro de 1983, tendo
PARECERES ORAfS, favoráveis Proferidos em Plenário, das Comissões:
-de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social; e
- de Finanças.
(Dependendo de Pareceres das Comissões sobre a
Emenda nl' I, de Plenário)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma-:..
ra nl' 5, de 1981 (nl' 3,035/80, ria casa-de oiíieffi},- alterando o art 11' da Lei n~'6.226, de 14 de julho de 1975, que
dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Serviço
Público Federal e de ativídaâe pdvada, para efeitO de
aposentadoria, e dã outras Providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 971 e 972, de
1981, das ComissõeS:
- de Segurança Nacional; e
- de Finanças.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 10, de 1981 (nl' 1.529/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355, de
1981, das Comissões:
-de Legislação Social; e
-de Finanças.
4

Votação, em turno único, de Projeto de Lei da Câmara n'í' 44, de 1981 (n<:' 587 f79,na Casa de origem), que
veda aos veículos de comunicação de massa (rãdio, televisão, cinema, jornais, revistas, cartazes, ã.nuáriOs ouqualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização
ou a veiculação de anúncios e de comerciais que não sejam negociados, produziQos, criados, filmados, gravados, copiados - imagem e som·- por profissionais e
empresas brasileiras, tendo
PARECERES, sob n'í's 186 i87, de f983, das Comissões:
- de Economia, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino Viana, José Uns e Lenoir Vargas; e
-de Finanças, favoráveL

e

5
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<:' 53, de 1977 (n'í' 227/75, na Casa deoriiem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contra-

tos de atletas profissionais, e dá outras providências, ten-

Sexta-feira 24 2845

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encerrada a sessão.

do

!'ARE;CERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360el.361,
de 1981, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Educaçilo e Cultura.
6

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<:' 65, de 1979 (n\" 4.257/77, na Casa de origem, que
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária Federal a seus ocupantes, tendo
PARECERES, sob n9s 335 e 336, de 1980 e 635 a 637,
de 1981, das Comissões:
-de Transportes, Comunfcaçilo e Obras Públicas, l'í'
pronunciamento: contrário; 2\" pronunciamento: faVOrável
ao Projeto e à Emenda de Plenário;
-de Finanças, lY pronunciamento; favorável; 2'í' pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade do Projeto e da Emenda do Plenário.

7
Votação, em turno único, do Requerimento n\" 784, de
1983, de autoria do Senador HenriqueSantillo, solicitando, nos termos dos arts. 75, c,76 e 77, do Requerimento
Interno, a criação de uma comissão especial mista, composta de II (onze) senadores e ll (onze) deputados, p-ara
no prazo- de 120 (cento e vinte) dias, com a colaboração
das entidades mais representativas da sociedade civil,
discutir e apresentar soluções para a crise econômicofinanceira do País.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia)

8
Votação, effi- turno único, dO-Requerimento n'í' 168, de
1984, de autoria dos Senadores Humberto Lucena e Nelson Carneiro, solicitan-do, nos termos do art. 371, c, do
-_Regimento Interno, urgência para a Mensagem n9 248,
de 1982, pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização do Senado para que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires (SP), possa contratar operação de
crêdito no valor de Cr$ 52.217.541,95 (cinqfienta e dois
milhões, duzentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta
e um cruzeiros e noventa e cinco centavoS).
9

VOtação, em turno único, do Requerimento n'í' 169, de
1984, de autoria dos Senadores Humberto Lucena e Nelson Carneito, solicitando, nos termos do art, 371, c, do
Regimento Interno, urgência para a Mensagem n9 249,
de 1982, pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização do Senado para que a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D' Oeste (SP), possa contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 30.516.357,59 (trinta
milhões, quinhentos e dezésseis mil trezentos e cinqUenta
e sete cruzeiros e cinqUenta e nove centavoS).
lO
Votação, em turno único (apreciação preliminar dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de L~i da Câmara n<:' 79, de 1979 (n<:'
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao arL S'í' da Lei n'í' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alterada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n'í's 692 e 693, de 1982, das Comissões:
-de Legislação Social, favorável, nos termos do
Substitutivo que apresenta; e
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação Social, com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montara,

(Levanta-se a sessão às I 8 horas__ e 45 "!inutos:)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MAURO BORGES NA SESSÀO DE 2/-8-84 E
QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR, MAURO BORGES (PMDB- GO: Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A atual motivação que domina esta Casa e todo o
Congresso, de um modo geral, é eniint!ntemente política,
como de resto domina quase toda a opinião pública do
nosso País. __ _
Entretanto, um assunto da maior gravidade e que inte-ressará ao futuro da natureza em nosso País me leva a ocupar esta tribuna pela segunda vez.
No ano passado pronunciei um discurso sobre a construção de uma estrada atravessando a Ilha do Bananal.
Houve protestos generalizados no País. Inclusive, os
índios chegaram a se postar na região da estrada para
impedir a 'sua execução, Ela não foi feita, Este ano, segundo informações que tenho, as máquinaS estão colocadas na região onde a estrada terá o seu início e deve cortar a Ilha do Bananal no sentido leste-oeste.
Sr. Presídente, para que se possa compreender o grau
da incorreção, da inconveniência dessa estrada, é preciso
que se diga, embora tçdo_s já saibam, o que é a Ilha do
Bananal: a maior ilha fluvial do mundo,·um verdadeiro
sacráriO da natureza. Lá, ainda, apesar das intromissões
do branco, conserva-se, talvez, o maior coitjunto da vida
silvestre do País e, também, de exemplares botânicos. A
ilha é absolutamente plana e rasa, sujeita a grandes inundações. Essa estrãda, para evitar exatamente as inundanções, deve ser de grade muito elevado, variando,
muitas vezes, até a 8 metros de altura. Ela representará,
por si rrieSma, uma verdadeira barragem na Ilha do Bananal, provocando mudanças profundas na ecologia desta ilha, com reflexos danosos ao mundo animal e ao
mundo vegetal.
Há alguns anos atrás, forféito nessa ilha o Parque Nacional do Araguaia, justamente com a intenção, louvável
do GOvr!mo, de proteger e impedir que se destrua esse relicário da natureza que lá existe. Este parque não só protege a fauna e a flora, mas, também, protege o índio, os
remanescentes da gloriosa tribo dos Carajâs e dos Xererites, que ainda se refugiam na Ilha do Bananal. Portanto,
ela tem uma importância extraordinária para preservar
não só a natureza como o nosso passado indígena, Jâ
não digo o presente, porque restam tão poucos representantes dos Carajás e dos Xerentes.
A rodovia vai benefiCiar, certamente, a economia da
região, s_obretudo do outro lado do Mato Grosso, as usinas de álcool que se instalam ·naquela região, mas, e~ta
estrada poderia passar pela ponta norte da ilha, desbordando a ponta norte, ou a ponta sul, de maOeira que evifi=a:Ve5Sía da próPI-ia ilha, Mas eStes cuidados não
ocorreram, e o G<:!verno incide num crime, num pecado,
porque o próprio regulamento dos parques nacionais
proíbem terminantemente a construção de estradas ness~~ _!ocais destinados ao.s parques nacionais,
Portanto, além da"s inconveniências de toda ordem,
contra a natureza, contra o turismo, existe a imposição
legal, Mas nada disso vale, o Gciv-erno passou por círila
de tudo, autorizou e deu verbas para a construção dessa
estrada, que se chama TRANSARAGUAIA.
Sr. Presidente, na verdade, o meu protesto não é solitário. Todas as sociedades ecológicas de Goiãs, e muitas
do próprio Brasil, todo o clamor da população, toda a opinião da Igreja, sobretudo através da palavra do grande
Bispo Casaldáliga, são contrárias à construção _dessa es-
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trada que vai ser, realmente, o fim desse santuário da natureza, que é a ilha do Bananal.
Fiz um discurso sobre o asspnto e_ peço a V. Ex• que
mande incorporá-lo a esse breve prefácio que acabo de
fazer e, também, um estudo sobr~ .a Geomorfologia, a
Geologia, o regime potâmico e lacustre, a fauna aquática
e terrestre da ilha do Bananal, feito pelo grande naturalista e escritor goiano Carmo Bernardes.
Estas palavras, Sr. Presidente e Srs. Seoadores, têm o
intuito de registrar, aqui, o solene protesto de um ~epre
sentante do povo goiano contra mais esse crime que se
faz contra o futuro da natureza do nos_s.9_.País.
Era o que tinha a dizer, Sr~ Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MAURO BORGES EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Em nosso País, inexiste uma filosofia em defesa dos re·
cursos naturais que, a bem da verdade, constituem os
sustentáculos de uma vida organizada e sadia.·
~ verdadeiramente inacreditáel fo~ma desdenhosa
com que importantes áreas governamentais tratam dos
problemas ecológicos, sem se preocupar quando forem,
a fundo, valiosa mananciais, que são exauridos, quando
não convertidos em foco pestilencias.
E não me refiro, agora, às conhecidas violências contra a Natureza que são praticadas à beira das nossa cidades Populosas, contaminando os recursos de suas proximidades, como os rios, lagos, lagoas e outras fontes, outrora viçosas e generosas. Nem tenho em mente _citar
fábricas ou alguns desses. engenhos que se localizam à
margem de rios, antes puros e piscosos, atualmente mortos e focos de irradiações deletérias; miaSmas, como os
que estão Presentes no ar de cidades Industriais- onde
atê a certo tempo se podia respirar ar puro.
Não! Senhor Presidente. Venho, neste dias, referi-me a
uma séria ameaça coritra üm-sàntuârio.da nOssa fauna e
flora, ameaçado de destruição. Entendemos que chega
de tantos ataques contra a Natureza. 1:: neçessário, de
imediato, mudarmos de mentalidade e iniciârmoS, de
Pronto, a tomar providências não para destruir o que de
valioso existe, mas para Presevarmos, enquanto ê tempo,
o que ainda possuímos.
o que está para acontecer na Ilha do Bananal. Aquele local de rara beleza e rico em vegetação, animais e peixes encontra-se ameaçado em todQ~9S seus ecossistemas,
ante a iminência de ser cortado por uma rodovia - a
chamada TRANSARAGUAIA.
Evidentemente, não somos contra nenhuma r~doviã
naquilo que puder oferecer de contribuiÇão -para -O--bemestar geral dos seus usuários, ou dos benefl~ios que .trazem na circulação de riqueZas. Temos que aplaUdir todo
projeto dessa ordem, que seja realmente procedido de
um acurado estudo das condições de reali2:8.Ção CIOs beneficies que pode levar.
No caso, porêm, não se encontra presentes estes pressupostos. Pelo contrário, as razões demonstradoras de
sua inconveniência são tão fortes, que não hâ o quejusti·
fique sua implantação, sem abrir as portas para extinção
dos recursos naturais da reserva indígena ali existente.
Os índios Carajâs vêm se levantando em protesto contra a construção dessa estrada. usando dos meios ao seu
dispor. Estes meios são' sempre fraco~ ante a intrasigência das autoridades no prosseguimento_ das obras, às vezes acusando os índios de have(...alguém por-detrás deles", como diz o Joro.al.O J»opular, de Goiânia, de 14-883:

a

e.

e

"O delegado do IBDF- ê o Delegado do IBDF,
em Goiânia, Coronel Danilo Cll,nh~ Melo -deixou
transparecer que acredita haver algu~ p-Õf-detrâs
dessa resistência (dos índios) à contrução da estrada, insuflando os índios. Seriam Políticos""'"': prossegue - e líderes de outros segmentos da sociedade

que estariam manobnindo os silvícolas_." E finaliza afirmando que: .. "Com a chegada das máquinas ao local essa resistênCia podetâ deixar de exis__tir_."

t. assim que se trata uma reação natural dos indígenas,
COI\c1 MÁQUINAS!
Isso não deve nem pode ser encaminhado dessa maneira. E, pelo que estou informado, as máquinas já estão
prontas para enttarem em ação ...
Há _que se planejar seriamê:nte, conversar com os nativos e arranjar-se uma-fórmula capaz de evitar os estragos
que· se poderiam causar à Ilha. Os índios não fazem mais
do que defender o seu habitat, lutar pela própria sobrevi~
vência, Lá vivem em paz, Querem preservar esta paz, ~
esse mesmo Delegado do IBDF que reconh_ece, faça-se
justiça, o extermínio da-s muitas espécies da fauna silvestre e aquática de GCliás, Corri a matança de animais silvestre que prossegue ein grande escala e, no seU dizer,
qu~."está sendo exercida por uma máfia que:é Impossível
de ser combatida".
Imagine-se, agora, Senhores Senadores, corno ficará
aquela região, exposta à sanha devastadora dess~_. "máfia", a que o IBDF declara não estar em condições de
combater _e_eliminar! A. "má fia" terá a seu dispor e para
sua comodidade a existência de uma estrada que corta
toda a ilha, facilitando grandemente o exercício de suas
sinistras atividades. Não ê possível que as nossos autoridades fiquem insensíveiS a isto!
O IBDF, todos o sabemos, não tem um quadro de servidores em números suficiente para evitar a matahça indiscriminada de animais na Tiha do Bananal e outras
como a dÕ Pailtaflal Mato-grossense. São âreas extensas,
e os caçadores estão dotados de armas modernas, alêm
de, via de regra, serem profundos conhecedores dos lo~
cais, onde lhes é possível obter bom rendimento em
exemplares abatidos, facilitando o seu esconderijo e movimentação. A matança de animais silvestres, notadamente a do jacrê, é um exemplo que prossegue aí à vista
de todos, sem qU.e o Gove_rno consiga detê-la.
A Ilha do Bananal de há muito vem conhecendo ação
predatória nos seus ecossistemas. O ParqUe Nacional do
Araguaia, criado hã 24 anos; sofre a depredação causada
por pescadores e caçadores clandestinos, além da des~
truição de terras para a pecuária destinada à exportação
de carne. São os fazendeir.os que lá se assentaram numa
atividade e um intercâmbio contraditórios com as características ecológicas-do locaL
E o Bispo de São Félix do Araguaia, D. Pedro Casaldáliga, em depoimento prestado na Comissão do lndio,
na-Câmara dos Deputados, em 18-10-83, deplora a implantaçãO desta estrada, afirmando a certa altura de sua
fala:
"~ convicção dos mais antigos moradores da
Ilha do Bananal, sejam índios, sertanejos ou fazendeiros, que a estrada denominada Transaraguaia é
inviável. (. ..) SintoKme assim autorizado a dizer que
os índios, assim como os técnicos que sobre o assunto já se expressaram, acham que a Ilha do Bananal,
situada no leito do Rio Araguaia, não comporta
uma e~rada, que, na região norte teria oitenta quilômeti-os, com aterros de até seis ou sete metros. Tenho uma experiência de quinze anos naquela região,
e o próprio São Félix já foi alagado por sucessivas
enchentes. Portanto, é convicção unânime dos moK
radores da ilha que a estrada ê inviável. Técnicas
modernas, adquifidas na EurOpa ou no" Brasil, têm
construído obras monumentais, mas devo lembrar
que a Ilha do Bananal é uma região toda plana, e ali
a mínima barragem retém e devolve as águas. Um
nível inaior de enchente na Ilha do Bananal signifiK
caria alagar as aldeias e cidades ribeirinhas. Portanto, tais obras não devem ser iniciadas, a não ser que
se queira acabar, de uma vez por todas, com São
Félix do Araguaia."

Agosto de 1984

Melhor não poderia dizer D. Pedro Casaldáliga. Além
do dispêndio despropositado do investimento, a obra
tem contra si as dificuldades naturais do terreno. Sem
contar na oposição dos índios, que; no dizer do c~cique
Javaé, da aldeia Boto Velho, na referida comissão, ••estão com medo da atuação dos brancos", atuação estafeita à força - sem ouvi-los, portanto.
Não pretendo entrar no mérito, se esta pretendida rodovia viria ou não em apoio ao Projeto Carajás, corno se
supõe. Acredito que não, porque a região norte de Mato
Grosso ·e-stá fora da área desse projeto.
Concordo plenamente com D. Pedro Casaldáliga
quando ele defende o asfaltamento da estrada do Calcâreo, já existente e por onde trafegam veículos, inclusive
pesados, beneficiando a região Norte de Goiás, desde
Nova Xavantina atê a divisa com o Pará, passando por
grandes fazendas. Se esta rodovia fosse terminada e asfaltada, certamente favoreceria uma imensa redução de
despesas com a construção de 80 quilômetros de aterro
de até sete metros, numa ãrea de leito de rio. _
A Ilha do Bananal, Srs. Senadores, é um tesouro da
Natureza. De hã muito pensava-se no Brasil em
preservã~Ia da devastação e ataques. RebOuças, já em
188'6, propunha a sua transformação em parque nacional, o que foi efetivado 83 anos depois, em 31 de dezembro de 1959, quando Juscelino Kubitschek criou o
Parque Nacional do Araguaia, compreendendo toda a
ilha, com cerca de 2.000.000 de hectares. Mais tarde, em
1971, reduzia-se para 460.000 hectares, situando-se ao
nor"te da ilha, ficando a parte sul como reserVa indígena,
cujas linhas limítrofes até hoje não foram perfeitamente
traçadas pelo IBDF e a FUNAI.
Os posseiros que invadiram o- Parque ali desenvolver-am ii"peCuáriã, num total hoje estíinado de 20.000 cabeças de gado, e provocando indesejáveis alterações nOs
ecossistemas ali predominantes, ameaçando a sua continuação como elemento preservador da sua riquíssima
natureza.
Os ·ecossistemas existentes são os de cornunidar;ie características de campos limpos, várzeas inundâv~is, cerrados e cerradões, matas ciliares, áreas de floresta amazônica. Os últimos redutos, diga-se, de matas pluviais
dignas de menção, existentes na ilha, acham-se dentro do
Parque,
Além de uma flora significativa, mas ainda mal conhecida, releva-se a fauna rica em espécies, No dizer de Mada Terezã Jorge Pádua e Adelmar F. Coimbra Filho, em
trabalho realizado para o Instituto de Cooperação Iberoamericana:
"Encontram-se no Parque tanto animais tipicamente arnazônicos como especies pertencentes a outros econssistemas, princiPalmente nas variadas tipologias de cerrado, onde se destaca a grande arara
azul, a maior psitâcida do mundo uma das mais notáveis aves do Brasil Central. Nas diferentes comunidades bióticas dos cerrados, que na área do Parque estão representados pelos campos limpos atê os
cerradões, imperam mamíferos como alguns cervídeos, o lobo-guarâ, o tamanduâ-bandeira, alguns
tatus, inclusive o tatuKcanastra, e dentre as aves, a
erita; perdiz, codorna, anú~brarrco; bacuraus, várias
rolinhas, o urubu-rei, além de representantes de
vârias outras famílias,''
Destaque deve~se dar ainda aos 300 ou 400_ cervos que
vivem no local e habitam nos varjões, cuja altura chega a
1,1 O metros na espádua e possuidores de uma impressionante gralhada, onde se podem contar mais de 25 pontas. Esta espécie, entretanto, apesar de estar relacionada
coitfõ ameaçada de desaparecimento, vem se reduzindo a
cada ano, sofrendo, inclusive, as doenças transmitidas
pelo gado bovino, Mas, Senhores, seria cansativo enumerar a vasta e riquíssima fauna do Parque, que conta
com espécies raras e ameaçadas de extinção, como grandes gaviões, o cachorroKvinagre e o tatu-canastra...
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No que se refere à riqueza ictiológica, ê grande a quantidade de peixes como o pirarucu, a pirãíba, os tucunarés, as piranhas, o poraquê, as arraias, além de muitas
outras espécies de formas e tamanhos diversos.
A respeito da riqueza e da potencialidade da Ilha do
Bananal, Sr. Presidente, Gostaria de solicitar a V. Ex• a
transcrição, no final deste meu pronunciamenio, de um
importante trabalho elaborado por Carmo Bernardes e
publicado no Diário da Manhã, edições de 16 a 17 de junho de 1.983. Por ele dá para se ter uma visão" mais aprofundada da devastação e dos continuados ataques que
vem sendo executados ao seu património animal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é a segunda vez
que ocupo a tribuna do Senado para tratar deste assunto. No meu primeiro pronunciamentO, a 19-de agosto de
1983, mostrei os inconvenientes da construção da rodovia, opinião que certamente OGóVetrfõ Federal, através
dos Ministérios do Interior e de Transportes devem ter
tomado o devido conhecimento. No entanto, até o presente momento·, o povo goiano não esta sabendo de nenhuma providência para impedir a efetivação do projeto.
Pelo contrário; é visível a determina-ção em construí-la. E
os índios indefesos, não tem para quem apelar.
Como representante do povo goiano, no Senado Federal, lanço meu veemente protesto neste instante, contra
essa violência que está para se-concretizar e apelo às autoridades responsáveis para que revejam sua posição e
estudem mais profuridamente a questão, evitando, por
todos os meios os enormes preju[zõs que a estrada viria
causar.
ILHA DO BANANAL
í;eomorfologia - Geologia - Regime potânico e lacust~e
Fauna aquática e terrestre -

As agressões.

Carmo Bernardtts
Publicado no Diário da Manhã, edição de 16 e 17
de junho de 1983

Geomorfologia

(Seção~ll)

Chapéu de Palha. O último insulamento dessa região
deu-se pela grande cheia de 1979/80.
Em condições normais, com a Natureza intocada, há
muito que inais essa ilha teria carãter permanente, e o
Rio Verdinho teria suas águas engrossadas com a divisão
do Crixã-AÇu.
-O braço direito, chamado Rio Javaés, do índio dessa
nação, que habitava a sua margem esquerda, dentro da
Ilha do Bananal, também fura e extravasa canais alenta~
dos para o Rio do Coco, de curso paralelo, que deságua
a cerca de 100 quilômetros a jusante da- ponta setentrional da Ilha. Primeiro o Coco recebe o Furo do Mergulhão, nome que aparece nas cartas, mas no local é conhecido como furo da Gameleira; em seguida o Furo do Pinto, navegável durantes as águas; e, depois, o Furo do Jatobá que no local é Furo da Barreirinha, este navegável
todo o tempo. De sorte que ao longo da margem esquerda do Javaés são formadas com o Rio do Coco três grandes ilhas de caráter permanente.
São fenômenos geo-fluviais que nos iludÇJil a aceitar
corno perfeitamente razoável a morfologia que o sertanejo mais antigo dá à chamada maior iliba fluvial do mundo.
Geologia
O _mapa. geológico de Goiás, o mais atualizado do
País, dá à região da ilha como do período quaternário.
Leterito nas partes mais elevadas, nas áreas que ficam
enxutas nas inundações; dunas e camadas minerorgânicas de depoSição edáfica mUito ·recente, n-as baixadas e
nos varjões.
Os terrões de solo laterizado, de gorgulho e pedracanga, apresentam uma cobertura de capim agreste,
parlmeirinha piaçava, e uma floresta decídua- jatobazinho, pau-dóleo, pequizeiro, pati, macaúba, embiruçu,
e uma ta boquinha enfezada - endêmica dos terrenos de
oedra-canga. Os terrenos de deposição mais recente, os
varjões de terra preta e as baixadas de saibro arenoso,
cobrem-se, imediatamente a evasão das águas, com um
tapete de canarana, capim-capivara e com uma gramínea
macia talvez um chamado capim ponta-de-lanceta, que
juntos formam uma suculenta forragem para a pastagem
do· gado de-fora que hã muitos anos é solto na Ilha, durante todo o tempo do estio.
A drenagem potâmica e lacustre é feita no sentido
Braço Esquerdo-Javaês, com exceção apenas de um pequeno rio, o Caracol, que nasce na ponta meridional da
Ilha e verte para o Braço Esquerdo, desembocando nas
alturaS- da barreira de São Joaquim. A declividà'de dá à
superficie do território ilhéu a posição basculada; ou seja, uma inclinação em diagonal.

Os sertanejos mais peiceptivos conservam dos seus a~
tepassados a informação de que a Ilha do Bananal foi
formada numa época relativamente recente. Resulta da
ligação, por um furo que as grandes cheias foram abrindo, do corpo de rio hoje chamado braço esquerdo, ou
braço maior, ao Rio Verdinho. Este rio passava a chamar Javaés a partir das aldeias desse índio.
Vimos esta versão sustentada, e nunca contestada in
loco, pelos sertanejos João Francisco Marques e Luiz
Tarão, descendentes de dois troncos de famílias antigas
da região.
Os estratos rochosos, que lastreiam o fundo do rio,
Uma observação mais atenta da ·movimentação do riO
aparecem inclinados de leste para Oeste. A massa líquida,
- p~aias, ressacas, ilhas e furos se formando e desapareem busca do seu perfi! de equilíbrio vai escorregando
cendo, numa perene modificação de paisagem -, nos
para a mcirgem esquerda, ao longo das idades geológicas.
fornece elementos que amparam a te~ria empírica, nesse
Nesse processo inexorável, transfere perene e ininterrupcaso. A ligação de curso entre si por meio de canais abertamente para a banda da Ilha os aluviões das barreiras
tos pelas correntes que sacodem o rio por o-casião das
que esmoro das terras altas, de formação mais antiga, da
grandes enchentes, é uma constante que se repete ali
banda do Mato Grosso t:- do Pará.
além da que teria formado a grande ilha. Não fosse a
A força centrífuga da co~rente, nu~ trabal~o telúrico
imperceptível mas perene, conduz detntos, areta e gorgupresença do homem, com sua atividade descaracterizadora da paisagem natural, já estaria, com certeza, vazanlho, acumulando-os na margem direita. E é essa muralha
do um canal do Rio Crixás para a Lagoa dos Pássaros,
assim, em processo permanente de deposição, que vai
impedindo o avassalamento total da Ilha, na quadra das
onde tem origem o curso do Rio Verdinho, nas alturas
do Lago Luiz Alves.,
enchentes.
Até hoje, quando a região é cortada por urna estrada - Que o território da llha é fornlado Por estratos emde rodagem de leito elevado por aterros naq5ã1"tes baiprestados das terras altas da margem esquerda do Araguãia, prova-o a declividade do terreno, inteiramente inxas, ainda o Crixá-Açu, quando transborda periodicamente, avassala e inunda os varjões de Luiz Alves, e
clinado para o Javaés. Se as camadas geológicas ali são
do quaternário e de deposição recente, e que o braço di~menda por um canal bastante alentado com a Lagoa
reito impede a passagem das erosões que descem das endos Pássaros, e empanzina o Rio Verdinho. Rompe o
aterro da estrada, com a violência da cori-ente, fõrnia nu~
costas rasas do espigão divisor de águas do Tocantinsmerosos rebojos e remansos, e cercefa do cOntinente uma
provado está que o território-ocupado pela Ilha é o reilha recortada de pequenas correntes e lagos, de muitas
sultado da junção do Rio Araguaia com o Rio Verdinho,
centenas de quilômetros quadrados, onde há o Hotel
pelo canal que bifurca daquele nas alturas da Barreira do
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Jatobá, e perfeitamente de acordo com as_ informações
empíricas dos mais antigos habitantes da região.
Regime Potãmico e Lacustre
Entre a sua máxima e a mínima vazão, o Araguaia oscila dentro dum espaço de 12 metros do fastígio das
cheias à depleção derradeira do_ estio, nas suas subidas e
descidas médias. Isto é o bastante ~ara que um transbordamento -inusitado tome até 200 km em linha reta, corria
anualmente se verifica no espaço que vai do Rio Formoso, passando por Canuanã, às cabeceiras do Corixo Piaba, além do Bandeirantes, na região do alto Cristalino. E
a llh8., a não ser os mosâicos de terrões, nas formações
do laterito no seu interior, fica toda inundada; ou seja,
debaixo d'água três quartos da sua superflcie total. A
inundação normal, porém, ocorre muito antes do transbordamento do Araguaia. O terreno enxarca logo com
as primeiras chuvas; e, mercê da porosidade intrínseca
da pedra canga e das camadas de deposição recente, é facilitada a abundante infiltração que, pelas leis do
equilíbrio, insinua-se a subterrânea, sobrejacente às camadas impermeáveis, e vem assoberbar os lagos e fazer
derramar todas as estagnações de águas lótica~: brejais,
poças e lagoas situadas nas depressões.
O nível mínimo de todas essas águas, do rio e dos lagos,- mantém-se hoje num limite bem acima do que era
antigamente. As bacias dos afluentes, das suas mais altas
cabeceira às barras, foram desmatadas numa prática irracional de desrespeito as leis e às regras mais comezinhas da conservação dos solos. Nem mesmo as coberturas de matas ciliares que bordam os rios e coroam os lagos escaparam à fúria do tratar de esteira e dos correntões fazedores de deserto.

De formação argila-arenosa, mais areia do que argila,
num espaço-tempo de pouco mais de suas décadas, essas
áreaS ]à SOTreTam uma degradação aceritr..iada. A terra está sofrendo um processo acelerado e ininterrupto de descorticação, e a erosão resultante disso, lançada no leito
do Araguaia, via afluentes, vem assoereando-o,
entupindo-o, aterrando-o de maneira inquietante. Em
todo o_ seu_ curso, da barra do Caia pó até a do Tapirapé,
já na parte setentríonal da Ilha, numa extenção de mais
ou menos 1.500 Km, todos os poções e rebojos, conhecidos como de grande profundidade, razearam. Dizem-no
os bisonhos pilotos dos barcos que ainda singram poresses estirões melancólicos.
E disso vem resultando que o nível mais baixo da lâmina d'água do rio erguesse e se mantivesse num limite bem
acima do que foi antes da região ter sido degradada, mas
com prejuízo da prof~ndidade. Por infiltração levada à
força da pressão através dos vasos comunicantes, .também fez com que o espelho d'água dos lagos, no interior
da Ilha, permanecesse acima da cota antiga, sujeitos ao
transbordamento logo no início das primeiras chuvas do
ano.
Fauna Aquática e Terrestre
A fauna terrester e regional estã sensivelmente diminuída. Foi d~zimada, a princípio, pelo cataclismo do
·fogo dos roçados, incêndios colossais, de proporções a
serem detectados até por satélites, ãfora a que morreu
por intoxicação nas áreas desmatadas com desfolhantes,
drogas -remanescentes das cargas que foram atiradas
sobre as florestas do Vietnam. E o que restou vem sendo
tragado pelas inundações catastróficas.
Deixa de ser penoso, para ser revoltante, assistir ao
processo de extinção pelo qual vai à garra a fauna mais
representativa de todo um ecossistema de valor incalculável, que a nossa geração desvairada não tem sabido
preservar.
Sobrevinham as grandes enchentes, a bicharada saía
levada pelo instinto, refugiava-se nas terras altas, nos tabuleiros, nos campos e nas matas de eleição habitual, e aí
permanecia a salvo até que passasse a quadra calamito-
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sa. Essas terras, esses refúgios naturais, que iio paSSado
foram um santuãrio iiitOCado, o latifúndio frio e impes~
soai abocanhou~os, destruiuMos e descaracterizou-os formando neles extensas invernadas de gramíneas alienígenas- o colonião e ultimamente a brachiaria adventícios
- , sem ter a piedade de conceder uma área mínima sequer de reserva à estada das criaturas selvagens no período catastrófico das enchentes.
Atualmente os rios enchem, as inundações sobem, e os
bichos morrem afogados por não terem por onde fugir.
E itqueles que buscam o refúgio antigo não o encontram
mais e são impiedosamente espingardeados pelo pessoal
das agropecuãrias, que não possuem nenhum sentimento
telúrico.
O pique da grande cheia _de 1979/80 as populações ribeirinhas, também escorraçadas do latifúndio açambarcador de meio mundo, venceram-no erguidas sobre mutãs ou jiraus, passando o tempo num convívio comovente com sua criação de estima: as gâlinhas, os porcos, os
cães - companheiros inseparáveis - e até o cavalo de
sela, a vaca e a cabra de leite.
Essa gente, levada pelo seu profundo e entranhado
apego à terra e aos viventes, dedicou semanas inteiras,
noite e dia, à faina laboriosa de_salvar os bichos querodavam, debatendo-se contra a corrente. Recolhiam-nos
nas suas canoas, varavam enormes distâncias do mar
imenso de água doce, iam deixá-los num minúsculo terrão.enxuto que com sua prática admirável sabiam localizar.
Só por tais expedientes piedosos e por algum sorriso
do destino inexorável, a Ilha e a mesopotâmia CocoJavaés não restaram totalmente despovoadas. O repovoamento vai se fazen_do_ exasperantemente lento, naturalmente pela dificuldade, e mesmo a impossibilidade do
encontro dos casais nas quadras propícias do acasalamento.
Áreas dHatadíssinias que antes d_o advento daSSrandes
fazendas dos fazendeiros do asfalto, descaracterizadoras
e esterilizadoras dos ecossistemas, terem povoadas por
uma fauna rica e-numerosa, hoje quiedam-se num silêncio e marasmo desolador. Até mesmo muitas espécies da
fauna alad~ jiiós, azUlo nas, inhambus, perdizes e muitas
outras que não podem sobreviver sem o ·cantata permanente com o solo são raras ou mesmo faltantes nas extensões melancólicas.
Na curva mais baixa da anticlinal do estio, ali pelo
meado de agosto para os derradeiros de setembro, a ordem inverte e agora é a vez dos peixes sofrerem as conseqUências desfavoráveis do regime climático regional,
com os lagos razeados e insulados, e os carixos secos.
Todas as áreas alagadas reduzem-se a poças razas, os
cardumes passam a se alimentar exclusivamente do
planeta e do canibalismo feroz de uma espécie predando
as outras. O tucunaré, o pirarucu e toda uma linha de es-
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pécies valiosas comercialmente fica exposta à cupidez desenfreada do pescador profissional e do turismo sem
consciência, que perpetram toda sorte de desatinos contra a fauna aquática por inteiro. Matam os jacarés para
tirar a pele, matam as tartarugas para fazer linqüiça e fritar a banha, capturam os peixes de grande porte para
charquear e comercializar as carnes, A quantidades incalculável de peixinhos e até espécies maiores que ficam
amontoadas nas lagoas e bréjais secando, nutre à farta as
aves aquátiCas e dos paludes.
As Agressões à Ilha

Não é de hoje que a Ilha e seus naturais, bichos e
índios, vem sendo violentados. Primeifõ t!OUxei:ãin- o
gado a pastar na pradaria de canarana, capim-capivara e
ponta-de-lanceta, que rebrotam e vicejam no estio, quando lá fora tudo seca e escasseiam as pastagens. Seguindo
as manadas, chegam os vaqueiros e apossam-se dos terrões das barreiras mais altas do rio. E hoje as propriedades,_oriundas de invasões, passados anos e dias, estão legitimadas pelo direito -adquirido. O território, no papel,
pertence às nações Carajá e Javaés, mas lá estão as manadas de gado alheio que contaminaram com a aftosa e a
brucelose os primitivos grandes rebanhos da suçuapara e
do veado campeiro.
Há quase um século a navegação no rio vem espolianw
do as riquezas naturais da região: a pele silvestre, o pirarucu, as penas de ema e de garça cor-de-rosa. Os extrativist.as, alguns licenciados pelo poder público, subornadores do índio ingênuo, já liquid-aram quase que totalmente com as espécies antes numerosas, da ariranha, do
jacaré-arllrá 'e da suçuarana.
Em 1940 foi instalado Um posto do então SPI, Serviço
de Proteçào ao lndio na aldeia de Carajá de Santa Isabel.
Construíram um campo de pouso, destacaram para o
Posto Fiscal do Serviço, e já no ano seguinte nasciam asprimeiras crianças da cunhãs, cujas feições e_cor delatavam bem escrachadas a filiação de pais cristãos.
Foi em seguida fundada a fazenda de gado do SPI, que
passou a ser a cellula mater de numerosos particulares.
Em 1959, a Fundação Brasil Central - Juscelino
Kubtischek em pessoa tendo firmado um acordo verbal
com o capitão Atáú- construiu um Hotel de Turismo
quase dentro' da aldeia carajá. Lá está o pardieiro aos
morcegos. Para a sua c_onstrução vieram os operários de
Brasília, seduziram muitas cunhãs, ocasião em que a ceramista Shureré, apaixonou-se por um servente, tentou
suicídio quando ele se foi abandonando-a, e na prostituição contraiu doença venérea e só não morreu porque
a mulher do Sr. Leonardo Vilas Boas tratou-a a tempo.
Durante o período discricionário, a partir de 1964, o
avanço de descaracterização da Ilha conheceu estãgios
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os mais insólitos, atingindo a sua fase mais aguda. Com
a facíridade do transporte aéreo, com um campo de pouso asfaltado construído pela Fundação Brasil Central
dentro da aldeia de Santa Isabel, as caravanas de Brasília
vinham nos fins de semana e promoviam os mais desbragados bacanais. Os militares mantinham ali, morando
no Alvoradinha, uma pequena mansão, um psicopata
chamado Ronaldo. Esse cidadão desmiolado aprontou
com os índios e com a população ribeirinha desatinos
inacreditáveis. Até o escritor José Mauro de Vasconcelos, andando por lá na ocasião, foi brutalmente agredido
por ele.
Os homens de Brasília chegavam de avião, aprontavam alegres correrias, como animais confinados surpreendidos com a liberdade inesperada, atropelavam
com_uma velha camionete oficial as criações deitadas nos
malhadouros e churrasqueavam como glutões destemperados as melhores peças do gado do _SPI.
O cúmulo do inacreditável- e aí já era a FUNAI-,
foi cánhecido quando o índio Carajá foi transformado
numa corporação fardada.
Hoje em dia, da aldeia primitiva de Santa Isabel, não
existe praticamente mais nada. No lugar das casinhas de
palha que formavam a taba bucólica e regurgitante de
crianças fndias brincando com as dos seus vizinhos ribeirinhos, erguem-se construções modernas de alvenaria e
conc[éto armado de instalações militares e da FUNAI.
Os índios, os poucos que restam, estão mal aculturados,
.e levam desbragadamente a prática da bebedeira e da
mândria, como resultado irre~orrível do choque cultural
do colonizado em oposição ao colonizador.
Agora projetam desferir o golpe mortal no Parque Nacional do Araguaia, que fica na extremidade setentrional
da llha. O Parque ainda é uma reserva, aonde se refuM
giam os últimos exempl~res da fauna mais represent~tiva
do Goiãs. O Parque Indígena, localizado na metade.meridional da Ilha, como se viu, há muito que foi definitivamente desnã.turado: só existe no papel e nas legendas dos
mapas.
O mesmo grupo econômico que desvirginou o Parque
Indígena do Xingu, em menoscabo _aos protestos atê do
ex.terior, projeta e vai construir uma estrada de rodagem
atravessando a Ilha, dentro da última reserva da fauna
que ainda n~o foi desmantelada em Goiás.
Consta que o Presidente da República já autorizou a
realização da obra e um consórcio de 40 companhias
construtoras jã foi formado para executá-la. O iníciO da
obra já teria começado com a ida ao local de uma equipe
de agrimensores para os primeiros trabalhos de topografia e reconhecimento da área.
Infeliz país o nosso! Não fosse o povo brasileiros ser
dominado por uma sociedade tipicamente colonizadora,
a Ilha do Bananal seria um santuário intocável.
Goiânia, junho de 1983. - Carmo Bernardes.
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 42, DE 1984
Autoriza a Prefeitora Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, a contratar operaçio de crédito no valor de Cr$ 215.487.653,87 (duzentos e quinze milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinqUenta e três
cruzeiros e oitenta e sete centavos).
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Sonto, n~s termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 215.487.653,87 (duzentos e
quinze milhões, quatrocentos e oite_nta e sete mil, seiscentos e cinqüenta e três cruzeiros e oitenta e sete centavos), correspondentes a 19.333,20 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 11.145,99 (onze mil, cento e quarenta e cinco cruzeiros e
noventa e nove centavos), vigente em maio de 1984, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à aquisição-de equipamentos para coleta e destinação final do lixo do Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de agosto de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente.
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SENADOR ALM/R PINTO- Risco de colapso
que poderá advir para a Previdência Social, particularmente para o INAMPS, caso o Ministério do Planejamento não conceda recursos adicionais para o
reajustamento das diárias hospitalares pagas por
aquele instituto.
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Projeto de Lei do Senado D.'i' 103/84, de autoria do
Senador NelsoQ Carneiro, que dispõe sob~_e a man4--

tenção da correção automática semestral dos salários, de acordo_ c_om o INPC e revoga dispositivos
dO DeCreto-lei n9 2.065, de 26 de outubro de 1983.
(Em regime de urgência.) Dlscassio encerrada, após
usar da palavra os Srs. Itamar Franco, Nelson Carneiro, Humberto Lucena e Octavio Cardoso, voltando as comissões competentes em virtude do recebimento da Emenda n9 2, de plenário.
Projeto de Lei da Câmara n'i' 5/81 (n"' 3.035/80, na
Casa de origem), alterando o art. l'i' da Lei n'i' 6:226,
de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a contagem
recíproca de tempo de Serviço Público Federal e de
atividade privada para efeito di aposenta~oria, e dá
outras providências, Votaçio adiada por falta de quo-

rum.
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Diretor-Geral do Senado Federal
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado FederQI
ALOISIO BARBOSA DE SOUZA
ASSINATURAS

Diretor ExecutiVo

Via Sl.iperfície:

. LUIZ CARLOS DE BASTOS

Semestre ~·····-·····~-·~····-··---"~·--·~
Ano··················~··--···········

Diretor Industrial
RUDY MAURER

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

Exemplar Avulso' Cr$ 50,00
Tirageni: 2.200 exemplares

Diretor Administrativo.

Projeto de Lei da Câmara n' 10/81 (n~' 1.529/79,
Requerimento n' 168/84, solicitando urgência
na Casa de origem), que dispõe sobre a aposentado- - para a Mensagem n'? 248(82, pela-qual o Senhor Preria, com proventos integrais, dos e)(-combatentes se- sidente da R,epública s_olicita _autorização do Senado
gurados da Previdência Social. Votaçio adiada por
para que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires
falta de quorum.
'
(SP) possa contratar operação de crédito no valor de
Projeto de Lei da Câmara no;o 44/81 (n'i' 587/79, na
Cr$ 52.217.541,95 (cinqUenta e dois milhões, duzenCasa de origem), que veda aos _ve:ículos de comunitos e dezessete mil, quinhentos e quarenta e um crucação de massa (rádio, televisão, cineina, jornais, rezeiros e noventa e cinco centavos). Votaçio adiada
vistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de
por falta de quorum.
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de
Requerimento n9 169 (84, soliCitando urgência
anúncios e de comerciais que não sejam negociados
pa~a a M_ensagem n' 249 f82, _pela qual o St;Qhor Preproduzidos, criados, filmados, gravados, copiadossideflte da República solicita autoriZação dÕ SenadO
imagem e som - por profisSionais e empresas brasipara ·que a Prefeitura Mtinici:Pal de Santa Bârbara
leiras. Votação adiada por falta de quorum.
D'Oeste (SP) possa corrtratar operação de crédito no
Projeto de Lei da Câmara n'? 53/77 (n'? 227(75, na
valor de Cr$ 30.516.357,59 (trinia milhões, quinhenCasa de origem), que dispõe sobre condições a obsertos e dezesseis mil, trez~~tos e cinqUenta -e sete cruzeivar na renovação de contratos _de atletas profissioros e cinqUenta e nove centavos). Votação adiada por
nais, e dã outras providências. Votaçio .adiada por
falta de quorum.
falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n979/79 (nQ 1.5llf75,
Projeto de Lei da Câmara n'il 65f19 (n9 4.:ii7J77,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art.
na Casa de origem), que autoriza a alienação de imó59 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que disveis residenciaiS da Rede Ferroviária Federal a seus
põe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
ocupantes. Votação adiada por falta de quoum.
rada pela Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973. VoRequerimento n'il 784/83, de autoria do_Sr. Senatação
adiada por falta de qqorum.
dor Henrique Santillo, solicitando, a criação de uma
comissão especial mista, composta de li senadores e
tI deputSdos, para, no prazo de 120 dias, com a cola!.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
boração das entidades mais representativas ~a sacie- .
SENADOR
NELSON CARNEIRO, como Líder
dade civil, discutir e apresentar soluções para a crise
- 3()9 aniversário de falecimento do Presidente Geeconômico-financ:eira do País. Votaçio adiada por
túlio Vargas.
fa!ta de quorum.

SENADOR ÁLVARO DIAS- Compromisso ctos ·
candidª"t9s qo PMDB à sucessão presidencial com a
redemocratização do País e com o restabelecimento
das eleições diretas.
SENADOR GASTÃO MIJLLER- Denúncias de
arbitrariedades policiais qUe vêm sendo praticadas
em Mato Grosso.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo ao
Governo Federal em favor da extensão a todos os
servidores públicos, da equiparação da doi!nça profissional ao acidente em serviço, para efeito de pensão especial.
!.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2 - D!SctJRSO PROFERIDO EM SESSÃO
ANTERIOR
Do Sr. OCtãvío Cafdoso, pronunciado na sessão de
23-8·84.
34 DOS

MESA DIRETORA
LIDERES E VICE·LIDERES l>E PARTI-

5 - COMPOSIÇÃO D~ COMISSOES PERMANENTES

Ata da 129' Sessão, em 24 de agosto de 1984
.2' Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. Raimundo Parente
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SJi PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Mári.o Maia - Fábio Lucena Raimundo Parente- Gaivão Modesto.;._ Odacir Soares
-Gabriel Hermes- Hétío Gueiros --Alexandre Costa
-José Sarney- Alberto Silva- Helvídio NunesAlmir Pinto -José Lins- Virgílio Távora - Moacyr

Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gaçielha- Luiz CavalCâ.nte- Lourival Baptista
- Passos Pôrf.o- Nelson Carneiro - Itamar Franco Morvan Acayaba- Bene~ito Ferreira- Gastão Müller
- Octávio Cardoso.

res._ Havendo número regimental, declaro aberta a sessã.o. ·

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- A lista
de presença acusa o comparecimento de 28 Srs. Senado-

s·obre a mesa, projeto de lei que vai ser lido peloSr.l'?Secretârio.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

}\gosto 'de 1984

É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO

N~

158, DE 19S4

latroduz modlflcaeõ<s na LeiD'1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto do~ Fimclonárloo l'líbllcos
Ovis), estabelecendo que apatlficaçio adlcloaal de
tempo de serviço seja paga em auuêntos.
O Congresso Nacional decreta:

Art. J9 O art. 146 do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis (Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952)
passa a vigorar com a seguinte redação: .
''Art. 146. Sem prejuízo do direito à sexta parte após vinte e ciilco a·nos de serviço, ao funcionário
será concedida gratificação adicional de tempo de
serviço à razão de um por cento ( 1%) a cada ano de
efetivo exeiCício, até trinta e cinco (35) anuênios.
Parágrafo único. O direito ao adicional por tempo de serviço, na forma aqui prevista,-illende-se a
todos os servidores da admjnistração pública, direta
ou indireta."
Art. 29 Esta Lei entrará- em vigor na data de sua
publicação.
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário.
Justiflcaçio
Desde 26 de junho de 1964, quando foi editada a Lei
n9 4.345, que a chamada gratifiCãção adicional por tempo de serviço (art. 145, inc. XI, do Estatuto)- passou a
ser concedida na base de 5% por qiiinqüênio de efefivo exercício, até 7 qilinqüêriios.
Trata-se, de qualquer modo, de um direito, uma conquista do funcíõnárTopúblico, embora há muito pleiteada também pelos trabalhadores em geral.
· Assim, no momento em que a alta direção do Banco
do Brasil sucumbe à força e jus_teza de reivindicação das
entidades sindicais representativas de seus empregados e
concorda na transformação dos qüinqíiênios, a que já tinham direito, em anuênios (vejam-se os jornais do dia 21
de agosto de 1984), parece-nos da maior conveniência e
oportunidade estender tal direito aos servidores públicos
em geral, mesmo aos não estatutários, sob pena de esses
ficarem inteiramente inferiorizados, desprestigiados em
relação a um direito que lhes era peculiar.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1984. Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 1.711, DE 28 DE OUTUBRO DE r952 --

Art. 146. Ao fmi.cíO-nário que completar vinte anos
de serviço público efefiVo--será ·-atribuída üma gratificação igual a 15% (quinze por cento) do respectivo vencimento ... (Vetado) ... a qual serã elevada a 25% (vinte e
cinco por cento) quando o tempo de serviço· do funcionário for de vinte e cinco anos completos.
Parágrafo único. Esta gratificação é extensiVa- aos
funcionários que já se ac~em aposentados, e tenham
completado o respectivo tempo de serviço n.a atiVidade.

'd;

. ( ~-s· c~:nis~5~~
c~~s-tit~;-;â~
vico Público Civil e de Finanças.)

~- j~;i~~: d~ ~s~;-

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -O projeto lido serã publicado o remetido às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Sena.dor Jorge

me.

Sábado 2~ i&S)
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Kalu~

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC Pronuncia o
seguinte diScurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando mergulhamos na História, s-entimo-nos enleados pelos exemplos de abnegação e desprendimento que
nos foram legados por criaturas que não tergiversaram
em sacrificar~se pela amada Pâtria. O gesto nos traz
bem·estar espiritual e leva-nos a refletir sobre essas pessoas predestinadas que procuravam e procuram se desincumbir, com nobreza, de cada tarefa. São elas muito
bem traduzidas pelo escritor Coelho Neto:
''Paf.riotiSEno é o sentimento radical pelo qual o
.homem se prende, para todo o sempre, à terra em
que nasceu, devotando-se-lhe pelo trabalho, que a
melhora e engrandece, e sacrificando-se por ela inCõrididonalmente, desde a renúncia aos confortos
da vida até a mÇ)rte, se tanto for nec~ârio, para
defendê~la e honrá-la."
Neste cristalino pensamento, dentre tantos, estão Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, que amanhã,
data do seu aniversário natalíciO, será relembrado, com
ardor civico, em todo o território naciOnal, numa justa
homenagem a reverência a quem fez jus à gratidão e ao
reconhecimento de seus pósteros, tornando~se o Patrono
4o nosso glorioso Exército. Pela Inaneira eclética como
devotou a sua vida ao Brasil, quer como militar, quer
como político, pode-se evidenciar, ante a sua real conduta que,
"O patríotismo não consiste apenas no sacrifício
do sangue feito pelo soldado. A guerra é o lance extremo. o patriotismo é a dedicação a- tudo que diz
com a sorte do país natal e deve ser sincero como a
religião."
E Caxias, não obstante as procelas enfrentadas, jamais
se vergou, mantendo-se à altura do seú ilibado carãter e
dos que nele confiavam, #'A educação recebida, com exemplos do mais alto altruísmo vindo do seu avô, de seu
pai, e fios por ambos os lados, não poderia ser diferente
nesse herdeiro que haveria de continUar com a herança
legada, honrando-a, representada pelo espírito de justiça, probidade, coragem, abnegação e desprendimento.
E as palavras do Ministro do Exército, Generãl Walter
Pires, dia 18 deste mês, quando da abertura da Semana
do Exército,- resumem essas qualidades inerentes ao con:..
dcstável:
••Em todos os quadrantes do País, nestes di~s de
exaltação patriótica, vibra a alma sensível das casernas, sob o influxo da rememoração histórica dos feitos gloriosos desse grande chefe militar, cuja vida é
exemplo inexcedível de total devotamento às causas
nacionais."
Militar no sentido pleno do termo, soube engrandecer
a-pi-CifíS:são, irlclusive dando nova estrutura à classe. E o
Exército de Caxias, ao lado da Marinha de Tamandaré e
da Aeronáutica de Eduardo Gomes, encontra-se presente em todo o Território Nacional, não somente com a
missão de segurança, mas assistindo as populações interioranas, ou abrindo estradas através de seus batalhões
de engenharia e construção. E todos, indistintamente,
tendo no pensamento as lições de civismo, de disciplina,
de hierarquia e de respeito aos cidadãos, cumprem a sagrada tarefa de ajudar a Pátria:
Quando evocamos o Duque dç Caxias, numa homenagem toda especial, é justo se dizer que sendo a ••história a
grande mestra da vida" não se pode, mormente nos dias
atuais, ficar indiferente à rapinagem e ao egofsmo que avassala o mundo. O Brasil, país continental, tem que estar continuamente voltado, até como garanqa, para os'acontecimentos que inundaram o planeta terra~ hoje tão
conflagrado. Faz-se mister estarmos preparados para

nossa permanente defesa, porque, como disse o Bfi.gadeiro· Eduardo Gomes, "o preço da liberdade, é a eterna vigilância."
sem espírito precoricebido e sem radicalismo, porêm
"Como forma de garantia, não devemos nos descuidar da
nossa segurança; mantendo as nossas Forças Armadas
(Exército, Marinha e Aeronâutica) preparadas para evitar surpresas. E para ilustrar o nosso raciocínio lerei pequeno comentário s_ob o título "Quanto custa o Exérci~
to?" ..
QUANTO CUSTA O EXÉRCITO?
Muito se tem falado sobre os gastos públicos com a
manutenção 'das Forças Armadas. ~ uma preocupação
naturaL As opiniões são bastante variadas mas, não revelam grande de~conheciffiento do problema. Qual serâ,
porém, a realidade?
Toril.e'inos como exemplo o Ministério do ExércitO -e
COnsultemos um documento que, apesar de ser público, é
muito pouco conhecido: o Orçamento da União, que estima a- receita e fixa a despesa para cada exercício financeiro. Na parte referente à despesa, são especificadas as
dõtações dos "órgãõs -dos três poderes dà República, as
transferéncias a Estados, Distrito Federal e Municípios,
~s ~~cargo~ Gerais da União, etc.
Através de operãções aritméticas simples, podemos
verificar a distribuição percentual aos recursos em 1984.
Eis alguns resultados:
-Agricultura ............. _.............
-Aeronáutica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Exército ........... , .... -.............
-Educação e Cultura ................ , ..
..:.. Saúde , ..............-. . . . . . . . . . . . . . . .
- Marinha .............. -.. . . . . . . . . . . . .
-Transportes ..... ~·~ ....... ~·........
-Trabalho .................. _..........
-Interior·~-·····~·······~·············

-Justiça ................... , . . . . . . . . . .

2,55%
3,56%
2,41%
5,31%
1,35%
2,27%
8,14%
0,34%
1,37%
0,23%

A verba orçamentãria do Exército, em 1984, é de 570
bilhões de cruzeiros. Esses recursos serão aplicados em
adestramento- em alimentação, vestuãrio e assistência
médica para os soldados, em pagamento de pessoal, em
a_quisição de materiais indispensáveis ao funcionamento
do Ministério, etc. O produto final do Exército é a segu..:
rança. Essa bem só pode ser avariado quando o perdemos.
É interessante, ainda, ressaltar que os recursos do Ministério -do ExércitO vêm cãindo ao longo do tempo. Em
1972, a fatia foi de 6,73% do Orçamento. Nos últimos anos, o quadro foi o seguinte:
1979". " ..... ' ' ~' .. ,-, ' " . '. ". ' " ·-.-.
1980". '"' .... ' ..... '' , .... , ....•.....
1981." "' ... " ... ' .. '''''. " .. ''" "."

3,57%
2,78%
2,60%

1%2,,,,, ... ,.,,.,_,,,.,., .. ,,.,,_,,.,

-2:s-3

1983.''''"'"" ..... " ................ .
1984.'''' '' ... '' .... '''''.' ... '. ''.' '.'

2,69%
2,41%

Por outro lado, considerando o valor real da moeda,
verificamos que o Exército estâ recebendo, em 1984, ape~
nas 44,4% do que recebeu em 1979.
O Ministério do Exército vein dando, dessa forma,
uma significativa cota de contribuição para a contenção
dos gastos públicos.
O Sr. Altn:ir Pinto -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JORGE KALUME- Ouço V. Ex•.
O Sr. Aintir Pinto- Nobre Sena.dor Jorge Kalume,
estou ouvindo os dados que V. Ex• estâ lendo para o Pleriário, dos orçamentOs ministeriais e jã sabia, de há muito, que os MiniSiê;rios menos aquinhoados são justamen-
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te os d<l' Saúde e Agricultura. E vejp, agora, que, para
1985, _o orçamento do Ministêrio do Exército conserva
quase que aquele mesmo padrão do ano anterior; quando previsto está o aumento do efetivo, de mais 190 mil
homens. Não que o Pafs, o nossO Brâsil, seja um País
guerreiro, pelo contrário, é um País pacífico, coín suas
imensas fronteiras, a paz e a segurança internas têm que

ser mantidas justamente com o ExérÇíto ftfacíonal, com a
Marinha e a Aeronáutica. V. Ex• falou dos Batalhões de
Engenharia. Há poucos dias, nobre Senador, eu li um artigo muito bem elaborado e V. Ex• conhece muito betn a
personalidade que vou citar, inclusive jâ me aparteou

quando eu estive falando sobre estradas do N ardeste.
Esse artigo é do General José Nogueira Paz, general da
reserva, me parece dê Engenharia. Ele demonstra o quC
represeittaram durante estes cinco anos ~e estiagem t.to
Nordeste, os batalhões de engenhària na construção de
estradas. Fizeram ttido que era possível na construção
nio só de estradas, mas até mesmo de açudes. Ele mostra
que os açudes construfdos pelos Batalhões de Engenharia foram aqueles que mais resistiram as enchentes com
as suas paredes intactas, já que muitas arrobaram e foram embora. Os construídos pelos Batalhões de Engenharia do Exército mantiveram-se firmes. E o número de
pessoas empregadas? S6 no Nordeste, mais de três míi e
duzentas pessoas trabalhavam nos Batalhões. E os técnicos que. eles preparam, técnicos na construção de açudes
e de rodovias! V. Ex• sabe o que tem sido o trabalho desses Batalhões de Engenharia lã no seu Norte, Amaz õnia
e no Acre. Por consetguínte, eu admiro esse trabalho
mesmo com um orçamento tão pequeno. Um outro aspecto que eu queria enfãtizar nesta oportunidade: V. Ex'
faz um brilhante discurso em homenagem ao Dia do Soldado, a transcorrer amanhã. Nobre Senador, V. Exf. sabe
que o Ceará sempre teve o seu Colêgio Militar e, posteriormente, a sua Escola Preparatória de Cadetes, que
voltou, mais tarde, a serColêgío Militar. Hoje, nós só temos uma Escola de Preparação de Oficiais. em_Çampinas. Quer dizer, aquela mocidade do Norte e do Nordeste que. procurava a Escola Preparatória de Fortaleza
para seguir a carreira nnlitar vê-se tolhida, porque não
pode deslocar-se para a escola de Campinas, tão distante. Concluem os jovens os cursos científico_ e. ~_nico e
vão se desafeiçoando da carreira militar, quando V. Ex.•
sabe que o Nordeste foj sempre um celeiro, como Rio
Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, de ofi~
ciais do nosso Exército, da nossa Marinha, da nossa Aeronáutica. Há um projeto para que seja restaurada a Es~
cola Preparatória de Fortaleza, e o que mais se alega é a
falta de verbas para que a Escola Preparatória de Fortaleza volte a ser restaurada, para atender à juventude elo
Norte e Nordeste que deseja seguir a carreira militar. Eu
parabenizo V. Ex.~, porque tenho espírito militar.
O SR. JORGE KALUME- Nobre Senador, V. Ex•
com seu aparte, contribUiu para enriquecer, ainda !Tia1s,
esta homenagem que, em nome do Senado, estamos
prestando ao Con<f._estável do Exército, o inesquecível,
Duque de Caxias.
O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JORGE KALUME- Vou já ouvir V. Ex•,
com muito prazer.
Inegavelmente, hoje, não hã um lugar do solo brasileiro, dos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, que
não tenha a presença das Forças Armadas e inilitó especialmente do verde-oliva, que é o Ex.êrcito Brasileiro. E
naquele.s lugares mais distantes, como acontece: no meu
Estado, em Santa Rosa, que fica lâ na fronteira do Peru;
em Assis Brasil, onde esteve há pouco tempo, já existe
um quartel do Exército. Era um povoado, Paraguaçu,
tem o nome de município Assis Brasil. Lá está o Exército, com seus oficiais ajudando, servindo o povo, com seu
médico, com seu dentista, lecionando inclusive, sem se
descurar da sua função específica, que ê da segurança na-

cipnal, na fronteira do Brasil com a Bolívia e coro o_ Peru. Portanto, eu incorporo ao meu pronunciamento as
palavras de V. Ex'
Muito obrigado.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. JORGE KALUME - Vou ouvir o nobre Sena~
dor Octávio Cardoso.
O Sr. Octávio Cardoso- Nobre Senador Jorge Kalume, V. Ex• não faz apenas um pronunciamento pessoal, e
eu pediria a V. Ex' Que consentisse em falar também em
nome da sua Bancada, por delegação da Liderança, ressaltando esse vulto insigne da nossa Pátria, que é o patrono do Exército. Duque de Caxias-;-figura- t.:X.emplar de
cidadão e de soldado, homem de ml11tiplas virtudes e
múltiplas atividades prestadas ao seu País. V. Ex.' ressalta, com muita propriedade, o importante papel das
Forças Armadas na nossa formação, na nossa defesa, na
preservação das nossas fronteiras, da integridade do nosso território, da educação moral e cíViCa do nosso jovem,
enfim, toda a contribuição que as Forças Armadas têm
prestado a este País. V._Ex•, portanto,_ se aquiescer, fala
em nome da sua Bancada.
O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. Ex•
Inegavelmente, como demonstrei, cOm- dados que tenho
em minhas mãos, o Exército brasileiro, não obstante,
tem aumentado o seu efetivo. Todavia o quantitativo em
recursos financeiros tem sido reduz_ido, mas nem por isso
desanima. Embora seja!IlOS um povo pacifista, por índole, devemos porém estar guarnecidos, e só podemos estar
guarnecidos através de profissionais das Forças Armadas. Porque, já dizia um pensador: ... Se queres a paz,
arma-te!"
O Sr. Ahnir Pinto -SI vis pacem, para bellum.
O SR. JORGE KALUME- V. Ex• é um latinista,
nobre Senador Almir Pinto. Muito obrigado a V, Ex•,
nobre Senador Otavio Cardoso, pelas suas palavras.
O Sr. Gastio MUller- Nobre Senador Jorge' Kalume,
o PMDB não poderia estar ausente das homenagens que
V. Ex• presta, neste momento, à figura do Patrono do
Exército Nacional, o Duque de Caxias. Esto_u de pleno
acordo com V. Ex• em tudo que foi lido. Mas quero
lembrar a V. Ex•- talves no pross'eguirrientó do seu discurso falarã - , mas quero ressaltar que Caxias não foi
só uit grande militar, foi um grande político, tambêm foi
nosso colega_ Senador da República.
O SR. JORGE KALUME- Presidente do Conselho.
O Sr. Gastio Müller - Presidente do Conselho, ele
era- também um polftico. Então, fico estranhando quan~
do alguns chefes militares, deste País, hoje, declaram que
têm aversão à política. "O Patrono do Exêrcifo Nacional
foi um político, e ressaltado esse fato no Impêrio, por
que não na República? Há algum crime ser na República? De modo que eu quero ressaltar essa faceta da perssonaJidade de Duque de Caxias; mas, de um modo global o PMDB, por determinação do Eminente Líder
Humberto Lucena, está de pleno acordo com as homenagens feitas a- essa graride figura da vida nacional.
O SR. JORGE KALUME- Como sempre, sou honrado com o aparte do PMDB, através de V. Ex•, falando
ehltiome da Liderança. As suas palavras têm para mim
um significado especial, mesmo porque V. Ex•, é justo
que se diga, descente tembém de um ilustre militar, do
saudoso exwSenador Filinto Miiller, um discípulo de Caxias, que prestou relevantes serviços a. este País. MuitC'
obrigado a V. Ex•
·
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O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex' um aparte?
O Sr_. Jorge Kalume- Vou ouvir V. Ex• com muito
prazer, nobre Senador Benedito Ferreira.

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Jorge Kalume, a gente percebe como realmente funciona, coin facilidade, a intriga em nosso País. Havia até anotado uns
riúmeros, para que não houvesse conflito com q meu
propósito, mas a gente percebe o que ainda há pouco salientava o nobre Líder da Minoria, o Senador Gastão
Müller, de que haveria aversão à política, ou aos poUticos, nos meios militares. Na realidade, nós temos qu,e
dar graças a Deus pela formação profissional dos nossos
militares, por ser ela tão rígida, que impede efetivamente
que os nossos militares, como bons profissionais, tenham gosto ou aptidão pela política. Porque, o que nós
temos verificado em outros países até vizinhos, onde não
há esse modelo de formação que infelizmente temos no
Brasil, as conseguliencias de um verdadeiro desastre que
é a presença, que é a ingerência ostensiva das Forças Armadas na política. Eventualmente, as nossas Forças Ar·
madas. pelas suas lideranças, têm interferido, mas somente quando a sua presença é reclamado; haja vista a
proclamação da República. Logo, não é porque Caxias
fo"i Senador no Império, como V. Ex• lembrou muito
bem, uma figura que dignificou o Parlamento brasileiro,
como também dignificou das Forças Armadas enquanto
lâ esteve, que foi o saudoso e,ç-Senador Filinto MUller. E
quanto outros têm ilustrado esta Casa do Parlamento,
como a outra, oriundos também as Forças Armadas.
Mas o que eu queria consignar no discurso de V. Ex• é
que nós, no Brasil, quando falamos em orçamento das
Forças Armadas, principalmente nós, responsãveis pela
administração porque Senadores do Partido que governa
o País, quando falamos em orçamento das Forças Armadas parece até que estamos dando uma explicação, no
sentido de mostrar que quanto pouco se gasta. Mas, na
verdade, deveríamos até nos envergonhar de termos tão
pOUco investido na segurança. Eu já usei esse argumento
e gostaria de repetHo aqui: o nosso sertanejo, o nosso
caboclo, o nosso homem do pito de palha e de pé no
chão, quando ele vai comprar um revolvér, uma arma, e
ele a colnpra pedindo, muitas vezes, a Deus para nunca
ter de usá-la- ele procura comprar uma arma boa, procura comprar um revólver Smith & Wesson, paga duas,
três ou quatro vezes o valor de um ravólver comum para
ter um revolver bom, para que funcione bem. No entan·
to, nós, os sabidos e envernizados da cidade, não temos
-sequer esse senso prático e objetivo do nosso sertanejo.
Nós queremos ter segurança, mas não queremos investir
nela; nós queremos obter uma segurança eficiente, rilas
não queremos gastar nela. E aí está, hoje, a crimina~ida
de se avolumando como uma bola de neve, nos grandes
centros e quando, se fala em reequipar o aparelho policial é como se estivesse falando em jogar dinheiro pela
janela. E no caso da nossa segurança externa, nós temos
essa enormidade de oito milhões e quinhentos mil quilômetros quadrados, e temos um contingente, se não me
falha a memória. de 180 a 190 mil homens na nossa força
terrestre, embutidos a meninada que é convocada, todos
os anos, para receber o certificado de reservista. Não é o
acúmulo de profissionais permanente que nós temos. E
tanto é verdade que, vija V. Ex•, em 1967- e pude colher uns dados bastante curiosos - ã época em que o
Brasil tinha uma população próxima dos 85 milhões de
habitantes, nós tinhamos uma força terretre, no Exérdto, composta de 120 mil elementos. Mas Cuba, com 12
milhões de habitantes, vale dizer, um sétimo da nossa
população, tinha um contingente quase igual ao nosso,
ou seja, de 90 mil homens. Agora, o que é mais importante, é que o paraíso do proletariado, ali no Caribe, gastava treze dólares per capta. com as suas forças armadas.
E o Brasil, àquela altura tão malhacf.o como país militarista, gastava 6 dólares e 25 centavos per capta, com as
suas Forças Armadas, não com o seu Exército, mas com
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o total das três ~rmas. Então, veja V. ·Ex~, graças a

O s.oldado é símbolo da ordem, da disciplína, dÕ
trabalho, do patriotismo, do sacrifício e da coragem.
Ele é um dos sustentáculos de uma grande e próspera nação, defendendo-a violentamente.
Ó soldado, a honra da nação é a sua responsabilidade.
O soldado merece o nosso reconhecimento e homenagem, pois contribuí para a grandeza e progresso do país, para a sila defesa e tranqUilidade.
Bravos, unidos e corajosos são os soldados que
formam o nosso exército.
Devemos_ respeitar o soldado, partícula do Exército Brasileiro, que cumpre o seu devei- na integração da Pátria estremecida.
Luiz'Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, foi
exemplo de dedicação integral e profundo amor à
Pátria.
Grande general e excelente administrador, soube
usar sua inteligência e força para unir os brasileiros
e pacificar a N<i.ção:
A ela dedicou toda a sua vida e, recebendo as
maiores glórias e títulos, sC11.lbe usá::.los sem orgulho,
para engrandecer o Brasil.
Caxias é modelo para ajuventud~.: ''Sigam-me os
que forem brasileiros", disse ele certa vez em bitalha. Hoje, na batalha por um Brasil sempre melhor,
devemos seguir o seu exemplo de vocação e amor à
Pátria."

Deus, não somos um país que empreende guerras de con-

quista, não faz parte da nossa História. Mas, na realidade, não temos o direito tamb_ém_ de, agigantando da forma que temos agigantando nossa economia, ao pon_to de
sermos hoje a oitava potência industrial do mundo, descurarmos ao nível como temos descurado com as n.ossas
Foiças Armadas. V. Ex• citou a n-ossa força terrestre, no

caso o Exército, com uma queda acentuada na sua participação orçamentária, quãrido, felizmente, temos registrado índices apreciáveis de crescimento das nossas receitas tributária. Por tudo isto, nesta homenagem que V.
Ex~ presta ao Patrono das nQssas Forças Terrestres, o
Duque de Caxias, que. corria nlnguêm foi efetiV3.mente
um exemplo edificant<; a ser perseguido por todos os pa~
triotas, só me resta congratular com. v·. Ex~ pela oportu~
nidade do seu pronunciamento. Meus parabéns, nobre
Senador Jorge Kalume.

O SR. JORGE KALUME -

Muito obrigado.

O SR. JORGE KALUME - Muito obrigado. Respondo ao honroso aparte de V. Ex~. nobre Senador Benedito Ferreira, quero-, como V. Ex• taml;lêm, discordar
de que as Forças Armadas sejam contra os políticos.
Haja vista esta Casa, o Congresso Nacional de um modo_
geral, quantos grandes mílitares não pertenceram e pertencem, só para falar do nosso tempo: Juarez Tãvora,
Virgílio Tãvora, César Cais, Gilberto Marinho, Juracy
Magalhães, Guiomar Santos, Paulo Torres, que foi Presidente do Congresso, Filinto M(fller, tambêm, Presidente do Senado Federal, Luiz Cavalcante e tantos outros
que honraram com a sua inteligência, com a sUa cultura
esta Casa. São todos_ homens sensatos, coerentes. Por~
tanto, aí estã a minha discordâ_ncia com relação a que os
militares sejam contra os políticos, porque os niilitares
são os políticos fardados, como dizia, para plagiar, o
grande Castello Branco. Muito bem! Há o Senador
Mauro Borges, também, que é Coronel e estâ aqui conosco. Agora com relação à despesa- V. Ex• foi mUito
feliz também em me lembrar- em se considerando a extensão territorial à população brasileira, o Brasil é o que
menos gasta com as suas Forças Armadas, em relação à
Amêrica do Sul e muitos países do mundo, quando na
verdade para garantir o seu TerritóriO-a despesa dev~ria
ser muito maior, quando nã verdade está muito aquém
de muitos países da América Latiria-e-do mundo de um
modo geral. Portanto, muito obrigado a V. Ex•, nobre
Senador Benedito Ferreira.
E continuand_o, Sr. Presidente, Srs. Senadore~~

(O Rio Branco, 6-7-84)
Que a grandeza dos exemplos de Caxias seja a tônica
constante a inundar os cérebros dos nossos jovens militares ou civis, seguindo-o e agasalhando-o como um evangelho para a honra de cada qual e de todos nós, muito
bem evocado, num verdadeiro hino por Josué Damião,
que na sua singeleza, pleno de civismo, enche-nos de orgulho.
Ei-lo:
"CAXIAS
Hoje é Q."DIA DO SOLDADO::_
~~~
Soldado é simb.olo da defesa da Pátria, conci-eti~
zado em Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, cujas altas virtudes cívicas e militares o transformaram em Patrono do Exército Brasileiro.
O dia do seu aniversãrio natalício, 25 de agosto, é_
comemorado em_toclo o Brasil como Q.'~DIA DO
SOLDADO".
O soldado é um herói que luta pela paz.
O soldado é a glória da Pátria.
O soldado, defensor da nacionalidade, é a segurança do Brasil.

Josué Cintra Damião

O Sr. Nelson Carneiro - Permite-me V:êx• um aparte?
O SR. JORGE KALUME- Ouço V. Ex•., nobre patriarca, Senador Nelson Carneiro.
O Sr.-Nelson Carneiro- Agiadeço a V. Ex• o carinho
com que recebe a minha intervehção. V. EX.• evoca a figura de Caxias e o faz numa hora em que Nação precisa
buscar no seu exemplo muito do que recolher para caminhar firme os dias do futuro. Dois momentJs na vida de
Caxias e, certamente, a eles V. Ex• fará referência, merecem destaque, a meu ver: primeiro, a· süa-genérosidade
na hora da vitória, diante do vencido. Uma mão l~vava a
espada, a outra o decreto que anistiava os derrotados.
Segundo, a circunstância de, qUe tendo sido vilmente
acusado, depois de conquistar as glórias nos campos de
gu-erra-, vo1tou ao Congresso p-ará- aqui, da tribuna do Senado, fazer a sua defesa, como, também, hã pouco recordávamos, aconteceu com Diogo Antônio Feijó. Esta tribuna foi muitas vezes ocupada por Caxias, mas a última
vez que o fez foi justamente para a defesa de sua honra e
para afastar os maldizentes. A glória de Caxias se confunde com a glória do Brasil, inas está permanentemente
integrada na vida política desta Casa.
O SR. JORGE KALUME - Inegavelmente, nobre
Senador Nelson Carneiro, Caxias foi tão grande na guerra ~orno na paz, haja vista que, além do título de PatronQ
das FOrças Armadas, gaÕhou o noffie de pacifiCador- o
que fez no Maranhão, o cjue fez em São Paulo, o que fez
em Minas Gerais e em ouhos recantos.
- Portanto, a V. Ex• com_a sua xelembrança que incorporo ao meu pronunciamento, apresento-lhe os meus
agradecimentos. (Muito bernJ Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte.
O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, declino
da palavra em favor do nobre Senador Almir Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Raim!Jndo Parente)- Concedo a palavra ao nobre Senador Almir PiO.to.
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O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Altevir Leal - Eunice Michiles- João Castelo-Aderbal Jurema -Guilherme Palmeira- Calos Lyra
-- Jutahy Magalhães - Alfredo Campos -: Henrique
Santillo - José Fragelli - Affonso Camargo - Jorge
Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pe-dro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

Está

ORDEM DO DIA
A Presidência informa que a matêria constante d_o
item n~' I da pauta está em fase de votação e não de dis-

cussão como consta, indevidamente, no impresso respective.
Item 1:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 103, DE 1984

(Em regime de urgência - art. 371,
..c", do Regimento Interno)
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do
Senado n~' 103, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a manutenção da
correção automática semestral dos salários, de acordo com o INPC e revoga dispositivos do Decreto-lei
n~' 2.065, de 26 de outubro de 1983, tendo
PARECERES ORAIS, favoráveis, proferidos
em Plenário, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
--..: de Legislação SoCial; e
.;___ de Finanças.
(Dependendo de Pareceres das Comissões sobre
a Emenda n9 I, de Plenário)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Solicito
ao nobre Senador Hélio GueTios- o parecer da Comissão
·de Constituição e Justiça sobre a Emenda nl' I, de Ple-nário.

O SR. HtLIO GUEIROS'(PMDB- PA. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto sob
exame retorna ã- esta Comissão para apreciação da
Emenda n"' I, de Plenário, apresentada pelo ilustre Senador Octávio Card_oso.
A referida Emenda torna mais explicito o texto do artigo li' do projeto, sem prefudicar~lhe a eficácia, enquanto exclui a referência a limite sobre o fator do INPC, e
considera a competência do Judiciário Trabalhista para
intervir ex offh::lo nos dissídios coletivos de natureza econômica.
De inegável utilidade quanto ao mérito e inexistindo
óbices quanto ao aspecto jurídico-constitucional, a
Emenda deve ser aprovada, com a Subemenda que a seguir apresentamos, dando acolhida à iniciativa do seu
autor, o eminente Senador Octãvio Cardoso, que visa
ó:5n1j')ãfibilizar os objetivos colimados no projeto, com a
política econômico-financeira do Governo.
_Subemenda nl' 1-CCJ à Emenda n"' I, de Plenário.
Dê-se ao art. )9 do Projeto, a seguinte redação:
"Art. {I' A correção semestral dos salários farse-á mediante- nC:gociaÇão entre empregados e empregadores, ressalvada a competência da Justiça do
Trabalho, e com base no fJ.tor de variação do lNPC
nãoJn~e~ior a 1_00% para os-empregados que percebam atê 10 (dez) ~alários mínimos mensais. revoga-
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dos os artigos 24 a 42 do Decreto-lei n'l 2.065·,- de 26

de outubro de 1983."
~o
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Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
i<?-Secretârio.
~ lido e aprovado o sep;uinte

parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - A Comissão d_e Co_nstitúição e Justiça conclui o seu Parecer
pel!l constitucionalidade e juridicidade da emenda, nos
termos da subemenda que apresenta.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge KaJume,
para proferir o parecer da Comissão de Legislação Social. sobre a Emenda n9 1, de P!enârio.

O·SR. JORGE ~LUME (PDS- AC. Para emitir
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Couhe ao eminente ~nadar Nelson Carneiro a iniciativa de apresentar, para apreciação pelo Congresso Nacional, projeto de lei que, na singeleza de seu único artigo, visa a revogar um· dos fatores que, nestes últimos meses, tem sido causa de profunda inquietação social ante
seus nefastos reflexos na economia do País.
Referimo~nos aos dispositivos do Decreto-lei n'il 2.065,
de 1983, que condicionaram Q~ _reajJ,J._stes salariais a níVeis
inferiores aos do TNPC, segundo faixas sal_ariais arbitrariamente <:riadas, provocando, a curto prazo, um achatamento genelarizado dos sa1ãrios; com efeitos, de tal forma recessivos, que as próprias entidades sindicais, representativas das classes empresariais, aliando-se a órgãos
governamentais, como a_Pr~vidÇncia Social e aos sindicatos de trabalha.d_or~. vêem, em uníssono, propondo a
sua revogação.
A presente emenda, de autoria do eminente Senador
Octávio Cardoso, visa apenas, a aperfeiçoar a relação do
artigo, deixando ctaro que a correção semestral dos salários poderá decorrer tanto da negociação coletiva
quanto por instâncias da Justiça do Trabalho, mas sempre tendo por base o fator de variação d_o INPC,
Nestas condições, por considerar que a Emenda é pertinente e oportuna, manifestamo-nos pela sua aprovação
com a nova redação oferecida pela ilustrada Comissão
de Constituição e Justiça, através da Subemenda que
propõe.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concedo a palavra ao nobre Senad.or Almir Pinto para emitir o
parecer da Comissão de Finanças sobre a Emenda n9 1.
OSR. ALMIR PINT_O (PDS- CE. Para e_mif_ir parecer.)- Sr. PresiOente; Srs. Senadores:·
Sob exame a Emenda n"' 1 - de Plenârio apresentada
~o Projeto de Lei do Senado n"' 103, de 1984, que dispõe
sobre a manutenção da correção automátiCa, semestral,
dos salários, de acordo com o lNPC.e r~voga dispositivos do Decreto-lei n'~' 2.065, de 26 de outubro de 1983.
Visa a Emenda a aperfeiçoar a redação do ar_tigo l<~ do
projeto, assegurando a intervenção da Justiça do Trabalho-para instaur_aç_ão. ,~_Qfficio_ çlo djssidio_çgl_!!:_Hvg_ ~Ç;_IJª
tureza económica.
Trata-se de medida proposta em boa hora, tendo em
vista a importância da matéria em exame.
A Justiça Trabalhista tem desempenhado relevante
missão nas negociações salariais, devendo ser preservada
sua competêncía no te_~to legal proposto.
Sob o aspecto financeiro, nada tendo a opor à Emenda, opinamos pela sua aprovação, com a subemenda
proposta pela douta Comissão de Constit_uição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -Os pa·
receres são fªvoráveis sobre a emenda de Plenârio, nos
termos da subemenda oferecida pela Comissão de Constituição e Justiça.
Completada a instrução da matêria, passa-se à apreciação, em segundo turno, do projeto, da Emenda n<~ I e
...da Subemenda.

REQUERIMENTO N• 178, DE 1984
Nos termos dó art. 311, alínea b do Regimento Interno~ requeremos reabertura da discussão do Projeto de
Lei do Senado n9 103, de 1984.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1984. - Octávio
Cardoso; Uder do PDS - Humberto Lucena; Uder do
PMDB.

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concedo
a palavra ao nobre.Sen_ador Itamar_Franco, para discutir
a matéria.
()SR. ITÀMAR FRANCO (PMDB- MG. Para dis·
clltir. Sem revisão do orador.)~ Sr. Piesidente:
Não vale a pena recai-dar aqui a história do Decretolei n9 2.065.
O projeto do Senador Nelson Carneiro corresponde
ao anseio, hoje nacional, que é de revogação desse
decreto-lei. Mas, veja Sr. Presidente, se não houve má interpretação quando eu escutava os pareceres que foram
dados pela Com-tssão de Justiça e Legislação Social e de
Finanças, tenho para mim que devam ser feita$ algumas
observações. Deduzo que o- art. 19 do projeto do Senador
Nelson Carneiro ficou com a seguinte redação:
..Art. 1"' A correção semestral dos salários farmediante negociação entre empregados e empregadores, ressalvada a competência da Justiça do
Trabalho, e com base no fator de variação do
INPC, não inferiofa 100% para os empregados que
percebem até dez.(IO) salários mínimos mensais, revogados os artigos 24 a 42 do Decreto-lei n9 2.065,
de 26 de outubro de 1983."
se~á

Aqui, Sr. Presidente, a nossa primeira observação. Por

essa subemenda apresentada e aprovada pelas comissões
técnicas, nós vamos revogar desde o art. 24 até o art. 42.
Eu pediria a um dos relatores presentes se não corresponder ao que o orador fala que, por obséquio, aparteasse. Já de,pronto, Sr. Presidente, encontramos aqui uma
dHiCuidade. Até 10 salários mínimos vaiMSe cofiigir com
base nunca inferior a 100% do INPC; mas, e acima de 10
s-alários mínímoS? Já que o própri<Y decreto-lei faz uma
diferença, no seu- art. 26, III, quando ele considera que
em relação a de 7 a 15 maiores salários mínimos aplicarse..ão os limites fixados pelo Governo nesse Decreto·lei
n'~' 2.065.
Mas, o mais important~- Sr. Presidente, é em relação
ao art. 27- e esse art. 27 mereceria, por CertO, uma -meditação, já que ele está naqueles qUe serãos revogados.
Além do aumento de que trata o art. 26, que é exatamente o que estabelecia_ os íõdices do lN-PC, diz o art. 21:
"Art. 27. Além do aumento de que trata o art.
-26, parcela suplementar poderá ser negociada entre
empregados e empregadores, por ocasião da database, com fundamento no acréscimo de produtiVidade da categoria, parcela essa que terá por limite
superior, fixado pelo Poder Ex.ecutivo, a variação
do Produto Interno Bruto (PIB) real per caplta,
ocorrida no ano anterior."
Então, pergunto eu, está previsto tambêm o valor da
produtividade?_Valor da produtividade que, infelizmente, e por decorrência dessa_situação anómala que o País
vive, tem sido considerado praticamente zero pelo Go-
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verno, se bem que nas negociações sa1ariais isso não tem
cOrrespondido.
Então, Sr. Presidente, outra observação, e ar muito
~ignificativa, se prenderia ao art. 35. E, quanto a esse, eu
chamaria, inclusive, a atenção, com muito respeito, do
no~re Senador Nelson Carneiro, porque o art. _3_5 do
Decreto-lei 2.065, diz o seguinte_:
"Arl. 35. As empresas não poderão repassar,
!?ara os preços de seus produtos ou serviços, a -par·
cela suplementar de aumento salarial de que trata o
art. 27, nem, no que se refere ao parágrafo únicC> do
art •. 29, quaisquer acréscimos salariais que excedam
a variação anual do lndice Nacional de Preços ao
Consumidor - TNPC, sob pena de:
- 1- suspensão temporária de concessão de emM
préstimos e financiamentos por instituições financeiras oficiais;
II - revisão de c~:mcessão de incentivos fiscais e
de tratamentos tributários esp-eciaiS.''
Sr. Presidente, num País onde não hã o controle forte
do Governo quanto aos preços, o sistema o!igopôiico
que· aí existe, particularmente o da indústria automobilística, que não tem o mínimo controle do Governo,
raz o que quer no aumento de seus preços. Até então, ela
estava so~re controle governamental, hoje, por incrível
qtie pareça, esse controle não existe. E mesmo quando
havia o controle, era ela sempre beneficiada. Nós sabemos que, exatamente nessa indústria automobilfstica, a
ação sindical se faz forte, cada vez mais forte.- COrria" é
que se vai poder impedir que esses aumentos sucessivos e
justos dos trabalhadores não sejam repassados ao consumidor? Mesmo não havendo aumento para os trabalhadores, há sempre a desculpa de que, quando se aumenta
o salário, tem que se repassar esses preços aos custos da
empresa. A indústria automobilfstica não obedece a isto.
evide_ntemente, Sr.. Presidente, e com a revogação desse
artigo todas as empresas estarão a descoberto para repassar os preços. E aqueles que não poderiam ser repas-.
sados. os aumentos justos dos trabalhadores ao cu-sto final dos seus produtos. Esta era uma outra observação
que queria deixar bem claro, fãce à subemenda apresentada, que revoga do art. 24 ao 42. :t preciso então que o
GOverno, com essa revogação do Decreto-lei nQ 2.065~
sobretudo com a revogação dos arts. 24 a 42, que o governo esteja atento para que não haja um aumento abusivo e sem necessidade dos custos finais dos produtos.
Cabe-me, também, Sr. Presidente, analisar o que diz o
art. n9 37, e creio que o Senador Nelson Carneiro par~
ele deveria atentar. Nós entendemos que ao Poder Executivo, de acordo com esse Decreto-lei, cabe aplicar
mensalmente a variação do lndice Nacional de Preços ao
Consumidor, ocorrida nos seis meses anteriores. E no
seu § I Qencontrarrios:

..§ J9 O Poder executivo colocarâ à disposição
da Jüstiça do Trabi:ilho e das Entidades Sindicais'os
elep1entos básicos utilizados para a fixação do Indice Nacional de Preços ao Consumidor- INPÇ."

É claro, Sr. Presidente, que num sistema económico
como o !}OSSO, como centralização abusiva que existe, do
Poder Executivo, de qualqu~r forma é preciso conhecer
em detalhes como o Governo captou e formou o INPC.
Evidentemente que, com a revogação desse ardgo do
Decreto-lei, poderá acontecer o que tem acontecido, o
Governo estabelecer os 1ndices a seu critério, a seüjuízo
de valor, sem qualquer ação efetiva não só do Congresso
Nacional e, particularmente, da Justiça do Trabalho que
aPenas rec_eberá~ os índices. Creio, Sr. Presidente, que a
manutenção desse artigo melhorando sua redação, seria
importantfssima.
Mas, Sr. Presidente, continuo a anâlíse, deixando bastante dara a minha posição s-olidária a_Q Senador Nelson
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Carneiro. Esse decreto já não existe mais. A verdade é
que o próprio Governo que o implantou, que obrigou,
que exigiu, praticamente, sua aprovação pelo partido do
Governo no Congresso Nacional, hoje não o obe.dec!:.
não o respeita. bum Decreto-lei, Sr. Presidente, não custa frisar e reprisar rio -Senado da República, que foi imposto pelo Fundo Monetário Internacional, jâ que no
momento ainda continuamos subjugados, submetidos às
ações nefastas do Fundo Monetário lnternaciona15! dos
banqueiros internacionais. A economia brasileira hoje é
uma economia dirigida de fora para dentro e está sujeita
aos percalços· e às exigências do Fundo Monetário Internacional. Mas isso é outrQ problema, Sr. Presidente, temos a esperança de que quando tivermos realmente um
Governo com respaldo popular, possamos romper com
o Fundo MonetáriO" Internacional, com os acordos firmados com os bancos -e, particularmente, com o Banco Morgan e 242 bancos estrangeiros.
Outro artigo que merece uma" análise de nossa parte é
o art. n<? 38:
.. Art. 38. O" empregado dispensado sem jUsta
causa, cujo prazo do aviSo prévio terminai nO perío-do de 30 (trinta) dias que anteceder a data de seu aumento salarial, terá direito a uma indenização adicional equivalente ao valor de seu salário meffSal,
seja ele optante ou não pelo Fundo de Garantia d_o
Tempo de Serviço - FGTS."
Este artigo também será eliminado. o que parece, dessa sua emenda. Creio, Sr. Presidente, que ele merecia um
estudo, não digo mais acurado, mas um exame mais detalhado do Senador Nelson Carneiro e dos prezados relatores da Comiss_ão_de Legislação Social e de Finanças.
Já não -diria" o mesmo em relação à Comissão de Constituição e Justiça.
h claro, Sr. Pr'esidente, na análise dos outros artigos
nós vamos verificar que há aqueles que deveriam ser revogados. t o caso, por exemplo, do ar_t. n<? 39, que é um
absurdo, que consta do Decreto-lei e que o Senador Nelson Carneiro o revoga; e a próp-ria subemenda, também.,
Esse art. n<? 39 corresponde a uma irrealidade do Poder
Executivo quando ele diz:
..ArL 39 O Poder Executivo poderá estabelecer, em decfeto, periodicidade diversa da prevista
nos arts. 26, 28 e 37 deste decreto-lei",
Evidentemente, esse artigo deve ser revogado.
Eram esta, Sr. Presidente, as -observações que queria
fazer a cerca do projeto do Senador Nelson Carneiro.
Não vamos pedir a verifiCação de quorum. É preciso que
ele seja aprovado, seja enViãdo à Cârriira dos Deputados, para que a Câmara dos Deputados o aprove. ~as,
de qualquer forma, creio que as minhas observações poderiam ser melhor analisadas pelo autor do projeto, pelos membros das comiss_ões respectivas. (muito bem!)
O SR. PRESIDENTE_(Rai_mundo Parc;nte) - Continua em discussão o_ projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador: Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para discutir o projeto·. Sem revisão do orador.)- Costumo dizer e redizer desta tribuna que nenhum de nós faz uma
lei, cada um de nós apresenta um projeto. E atê usamos a
imagem de um batel Que se lança às águas; no entrechoque das ondas, no percurso pelo alto mar, ele pode
soçobrar e atê, às vezes, chegar ao seu porto, com algumas avarias.
Nunca tive a pretensão de fazer um projeto de lei perfeito, mas apenas de lançar uma idéia que pudesse merecer o apoio e o aplauso dos ilustres colegas. Encontrei, e
quero confessar de logo, no primeiro momento, com-

a

preensão dos partidos que integram o Senado Federal. A
n<~2.065 é realmente dessesperadg~a. Já não tem pai que por ele seresponsabilize estã órfão. Não são só o-S empregados, não é
só o Governo, não é só a imprensa, não é só a JustiÇa do
Trabalho são também os próprios patrões.
Valho-me aqui da palavra autorizada do nosso eminente colega Senador Albano Franco, Presidente da
Confederação Nacional da Indústria, que participou esta
seman~ da 7_Q• Reunião da Org~nização Internadonal do
Trabalho, e~ Genebra, convocando para o dia 2õ uma
reunião da Diretoria da CNI para examinar o trabalho
do Departamento de Economia- sÕbre os efeitos perniciosos da atual legislação, imposta pelo Decreto-lei nQ

situação em que se encontra o Decreto-lei

2.065.
"A conclusão do trabalho é a mesma de empresários
manifestações isoladas ou em bloco: "não
haverá recuperação da economia sem mudança da
lei Salarial que reponha o poder de compra da classe
m-édia e do operariado, para reativar o· mercado interno" .

em-

Sr. P-resídete, se ninguém responde por esse decretolei, chegou a hora de revogá-lo, porque elejã não atende,
nem aos interesses de nenhuma classe, nem aos propósitos que levaram o Governo a editá-lo,
Por isso mesmo, contei, desde o primeiro m-óinento,
com a compreensão, não só dos companheiros e ilustres
colegas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, mas, igualmente, com a colaboração preciosa dos
eminentes intigi'antes da Bancada do Partido Derito-ciático Social. O projeto deixou de ser meu. O projeto, hoje;
é do Senado FederaL E digo istCi Com absoluta isenção.
Quero também aplaudir a vigilância desse bravo companheiro, que é o nObre Senador Itamar Fr3:nco-.
-Creio que tudo quanto se dispõe, além do art. 24, é
conseqUência dessa disposição. Mas, em todo o caso, S.
Ex• chamou a atenção para dois artigos que realmente
merecem destaque, para que não figurem na lei que vier
a ser aprovada por esta Casa e, posteriormente, pelo Senado, porque esses dois artigos, embora sejam dependentes do que se dispõe no Art. n<~ 24, devem continuar
na Lei, porque de qualquer forma contribuem para um
maior esclarecimento e uma melhor compreensão.
Como S. Ex~ acentou, o art. 37 declara:

'~Art. 37 Para os fins deste decreto-lei, o Poder
Executivo publicará, mensalmente, a variação do
indice Nacional de Preços ao Consumidor- INPC,
ocorrida nos 6 (seis meses anteriores.
§ }9 O Poder executivo colocará à disposição
da Justiça do Trabalho e das Entidades Sindicais os
elementos básicos-utilizados para a fixação do indice Nacional de Preços ao Consumidor- INPC.
§ 29 Para o aumento a ser feito no mês, será utili.Zitdã" i-v-ariação a que Se refere o caput deste artigo,
publícada no mês_anterior."
O art. n9 38 também, embora conseqUência do Art. n<?
24, que é o caput dessas disposições, vale é convém que
seja manti"do. O"iz:
"Art. 38 O empregado dispensado sem justa
causa, cujo --prazo do aviso prêvio termimiúi no
período de 30 (trinta) dias que anteceder a data de
seu aumento salarial, ter,ã direito a uma indenização
adicional, equivalente ao valor de seu salário mensal, seja ele optante ou não pelo Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS.
Sr. Presidente, o nobre Senador Aloysio Chaves, num
projeto :;;obre direito de greve, que passou nesta Casa e
que infelizmente encalhou, já que falamos em batel, nas
águas revoltas da Câmara dos Deputados, propiciou-me

Sábado 25 2855

apresentar uma emenda que assegurava a todo o empregado que, por força da greve, houvesse perdido o seu emprego, uma estabilidade mínima de 6 meses. O projeto
encalhou na Câmara dos Deputados e ninguém sabe se
não surgirá aquele marinheiro que Jorge Amado localizou na costas paraenses, e que amarroU tanto a sua nau
que as tempestades e as águas revoltas não conseguiram
desencalhar.
O Sr. Virgílio Távora- Vasco Moscoso de Aragão.

O SR. NELSON CARNEIRO- Vasco Moscoso de
Aragão, recorda o nosso eminente colega Virgílio Távora que é, estã aprovado, um professor de história e por
ser um professor de história de muito boa memória.
O Sr. Benedit9 Ferreira- Corroborado pelo Senador
José Fragelli,
O SR. NELSON CARNEIRO- O Senador José Fragelli mostra que a sua juventude ainda conserva até o _
nome dos personagens daqueles livros que a gente lê e re-lê com agrado e com encantamento.
Sr_. Pr~idente, a minha restrição seria à emenda que
restringe a dez salários mínimos, ou a fixação da revisão
salarial em 100%. Compreendo, porém, que o PDS faz
um grande esforço e quero aqui louvar a compreensão
do nobre Líder OCtávio Cardoso e do nobre Líder Aloysio Chaves. Confesso que eti acho que o projeto, como
está, redigido e excluídos os arts. 37 e 38, graças à vigilância do nobre S_enador Itamar Franco, seria mais perfeito,- atingiria maior número de empregados. Mas ninguém, como disse, faz- uma lei sozinho, há que levar em
-co-nta, também, os motivos, as justificações que o Poder
Públlco, através das suas lideranças, tem para aceitar ou
não em sua integralidade, quando se propõe,
Sr. Presidente, quero fazer um apelo à Casa para que o
PDS se não puder, pelos motivos que expõe, aprovar integralmente o projeto tal como sugerido, já agora sem os
artigos 37 e 38, estou certo de que, nesta oportunidade e
para não desencantar a opinião pública e os trabalhadores que acompanham com o maior interesse a votação
dessa proposição, a prove nos termos do substitutivo
oferecido pelas comissões, contra os quais o modesto representante do PTB, sozinho nesta Casa, somente pode-roso e prestigiado pela graça dos colegas, não pode se
opor. Mas, realmente, seria melhor que fosse aprovado o
texto integral em louvor da classe média, desta classe que
está sendo, também, gravemente prejudicada pelo
Decreto-lei n<? 2.065.
Ao aprovar o texto já examinado pelas Doutas ComissOeS~ que aqui manifestaram a sua opinião, que o seja
com a ressalva dos arts. 37 e 38, objetos de emenda supressiva assírlada pelos nobres tíderes Huinberto LUCena, Octávio Cardoso e com a minha assinafurã~ igualmente.
-Cremos que o Senado Federal atenderá, assim, a uma
solicitaÇão generalizada de todo o operariado brasileiro,
e não desatenderá às m3.nifestaçÕes sucessivas, não só de
membrOs do Governo, mas também dos próprios empre-gadores.
A última palavra proferida contra esse decreto-lei foi
exatamente a do nosso eminente colega Murilo Badaró,
pouco depois de assumir o Ministério da Indústria e do
Comércio.
É uma lei que não tem pai; então, é a hora de sepultála, Sr. Presidente, não por falta de pai, mas porque perdeu a sua atualidade e não cumprir com o seu destino.
(Mlato bem!)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concedo a palavra ao nobre Líder Humberto Lucena.
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Jã tive oportunidade de me pronunciar, hã al8:~ns
dias, em nome da Bancada do PMDB, em favor do Projeto de Lei n'i' 103/84, do nobre Senador Nelson Carneiro, que revoga em parte o Decreto-lei n"' 2.065, que Vem

sendo a causa maior do sofrimento dos trabalhadores
brasileiros, inclusive da classe média que foi a mais duramente atingida por este diploma legal, emitido pelo Senhor Presidente da República para atender às negociações com o Fundo Monetârio Internacional.
O Sr. José Fragelll -

Permite._ V. Ex~ um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazeC
nobre Senador.
O Sr. J~ Fragelll- Venho acompanhando a discussão, as exposições feitas pelos eminentes Senadores, e
não tenho dúvida_ nenhuma de que o eminente Senador
Nelson CarneifO tem toda a razão nas suas exposições·,
nos argumentos que apresentou, nos fatos que relatou.
Mas acho, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que ess~
Decreto-lei n~' 2,065 deveria ficar e permanecer, para
lembrar aquela observação de Jean Cruet, que V. Ex' co~
nhec_e muito bem: "Nunca se viu a lei reformar a sociedade, mas tem-se visto muitas vezes a sociedade reformar as leis"_, Ele tem um capítulo especial sobre a inutilidade das leiS: Este Decreto-lei n~' 2.065 ilustra muito bem
a tese de Jean Cruel. Este Decreto-lei deveria ficãr justa-mente para isso, Srs. Senadores, para que não se fizessem
leis contra a realidade social, contra osmaiª __p_rofundos
interesses da sociedade, contra aquelas tendências in. coercíveis do iiú~iO sociaL Este deveria ficar comõ exem.:
pio para mostrar a inutilidade das leis que são feitas contra toda a imposição da realidade social e dos verdadeiros interesses em jogo, tl~ma soCiedade como a nossa.
Então, a permanência do Decreto-lei n~>_Z.065 deveria_ ficar como uma lembrança indelével daquilo_qu_e e§tâ_feito, mas que jainais deveria ser feito pa:ta qu-e erros como
o Decreto-lei n~' 2.065, não se repetissem.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• argumeuta
muito bem, nobre Senador José Fragelli, porque, na realidade, em relação ao Decreto-lei n~> 2.065 -já o dizia hã
poucos dias, -temos os fatos contra a lei. Por issoJ este
decreto-lei est_á_e_m desuso, e, portanto, praticamente revogado. Agora estamos apenas procurando dar um banho de juridicidade nessa revogação, porque a realidade
brasileira não o comportou, tanto assim que, jã o disse e
repito, as grandes empresas industriais de São Paulo e de
um modo geral de todo o Paísjã deram reajustes semestrais acima dos níveis do INPC por ele preconizado, e inclusive as empresas-estatais. Quer diler, o prõprió Governo, que insiste em sustentar este decreto, ê o primeiro
a não cumpri-lo. Dai por que a minha posição pessoal, e
da Bancada do PMDB, é no sentido de dar apoio-fritransigente ao projeto do- Sen-ãdor Nelson. Carneiio. S. Ex• é
que teve a inspiração certa de revogar em pa~f.e este
Decreto-lei, porque não há por que mantê-lo mais na legislação vige-nte do País.
O Sr. Beuedl~ Ferreira- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Pois não.

O Sr. Benedltq Ferreira - Estou percebendo que V.
Ex~ diz uma coisa quando realmente quer dizer outra.
Revoga em parte porque, na realidade, este decreto, que
está sendo espancado, como se ele fosse todo o malefício
trouxe no seu bojo algo que realmente precisava ser fei~
to. A alteração que ele fez na estrutura do Imposto de
Renda, por exemplo, minimizou sobreinodo a carga tributária.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Refiro-me à parte
referente à política salarial.
O Sr. Beneditq Ferreira - Exatamente isso. V. Ex•
quando fala em revogar, quer revogar em parte.
O SR.. HUMBERTO LUCENA- Mas quando se diz
no todo é porque são todas as normas que regulam os
reajustes salariais.
O Sr. Beneditq Ferreira - Realmente está aqui, e V.
E1<.• não poderia ir além da marca do que está escrito no
projeto de S. Ex• o Senador Nelson Carneiro. Entretanto, V. Ex' argumenta com essa nova tese e inaugura essa
nova orientação do desuso, quer dizer, a prescrição instintiva da lei Pelo desuso ...

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Isso é universal.

O Sr. Benedito Ferreira- É universal dentro do conceito de V. Ex•, mas há outros que realmente não concebem e não admitem que uma lei possa ser revogada pura
e simplesmente dentro do argumento de V. Ex' Mas não
é isso, e quem sou eu para discutir com V. Ex• nesta
área1 O que está me preocupando ê que esfâ se malhando
o deCreto-lei como se todo ele fosse maléfico, maS só de
ter mudado o aspecto do Imposto de Renda, de gravar
mai_s um trabalho, como era anteriormente... Hoje
grava-se mais o capital, verifica-se que o Governo não
errou de plano quando fez este decreto-lei. Ele trou1<.e
coisas boas, embora momentaneamente se pensasse que
a solução para o nosso problema de innação fosse o contingenciamento -do cresciine'ntõ dos salários. R,ealmente,
nós verificamos qUe essa não foi a terapêutica adequada.
Mas, por outro lado, não hã como se colocar o Decretolei n\0 2.065 como uma maldiçãO, porque se propõe a sua
revogação total. Muito obrigado a V. Ex•.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre Senador,
quandO se fala na revogação do Decteto-Iei n~' 2.065, dáse ênfase ·a esse número -porque, para a opinião
pública ele representa o confisco salarial, sobretudo. O
restante ninguém discute, tanto assim que o nobre Senador -Nelson Carneiro teve o cuidado de revogat: os artigos especificamente.
Neste momento estamos enviando à Mesa uma nova
emenda para atender ao reclamado, como muita oportunidade, pelo nobre Senador Itamar Franco, excluindo da_
revogação os arts. 37 e 38 que são por demais importantes à classe trabalhadora brasileira.

O Sr. Benedlt~ Ferreira
24?

~E

continua -reVogado o art.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Continua revogado este artigo.
O Sr. Benedi~ Ferreira- O primeiro é superveniente?
O SR. HUMBERTO LUCENA - A emenda é a seguinte:_onde se lê "os arts. 24 ~ 42", leia-se "arts. 24 a 36
e os arts. 39 a 42." Persistirão os arts.· 37 e 38 que reg~
lam reais interesses dos trabalhadores brasileiros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores ao encaminhar a emenda e terminar essa minha intervenção,na tribuna, por
ocasião da discussão do projeto, em segundo turno, devo
dizer que a posição da Bancada do PMDB é absolutamente favorável ao projeto, ln totum, do nobre Senador
Nelson Carneiro, acrescido, agora, desta emenda. E somo-s contrários à emenda que foi introduzida na Comissão de Constituição e Justiça que limita o reajuste, de
acordo com a variação do INPC, aos empregados que
percebam até 10 salários míriiri10-s.
Como bem acentuou o nobre Senador Itamar Franco,
esse é um limite arbitrário que não corresponde à realidade brasileira. 10 salários mínimos hoje não chegam a
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um milhão de cruzeiros, o que nada representa dentro da
inflação que a[ está. E, por conseguinte, não há por que
essa discrimniação quanto aos assalariados. Ou nós marchamos para a livre negociação plena ou então. se o EsM
tado continua a interferir no problema do salário; através de lei, que façamos uma lei igual para todos, -dentro
do prlri.cípiõ-da isonomia. Só assim os asSalariadOS poderão aco!T\panhar o crescimento vertiginoso da inflação
descontrolada no Brasil.
O Sr. ltaml.f Franco- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Pois não.

O Sr. Itamar Franco - Para dizer da impotáncia da
definição de V. Ex•, como Líder, que já não ê de hoje,
quanto ao Decreto-lei n9 2.065. A posição do PMDB é
por demais conhecida, V. Ex• jã usou da tribuna várias
vezes para demonstrar quão maléfico é o Decreto 2.Ó65
- como eu jã disse - imposto pelo Fundo Monetário
fnternacionaL Cumprimento também V. Ex', Senador
Nelson Carneiro, por ter atendido às ponderações relativas aos arts. 37 e.18. Recordo-me aqui, Senador Humberto Lucena, que já em abril de 1973, eu apres_entava ao
Senado Federal um projeto submetendo a todas as categodaS profissionais os critêrios de fixação do índece nacíonal de preço ao consumidor, que dizia, em seu art. 1"',
o seguinte:
.. Para os fins previstos na Lei n~' 6.708, de 30 de outubro de 1979, a Fundação IBGE procederâ à fixação do
lndice Nadonal de Preços ao Consumidor, publicando,
mensalmente, a variação dos 6 meses anterior~$".
É importantíssimo isso e, evidente, nós precisamos ver
que as estimativas de variações, mesmo fornecidas pelo
Governo, se tornam fundamentais, não só ao trabalhador, mas às entidades sindicais e à própriã- Justiça do
Trabalho. Peço desculpas a V, Ex• por esta intervenção
um pouco demorada e seria importante que se cítasse,
que , ·no futuro, esses preços fossem aumentados em
função de qualquer negociação suplementar que se proceda em furi.ção da produtividade. O Governo precisa e
deve estar atento a isso.

O Sr. HUMBERTO LUCENA- ~pena que o projeto de V. Ex• não tenha sido até hoje aprovado pelo Congresso Nacional, porque, na verdade, a manipulação
desses índices é Um fato sobretudo quando o Governo
instituiu o chamado expurgo. E, jUStamente por conta
disso, os indices do INPC ficam bem aquém daquilo que
deveriam ser na realidade. Aliás, no meu ponto de vista,
eu acho que não deveria, haver nem 1ndice Nacional de
Preços ao Consumidor, mas pela diversificação regional
dó-- Brasil, Indice Regional de Preços ao Consumidor
porque a variação é muito grande de região para região,
em_ matéria de preço neste País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores ficam, portanto, as minhas palavras de apoio ao projeto Nelson Carneiro e espero, na devida oportunidade, com essa emenda, que
possamos aprová-lo no Senado Federal para que seja o
mais breve possível enViado à Câmara do Deputados e à
sanção Presidencial.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRFSIDENTE (Raimundo Parente)- Concedo a palavra ao nobre Líder Octávio Cardoso.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO -(PDS- RS. Como
Líder, pronuncia o seguinte díscurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Qu<i_Õ_dO se d1'Scutia o Projeto nl' 103, do nobre Senador
Nelson Carneiro, tive oportunidade de apresentar uma
emenda, porque entendia que o art. 19 deveria ser escoi~
mado de algumas expressões tais como ..se fará sempr.e",
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"mas nunca segundo fator de variação''. Então escoimar
as expressões "sempre" e "nunca" para dar uma redação
mais adequada, inclusive que ressalvasse a competênciã.
da Justiça do Trabalho, porque pelo projeto do nobre
Senador, dizia-se que .. mantida a cOrreção automática
semestral do salário, que se fará sempre mediante negociação entre empregados e empregadores". Como era
sempre mediante negociação entre empregados e empregadores, excluía a Justiça do Trabalho, daí a emenda apresentada.
Posteriormente, evoluiu-se; em entendimentos mantidos com a Liderança efetiva da minha Bancada, o nobre
Senador Aloysio Ch~ves, partiu-se para o estabelecimento de um teta, a fim de viabilizar" o projeto do-nobre Senador Nelson Carneiro, viabilizar do ponto de vista de
poder acolher, tambêm, os votos do PDS.
Dou essa explicação para qu~ se compreenda o porquê
de duas emendas, uma emenda de Plenário e Uma subemenda de Comissão. S que houve um interregno em que
se processaram algumas negociações.

esse caminho de buSca para corrigir as distorções no nosso equilíbrio comercial, na nossa balança de pagamento,
enfim com a nossa inflação interna. E é por isso tudo que
eu estou, sem o propósito de censurar, pedindo aos
Dobres colegas que nos acautelemos um pouco cóm certas colocações, porque lá fora nem todos estão familiarizados com o espírito, com a nossa intenção e podem ter a
impressão, e até mesmo aqueles que nos visitam, de que
isso aqui Yi_ioU uma repUbliqueta e que qualquer pessoa,
porque noS empresta dinheiro, pode impor-nos uma tegislaç-d.o. Era essa a obServação e eu peço, realmente, a
compreensão do nobre Senador Itamar Franco, pOrque,
em momento algum, os meus sentimentos pessoais me
permitiriam ·querer magoá-lo.

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• uma ohservação?

O SR. OCfÁVIO CARDOSO- Com muito prazer.

O SR. OCfÁVIO CARDOSO- Com muito prazcir.
O Sr. Benedito Fe!Telra - Não me foi possível, até
porque eu já tinha interrompido o discurso do nobre Senador Humberto Lucena, fazer um reparo, até quase que
chamar a uma revisão, pela sua postura, ao nobre Senador Itamar Franco, porque eu não consentiria que na
minha presença e, de modo especial, na ausência de S.
Ex•, que alguém duvidasse do patriotismo de S. Ex• E o
nobre Senador sabe que o meu apreço me obrigaria a ter
esse tipo de atitude, se alguém duvidasse do patriotismo
do nobre Senador Itamar Franco. E não quero, também,
com isso, ser preciosiSta.- Mas a verdade é que S. Ex•, talvez por inadvertência,- mais de uma vez neste PlenáriO,
como outros colegas nossos~ também - admito, por inadvertência- têm- colocado o Fundo Monetário Internacional numa posição, como se fosse uma entidade
sobrenatural - e nisso a- nossa Imprensa também tem
colaborado, tal a badalação que se empresta à presença
desses té.cnicos que vêm aqui acompanhar o desempenho
das nossas contas. Mas a verdade é que a coisa vai tomando um vulto que chega até, às vezes, a ferir o nosso
brio patriótico. S. Ex• disse ainda hã pouco: "Decreto-lei
n~' 2.065, imposto pelo Fundo Monetário Internacional".
Ora, como se o Brasil fosse uma republiqueta, que não se
respeitasse, tivesse um Congresso Nacional que não se
respeitasse e aceitasse imposição. O que há, na realidade,
e V. Ex' sabe mais do que eu, ê que o Fundo Monetário
Internacional é um banco_do qual somos sócios fundadores. Existem determinadas condições que são estabelecidas e que ele propõe àqueles que querem tomar dinheiro emprestado, que querem o seu aval e a sua garantia,
Então, o Fundo estabelece aquelas normas e aqueles que
são capazes de cumpri-las, de preencher aqueles prérequisitos conseguem os· recUrsos. O saudoso Juscelino
Kubitschek, por exemplo, levado naquela época pelo nacionalismo exaltado que, realmente, ensandecia o Brasil,
preferiu romper os negócioS iniciados com o Fundo e
não aceitou as condições. Resultado: partiu para as tris~
temente, desgraçadamente famosas operações de swap
que enterraram esse Brasil. Teve que-lançar mão de um
expediente antínacional, que foram as operações de
swap. Por vaidade ·ou por inadvertência, como queiram,
o certo é que levado pelo nacionalismo exaltado, não aceitou as condições que foram estabelecidas pelo Fundo
e que são estabelecidas para todos os países, porque lá
também está o dinheiro brasileiro, porque somos subscritores de capital no Fundo. Então, somos tambêm
participes dessas normas e dessas condições. E o Brasil,
aceitando as condiÇões, estabeleeeu essa linha de busca.

O SR. OCfÁVIO CARDOSO- Sou muito grato ao
aparte de V. Ex•, c:: à satisfação que dá ao nobre colega Itamar Franco no corpo do meu pronunciamento.

O Sr.-

lta~

Frauc:o -

Permite V. Ex• um aparte?

O Sr.ltaJDaf Flanco- Não quero desViar o assunto
Ex•, não Seria o ciisO de estabelecer um debate pamlelo com o meu prezado e querido amigo Senador Benedito Ferreira, mas, presente, não posso deixar de confirmar e reafinTiar o que disse há pouco. PrimeirO, ODecreto n'i' 2.065 foi uma imposição do Fundo Monetário
Internacional. O COO-greSso Nacion-al,- ao- contrário do
que pensa o Senador Benedito Ferreira, não participou e
nem participa, desde 1974, de nenhuma análise dos empréstimos externos pelo nosso Governo; e mais airida,
pre.cado Líder, se o Senador Benedito Ferreira se der a atenção de ler o acordo firmado entre o Brasil e o banco
Morgan e mais 242 bancos estrangeiros, como acabei há
pouco de dizer, S. Ex• verificará que o problema da sober<.~nia nacional está em dúvida, quando se assina um contrato em_ que em uma das cláusulas estã expressamente
estabelecido que, mesni'o se mudando- está em inglês e
português; depois de muita inSistência nossa, o Governo
resolveu traduzir, mas está lá em inglês; o Senador Benedito Ferreira conhece muito bem a língua e poderá lerque mesmo se mudando a estrutura de poder, nós não
poderfamos alterar o contrato cóin o Banco Morgan.
Fica ao julgamento não meu, ·senador Benedito Ferreira,
fica ao julgamento futuro dos historiadores brasileiros e
do próprio povo brasileiro.
d~ V.

O SR; OCfáVIO CARDOSO - Prossigo, Sr. Presidente, na análise do projeto do nobre Senador Nelson
CarneirO, para dizer que a nossa emenda visou: primei~
ro; dar uma redação que nós entendíamos mais adequada ao seu artigo !~>; segundo, estabelecer um teta até o
qual a correção do salãrio se fizesse 100% do INPC. Daí
para diante, através de livre negociação, e que se tesalvasse a competência da Justiça do Trãbalho. Este foi o
sentido da nossa emenda de Plenário e da sub_emenda perante <.IS Ccilriissões.
-Em faria, Sr. Presidente, uma observação: com relação
ao 2.065, repetiu-se a fábula das rãs que queriam um rei:
Raoae regis petentem. Elas queriam muito ter um rei e acabaram por desejar livrar-se dele.
Também os empresários achavam que a correção semestral era um mal que levaria as empresas à ruína. Depois, admitiram a correção semestral, mas desde que
houvesse um escalonamento, para que nem todos os salários tivessem a correção com I 00% do fndice do INPC.
Posteriormente, verifiOOu.:se ·que as próprias empresas
passaram a responsabilizar o 2.065 pela redução dO- poder de compra do povo brasileiro e, portanto, com um
estímulo à recessão da economia nacional. Então, não
vejo muita razão na afirmação do nobre Senador Josê
Fmgelli, que deseja que esse decreto fique como uma me-

Sábado ~ i851

mória: para os homens. Na verdade, ele tem dispositivos
salutares, tanto assim quC o nobre Senador Itamar Franco pede a manutenção dos arts. 37 e 38 e nem todos os
artigos serão revogados. Foi muito atenta a observação
de S. Ex• Mas nós podemos ir mais atrás na História. A
natureza sempre surpreendeu o homem na feitura das
suas leis, das leis naturais.
Napoleão queria ser celebrizado pelo seu código, o
Código de Napoleão, mais do que p-elas suas batalhas.
Hoje, poucas pessoas, entre o povo, sabem que Napoleão fez uril códigO, mas poucos ignoram que ele foi um
grande general. As leis são assim, Ou elas envelhecem, ·
ou elas tornam-se inadequadas pelo desenvolvimento
tecnolóiico da sociedade, ou elas se tornam inadaptad~s
pelos próprios costumes da sociedade. ~ uma sociedade
que se agita. que se vitaliza, que se dinamiza, que se
transforma, _sem esperar a transformaçãq da lei.
Hoje, nós estamos aí com insti~utQs como o do divórcio, introduzido pelo nobre Senadoi- Nelson Carneiro,
como as mutações do pátrio poder, atribuído ao pai,
quando se sabe que a mãe é responsável pela educação,
pelo sustento e pela organização da família. Nós temos a
legislação sobre os filhos naturais, que antigamente não
se admitia. O Código Civil de 1916 não pode mais reger
as relações da sociedade de 1984. E nós estamos fazendo
um novo código. Oxalá tenhamos a inspiração de fazê-lo
como des~ja o Presidente da nossa Comissão Mista, o
nobre Senador Nelson Carneiro, que volto a citar,- até
parece que estamos sendo um do outro o autor preferido
para citações, - oxalá, como diz o nobre Senador Nelson Carneiro, esse código possa servir até o ano de 2.050
para os nossos bisnetos. Mas, a sociedade é assim mesmo. Ela se transmuda, se transforma, se moderniza.
Então, não é esse Decreto 2.065 que se mostra inadequado à sociedade: são as leis do homem. O homem tem
uma limitada capacidade de previsão e uma limitada inspiração. para acoffipanhar todas as inspirações que Deus
colocou na-natureza. Por isso, nós quisemos·apenas melhorar o projeto do nobre Senador Nelson Carneiro, instituindo um teta para que a correção seja" de 100% do
INPC. Acima disso, a livre negociação, ressalvando a
competência da Justiça especi-alizada, e pensando, com
isso, atender ao desejo dos empresários, que viam nesse.
decreto a restrição do poder aquisitivo do povo e, portanto, responsável, também, pela recessão da economia
nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) Sobre a
mesa, emenda justificada da tribuna peloS Srs. Nelson
Carneiro, Humberto Lucena e Octávio Cardoso, que será lida pelo Sr. !~?-Secretário.
É lida a seguinte

EMENDA No 2 (de Plenário)
Oferedda ao Projeto de Lei do Senado n'i' 103, de
~~'_que dispõe sobre a manutenção da correção automática semestral dos salários, de acordo com o
INPC e revoga dispositivos do Decreto-lei n~' 2065,
de 26 de outubro de 1983.
Onde se lê:.. ••os arts. 24 a 42",
Leia-se:
.. os arts. 24 a 36 e os arts. 39 a 42".
Justificação feita da tribuna
Sala das Sessões, 24 de agosto de 1984.- Humberto
Lucena - Octávio Cardoso - Nelson Carneiro.
O SR~ PRESIDENTE "Raimundo Parente)- Continua em discussão a matêria. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira discuti-la, declaro-a
encerrada.
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O projeto sairá da Ordem do Dia para nela ser novamente incluído' na 4• Sessão Ordinária subseqí.lente, cm
virtude do recebimento de emenda em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -::.Jtem 2:
Votação em turno único, do Projeto de Lei da

Câmara.-nl' 5, de 1981 (nl> 3.035/80, na Casa de origem), alterando o art. li', da Lei n~> 6.226, de 14 de
julho de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Serviço Público Federal e de atívida-

de privada, para efeito de aposentadoria, e dá outras providências, tendo

PARECERES fAVORÁVEIS, sob n•s 971 e
972, de 1981, das Comissõ~:
-de Segurança Nacional; e
-

de Finanças.

Em votação o projeto em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam .senta-

dos; (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. Itamar Franco - Peço verificação da__ Votação,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Vai-se
proceder à verificação solicitada. (Pausa.)
Sendo evidente a falta de hquorum" a Presidência irá
suspender a sessão pelo tempo a isso destinado e fará
acionar as campanhinhas, a fim de que, os Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes dirijam-se ao plenário, se assim o entenderem.
(Suspensa às 16 horas e 45 minutos, a sesSãO é reãberta às 16 horas e 55 minÚtos.)

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -
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Estã

reaberta a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência se dispensa de proceder a verifiCaçãO requerida.
Em conseqüência, as demais matérias da pauta, itens
n% 3 a 10, constituída dos Projetes de Lei da Câmara n9s
10/81,44/81, 53/77 e 65f79; Requerimentos n•s 784/83,
168/84 e 169/84 e Projeto de Lei da Câmara n9 .79/79,
todos em fase de votação, deixam de ser submetidos a
votos, ficando sua apreciação adiada para a próxima sessão ondinária.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Voltase à lista de oradores.
_
Concedo a palavra ao eminente Senador Nelson Carneiro.

O SR. NElSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A Nação recorda no dia de hoje, e recorda enlutada, o
desfecho da longa e penosa luta política viVida pelo saudoso Presidente Getúlio Vargas. São Passados 30 anos e
a cada ano se renova, em todo País, as homenagens àquele grande brasileiro de quem tantos de nós divergimos e de cujas ações tantos de nós continuamos a divergir. Mas, continuamos a· respeitar como homem que, durante tantos anos, deu o melhor de seu esforço, da sua
contribuição para a grandeza e o engrandecimento do
País. Tenho, Sr. Presidente, que a homenagem expressa
nestas breves palavras, não será apenas do Partido Tra~
balhista Brasileiro, mas de todas as Bancadas desta Casa
e de toda Nação que acompanhou aqueles dias dramáticos de agosto de 1954, e levou entre lágrimas O C<?rpO do
Presidente Getúlio Vargas, então eleito pelo voto popular, até a sua sepultura no chão querido de São Borja.
São estas, Sr. Presidente, as palavras que, neste instante, em nome·do meu Partido, e tentand_o traduzir o pensamento de todos aqueles que viveram aquela tragédia
ou ac_ompanham a história política do País, presto hoje a
Getúlio Vargas.

O Sr. Benedito Ferreira aparte?

Permita-me V. Exi um

O SR. NELSON CARNEIRO -

Pois não. Ouço,

com muita honra, o aparte de V. Ex.•

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Nelson
Carneiro, eu, realmente, não fui contemporâneo da Revolução de 1930. V. Ex•, já naquela época jornalista, sem
dúvidà alguma, melhor do que ninguém estaria credenciado para fazer um depoimento sobre a,_hi_st6ria do saudoso Presidente G~túlio Vargas. Nasci dois anos depois
da Revolução vitoi'iosa, e quando comecei a ter alguma
compreensão, até o próprio Estado-Novo já tinha o seu
encerramento com a deposição do então dítador Getúlio
Vargas, mas já pude acompanhar a sua volta ao poder
em 1951; numa eleição que realmente impressionou_ todos aqueles meninos que começaram a ter alguma compreensão, com a volta à caricatura de democracia que se
vem tentando implantar no Brasil, desde os seus primórdio~ como Nação independente. Mas, de qualquer form'a, da minha experiência recolhida àquela época até os
dias atuais, cada dia e cada vez mais eu me convenço de
uma característica especial da persOnalidade do homem
brasileiro. Eu, na minha desinformação, já me convenci
que essa antiPatia q-ue temos por aqueleS que estão no
poder, essa vocação em não gostar das autoridades, mas
todos queremos ser autoridade, parece que é inerente a
nossa formação, levado, até mesmo aqueles que militam
na política, por muitos anos, como é o me_u ciso, de vez
em quando, a encontrar-se numa posição vexatória, porque temos -uma faCilidade enorme, temos uma receptividade permanente para a maledicência, para tudo aquilo
que denigre a imagem de um homem pú_blico, especialmente quando ele se notabiliza. Veja V. Ex• quando a
UDN foi fundada em Goiás, eu fui varrer a sede do Partido e vender o jornal da UDN na rua. Então, ao gritar
as manchetes que estampavam o jornal da UDN em
Goiás, -o Jornal do Povo, apre-ndi niuito cedo a gritar
contra os ditadores então apeados do poder. Com o correr dos tempos, com esse rebolo que vai nos esmerilando,
que são os percalços da vida, a gente é levada, às vezes, a
refletir mais, a moderai-se maís~ eeSSa aliás, acho que é a
finalidade maior deste mundo. Deus, realmente, não nos
mandou aqui para divertir-se às nossas custas; por certo,
seu propósito é que nós aqui nos aprimorássemos, saísse-mos da condição de miseráveis criaturas e elevássemonos à condição de seus filhos, através desse burilamento.
Mas, nesse processo, devo já ter caminhado alguns passos porque, hoje mesmo, quando me lembro que faz 30
anos que Getúlio Vargas foi levado ao suicídio por
sentir-se traído, por sentir-se ultrajado, por sentir-se impotente para continuar a exercer o poder com a dignidade com que t!='do o homem de bem se propõe a exercer, à
êpoca,-no meu julgamento precipitado de jovem, e é nes-se ponto que quero me penitenciar, intolerantemente entendi o seu suicídio como um ato de covardia, como uma
fuga, como uma confissão de culpa. E hoje, V. Ex•, com
a sua dignidade, da altura da sua experiência, mas sobretudo_da sua autoridade moral, faz constar no Senado as
suas palavras de pezar pela ausência entre nós desse
grande estadista, que por certo cometeu muitos erros,
mas que na adversidade da época em que assumiu o poder, época em que hoje a gente com niaior isenção pode
fazer uma melhor avaliação. Houve época em que nós,
aqui, do interior de GOiás, nesSe pedaço esquecido de
Brasil, tínhamos o nosso entendimento, julgava-se o homem pelas armas que ele conduzia. E foi com ~ssa mentalidade e esse tipo de cultura e entendimento que os Revolucionários de 30 assumiram o poder, na tentativa de
corrigir ísto. Daí por que, com o correr do tempo, passei
a entender que, com erros e desacertos, aqueles contra os
quais aprendi a gritar nas esquinas, para vender o jornal
da UDN, e gritava, realmente, convencido de que estava
prestando um serviço, além de levar o pão para os meus
irmãos menores, eu estava prestando um serviço político, também, porque protestando contra esse elemento,

que eu entendia nocivo, hoje, eu aproveito o di~c_urso de
V. Ex• para penitenciar-me, levado, sem dúvida nenhuma, pela reflexão e- pela experiência que amealhei de lá
para cã. E, sobretudo, a minha palavra de compreeensão, que eu gostaria que chegasse como de conforto,
também, aos descendentes de homens como Getúlio
Vargas que, à sua maneira e de acordo com sua época,
prestaram relevantes serviços ao nosso País, Muito obri~
gado a V. Ex•, desculpando-me por ter me alongado tan-

to.
O SR. NELSON CARNEffiO -

Muito grato a V.

Ex• pela contribuição que traz a essas poucas palavras
que aqui devo proferir. Realmente, a distância do tempo,
Sr. Presidente, é que vai m-oldando a figura dos homens
públicos. A proximidade cria choque e divergências. Eu
que preguei a Aliança Liberal, na praça pública, muito
moço, cedo divergi de Getlilio Vargas, acompanhando,
em 1931, meu saudoso chefe, José Joaquim Seabra; e
dele nunca mais me aproximei, até que acompanhei,
como todo o Brasil, desolado, surpreendido, chocado, o
desespero de sua morte.
São passados 30 anos. Nós que dele divergimos tantos
anos, podemos julgá-lo, hoje, com mais serenidade.

O Sr. Octávio Cardoso- Permite-me V. Ex.• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO O SR. OCTÁVIO CARDOSO -

Pois não.
Eu gostaria de

associar-me ao pronunciamento de V. Ex•, em homenagem ao falecido Presidente Getúlio Vargas. Sabe V. Ex•,
como poucos, que Getúlio Vargas c_onseguiu sintetizar o
pensamento político do Rio Grande do Sul, para vitoriar
a Revolução de 1930. Trouxe, com ele, uma plêiade de
homens dos mais ilustres, que engrandeceram e prestaram relevantes serviços a este País, e enriqueceram as páginas políticas do meu Estado, o Rio Grande do Sul. Getúlio, da Revolução de 1930, não foi o mesmo ao longo
de seu _Governo. Tenho, ainda, aqui na frente, pronunciamentos da Oposição da época; e só para lembrar o
pronunciamento de um dos homens públicos mais ilustres, Afonso Arinos, no dia t3 de agosto de 1954, em que
fazia um discurso contundente, contra o Presidente,
sobre quem lembrava as simpatias nazi-fãScist:iS, embora
depois mandasse as nossas tropas, para a Europa, combater em favor da democracia. Lembrava o Presidente o
opressor do povo, no seu período de ditadura; lembrava
o Presidente, em cujo palácio corria um mar de lama que
denunciou. Pois Getúlio, com a sua sabedoria política,
com seu amor próprio de homem que sabia usar o poder,
reservava para seus opositores mais uma Surpresa. Ao
invés de ser deposto, no outono de sua vida, uma deposição que atê poderia ser festejada pelo povo, tal o calor,
tal a veemência da OpOsição parlamentar e de Imprensa,
acabou despedindo-se do poder e entrando na História
~través da maneira como todos sabemos que o fez. E foi
Afonso Arinos, no candente discurso de 13 de agosto,
quem disse no dia trágico de 24 daquele mês cito:
..Nunca a expressão corrente de que só a perspectiva do tempo dá a medida necessária para o julgamento dos homens encontra mais legítima explicação do que no caso presente. A vida pllblica é, infelizmente, muitas vezes, inseparável dos trágicos
desfechos."
Desfecho em que o Presidente se redimiu e se consagrou perante a opinião pública; mostrou a sua surpresa e
para muitos quis demonstrar a sua inocência nos acontecimentos- os últimos- de que era acusado. Presto assim, aproveitando-me do pronunciamento de V. Ex•, a
homenagem do meu Estado a esse estadista combatido,
controvertido, mas sem dúvida patriota, de espfrito
adiantado para a sua época e responsável por grandes
empreendimentos neste Pais.
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O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.
Ex• E acho, Sr. Presidente que nada mais precisarei dizer. Os nobres Senadores Beneditp Ferreira e Octávio
Cardoso deram vivacidade e trouxeram valiosos depoimentos às palavras que aqui desejava proferir. Creio que
todos nós pensamos da mesma forma. Sorn~nte o tempo
dará essa perspectiva. üs que nos acusam, hoje, amanhã
compreenderão muitas de nossas atitudes, e o~; que de
nós divergem, agora, certamente amanhã nos aplaudirão. De qualquer forma, a História é que vai traçar, definitivamente, o perfil de cada um de nós, personagens que
somos da História política: do Pafs.
Getúlio Vargas, 30 anos depois de sua morte, tem hoje
a perspectiva que necessitava para que julgassem e julgassem a sua obra permanente e definitiva do País.
Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concedo a palavra ao nobre Senador Álvaro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
h um aforismo apropriado para este momento aquele
que afirma ser mais segura uma vitória quando das
várias estratégias pOssíveis, a maior pãrte favOreCe uma
das forças em embate. E um exemplo disto é o que estamos podendo vislumbrar a partir do instante em que dissip"itmos as cortinas· de informações públicas emitidas pçIas duas candidaturas à Presidência da República.
De um lado, afora o metralhar de declarações cuidadosamente planejadas pelo 3z3Staff malufista, temos desencontrados petardos promocionais vindOS do Governo
(apoiamos, apoiamos maís ou menOs, aporamos Uiri ·pouquinho), dos gabinetes de direção do PDS (estamos Unidos, os companheiros voltarão a nossos braços, não há
cisões, etc) e dos inúmeros partidários do SR. ~aluf,
que, antes se escondiam atrás das cortinas e hoje dão
como novidade a sua adesão ( como foi o caso de nosso
nobre líder governista do Senado), alguns ministr~s e
vãrioS personagens do segundo escalão.
Ao final, e isto é Conveniente para a Cstratêgia malufista, não se sabe, objetivam-ente, com quanta força ele
pode realmente contar. E o que importa não é o dado
objetivo. Importa a impressão de força que venha a causar sobre os votantes indecisos do Colêgio.
Sim, Sr. Presidente, Srs. Seriadores, antes de tudo é
preciso erigir uma imagem de força que se impõe. Imagem de que o candidato possui força própria, imagem
carismátiCa, imagem parainfundir temor e reverência. E
também a imagem de que faz outras forçãs Somarem-se a
ele. Mésmo que resistam e que, de preferência, se mostrem discordantes; mas que ao cabo, capitulem e se rendam à força do grande líder.
Este fOi o caso da encenação do apoio do Planalto ao
candidato alardeado como _vitorioso na Convenção do
partido do Governo. O Planalto já havia malufado - e
esta expressão publicamente instaurada de sentido nega~
tivo, já revela a natureza dessas adessões- muito antes
da Convenção. E foi esta a razão e não outra qualquer,
de o Ministro Andreazza ter sido "cristianizado" pelos
·conchavas dos bastidores do palácio. Ele foi solert_emente induzido a permanecer na disputa, com falsas informações e insidiosas persuasões, justamente para criar a
encenação da disputa, supostamente' democrática, na
Convenção.
Porque isso era. vital na estratégia monolitica e irreversível do malufismo. A imagem de força própria saiu
reforçada desta encenação. E levou à jogada tática seguinte; o Presidente e o Cfiefe da Casa Civil, compungidos, recebem hesitantemente o Sr. Maluf e asseguramlhe limitado apoio. Apoio quase formal nas aparências,
porque era necessário dar a impressão de resistência. E
seriam precisos mais alguns dias para encenar o ato final
de capitulação ao mais forte.
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A isto se soma, nos dias que correm, um jogo de cena.
Os rriinistrOs- afinal, homens que devem seguir. antes
___ de tudo, o Presidente_ que é seu líder natural e institucional- vão sendo abordados um a um. E a cada entrevista, é maiS-um que cai. Ou melhOr, malufa. É a força alargando seus tentáculos. E, como dizem osjomais, "É malufar ou dançar!". Como aconteceu com o Sr. Cam_ilo
Penna, notoriamente ligado ao vice-Presidente Aurelia- nQe_hã_muito na mira dos ç_anhonaços planaltinos.
Ora:,- Se isto oc-õ-ffe ao-níVel do primeiro eScalão do Governo Federal, o que não poderá ocorrer nos degraus inferiores da nomenclatura, da enorme hierarquia governamental e, principalmente, da piramidal estrutura
político-partidária do situacionismo! O efeito esperado é
escancaradamente óbvio: os deputados e deleg:ados estaduais, que obtiveram seus mandatos à sombra da generosa e frondosa máquina de governo, só têm a -temei:- e,
nisso, a ad_erir sem pestanejar. Se é assil:_l!, um jOgo bruto,
"lá em cima", agora, o que não serã amanhã com quem
não aderir à força em expansão?
E nesse caminho, entretanto, vai se r~velando a própria natureza política e ideológica desta corrente. Na sua
base, na sua raiz, estã a megalomania e o autoritarismo.
E _suas ramificações se expressam pela imposição indiscutível, pela prepotência, pela hiper-autovaloração que
chega às raias da idolatria. E sua seiva estã escondida em
seu âmago; é o espfrito antidemocrático a vontade incontrastável do poder, o absoluto e distante, de consideração para com a opinião pública, para com a vontade
nacional,. para com as aspirações populares. E, exata- rrieiltiPOr isso, ela não pode sobreviver em cãmpo aberto_. Não_ pOde suportar a luz do dia, a liberdade da praça
pública. Sua vitalidade estã, precisamente, sendo aurida
no ambiente limitado, na escuridão, no silêncio da conivêhciã,-n-oS sUbterrâneos do inedo e da submissão de minorias usurpadoras.
Mas vem dãi, justamente, a sua maior fragilidade. Seu
caminho de sobrevh~ência e de afirmação é único, não
comporta alternativas. E só se abre pela dominação surda, pela pressão e pela coerção, jamais pela convivência
igilalitáriã, pelo consenso livremente estabelecido e pelo
engajamento consciente e convicto. A sonoridade de
auto-exaltação, o seu ofuscante e passageiro brilho, são
menos para afirmar suas próprias qualidades, do que
para abafar -o dissenso e para amolecer as vontades contrárias; e isto se viu ao longo da campanha preparatória
e de sua culminação na bOJilbâstica opereta bufa em que
se transformou a Convenção do PDS.
E, vejam o·s senhores, como as imagens são enganosas.
De outro lado, reunia-se uma menos ruidosa e menos
feérica Convenção do PMDB. Convenção que os arautos malufistas têm insistido em caracterizar como fechada, antidemocrática e como fruto de concha vos de cúpulas. Esta é a imagem criada pelos próprios aparelhos
publicitários do Sr. Maluf (aliãs, caríssimos, pagos ao
peso do ouro supostamente materno!) para realçar seu
contraste com a encenação da Convenção pedessista.
- Mas qual foi sua realidade? qual foi seu real significado? qual é o seu concreto resultado?
Ali se reuriiram correntes que-Clissentem. Homens com
opiniõeS 'firrriã.das que concordam ou não com a linha
adotada pelo Partido. Homens que puderam livremente
expressar suas convicções, suas conCordâncias e suas
contrariedades. Ali se espraiou a ·atitUde e a postUra concreta de patriotismo e de renúncia de um UU~es Guimarães. Onde encontrar, no qJ.!e sobrou do PDS, uma figura que, ao menos, se essemelhe a esta? Ali se fêz audível a
consciência nacional de que é preciso mudar. Mas mudar
mesmo! Não os próceres, os mandatários, mas a própria
essência do Governo e do Estado.
Ali está, concretizada, a seiva pura da vontade nacio~
na!. A determinação de alcançar um objetivo de interesse.
social amplfssimo, um objetivo que é assumido de co-
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ração-e mente pela maioria do povo brasileiro. Determinação de emfrentar desafios vindos de onde vierem, desafio- de seguir o caniinho que aparecer e não de escolher
um caminho inrreversível. Determinação que refletia a
coragem de afrontar as ameaças no próprio campo em
que elas se ponham.
Sim, senores Senadores, esta foi a realidade da convenção do PMDB e é a'realidade da campanha pelarestauração da democracia brasileira. Seu objetivo, por ser
tão palpável e comum a toda Nação, exige esta coragem
de arrostar todos os desafios e todas as provocações.
E ~la toma corpo, visível e transparente, na proposta
lançada pelo Dr. Tancredo Neves ao Deputado Maluf: ir
ao Presidente exigir as eleições diretas.
Esta -é uma manifestação de coragem que só é passivei
quando se tem fé na verdade. Na verdade da insubornável vontade" popular. Fé em que ~e está na rota certa,
apesar dos desvios intermediãrios do caminho. Coragem
de aceitar as alternativas disponíveis para alcançar os
- -- objetivos mais justos e c_orretos.
Para a aliança de forças democráticas há certeza de
que a vitória não deperl.de do caminho. Os obstáculos do
caminho são para serem vencidos e jamais evitados. Para
serem vencidos exatamente pela conjugação de forças
reais da Nação. Conjugação esta que atê pode ser ilustrada com as que são explicadas pela física. Vetares de direções diversas podem ter uma resultante mais forte que
a soma dos componentes. E esta é a realidade da aliança:
sua resultante- a efetíva redemocratização do País, deliberadamente sonegada e protelada nestes últimos vinte
anos justifica e enobrece a conjugação de forças concorrentes e até mesmo conflitantes.
E este é o signifiOO:do da Conveção do PMDB. Nela
culmina uma luta de décadas. E como é lícito esperar, ela
teve a modéstia do verdadeiro heroismo. Nela se assumiu o caminho de vitória que cumpre trilhar. Nela se
cumpria, dentro das viabilidades que asseguram o desiderato da ação, a vontade popular que o Partido encarnou ao longo- da campanha pelas "Diretas Já". Estas jamais foram postas como um fim em si mesmo. E isto estã
afirmado em meus discursos e pronunciamentos passados, aqUi no Congresso, na praça pública e na imprensa.
Corria estã com todas as letras nos pronunciamentos de
Ulyss_es Guimarães, de Tancredo Neves, dos gqvernadores peemedebistas, dos lfderes todos de nosso partido; e
em todas as intervenções feitas nos palanques e nas demais mobilizações pelas Diretas. Em todos os momentos, esta via foi predicada como uma das alternativas melhores, mais legítimas para chegar à redemocratização.
Mas isto não interessava à hegemónica bancada malufista incrustrada no PDS. A ordem foi bloquear de todos
os modos, legítimos ou não, a aprovação da Emenda
_ Dante de Oliveira. E foram os tentáculos, então ainda
ocultos, da força autoritária e prepotente, que puseram
tropas à porta do Congresso para intimidar os indecisos.
Foram estes tentáculos que procuraram caJar a voz e a
consiência nacionais, censurando as comunicaçõCs,
ameaçando com a quebra da ordem institucional, já de si
frãgil, que aí está.
Porque sua estratégia não comportava, por única e irreversível, o caminho da legitimidade plena. Como está
comportando a profunda modificação do teor e do significado de pleito através do Colêgio Eleitoral. Porque nes- ta configuração que vem tomando, o pleito via Colí:gio,
estã contaminado, fatalmente contaminado pelo brado
nacional pelas diretas. Configura-se, agora, como uma
luta não mais entre dois candidatos saídos de um mesnio
curso histórico-político. Mas como um embate entre o
que representa a vontade popular majoritária e o querepresenta a antítese a esta vontade. Jã não é: apenas uma
simples opção eleitoral entre dois lideres e duas correntes
políticas. Mas o confronto entre a Nação e o Autoritarismo continuísta.
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Isto rere as bases da estratégia m~ufista. Ma·s amplia
as bases do movimento nacional pela redemocratização,
cujas estratégias tanto podem ser conduzidas pela v~a das
eleições diretas - onde sua consagração seria notoriamente inevitâvel - como pela via das eleições indiretas,
em que a soma de correntes diversas lhe confere uma representatividade que jamais o malufismo obterã.
E aí estã como um desafio concreto a esta afirmação e
esta afirmação a proposta de Emenda Constitucional do
Deputado Theodoro Mendes - e outras de igual finalidade, inclusive uma de nossa autoria. Está também o desafio posto pelo Dr. Tancredo Neves, de que o presidente Figueiredo também recoloque uma sua proposição, se
não aceita ver aprovada uma de iniciativa das oposições;
ou, se preferir, manter a aparência de neutralidade magistral e a duvidosa promessa de fazer deste País um Democracia.
Ã.S forcas reais da redemocratização, às forças reais da
mudança social, econômica e politica, às forças reais derivadas da vontade nacional torna-se secundário o caminho a seguir para alcançar seus objetivos. Há várias alternativas estrat~gicas e p-or isso ~ mais segui-a a vitória.
Segura, porque justa ela sempre foi.

E se reais e justas fossem as fotças alardeadas pelo malufismo, também lhes serja indiferente o caminho. Poderia sair das sombras e do medo, vindo à praça pública,
vindo ao diálogo com o povo, para buscar nele- e não
em atemorizadas minorias- o cheiro do povo que elas
nãO têm, nem jiimã1STiVCram. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concedo a palavra ao nobre Senador Ga_stão_Müller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Não há dúvida de que, infelizmente, o meu Mato
Grosso tem que dar a impressão- ãos que lêem as notícias
dos jornais que é um Estado que vive o clime da violência. Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que esse clima·
é gerado pelo Poder Público Estadual, representado, geralf~!ente, pelas Polícias Militar e Civil.
Aprendi, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando servi
o Exército" Nacional, "qU:e a tropa é reflexo do Chefe",
ou seja, se o chefe é eficiente· a trõpa SOb o sC:ii cOmando
também o é.
Nos casos em pauta, nota-se, perfeitairi.ente, que a
afirmação ê verdadeira, pois, conforme o Correio Brui-

Hense do dia 7 (sete) último a Polícia- Militar dC: Mato
Grosso, usou e abusou de e1(.cesso de violência Contra os
bandeirantes do século vinte, os heróicos gariin(J"eiroS da
intitulada "Grata do Aragão" no Município de Cotider.
O Correio BraziJieue diz muito bem, quando afirma
"Polícia diz que "limpou" e essa última -palavra entre aspas. Quando os policiais ..limpam" já se sabe que ê na
base da ameaça lisica, prisões arbitrárias e Por qUe-Dãodizer "torturas" ffsicas e morais. QüâlC- ãtrlbuição le·
gal dessa Polfcia arbitrária e geralmente constituída de
figuras inconSeqUentes e frresponsâveis, para 38fedir,
uma população ordeira, pacífica, que procura gaiihar o
pão de cada dia, honestamente, na vida árdua das gru·
piãras?

a

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ..a tropa é-i-eflexo
do chefe e do chefe maior o Governador do Estado, produto gerado pela corrupção e pela fraude, é por sua natureza, conforme se percebe, tem tendência para ser um
violento, infelizmente. O outro, Secretário de Segurança
é um magis~rado, ambicioso de mando e de posição, despreparado para gerir a segurança do povo de Mato
Grosso.

Outra denúncia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, noti·
ciada pelo Correio Brulllense já citado, anuncia a via·
lência da duas Policias (Militar e Civil), em Aripuanã,
em Mato Grosso, praticada contra a população, o Bispo
e outro sacerdotes -que lá estavam.
Feriram gravemente um cidadão, no abdomem e outro em região menos perigosa. A manifestação pleiteava
melhorias para a cidade, pois, o Prefeito nomeado e um
ausente da cidade, tendo sido nomeado pelo Governador
que infelicita Mato Grosso, para agradar certas áreas
comprometidas, do Governo Federal, com "mar de lama" que transitã pelo baixo mundo dos Palâcios Governamentais.
Não faço nenhum apelo aos Poderes Públicos de Mato
Grosso e nem do Governo Federal, pois seria inócuo,
- diante da total insensibilidade deles para os problemas
sociais, paralelamente, a total incapacidade dos mesmos.
Todos os dois Poderes estão nas mãos de incompetentes.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que conste
dos Anais as j~ referidas not[cias.
-

"POLICIA DIZ QUE "LIMPOU"
GARIMPO PACIFICAMENTE
Cuiab' - O Diretor-Geral de Policia Civil de
Grosso, Coronel João Evangelista. contestou
on~_em a denúncia do Advogado Walter f{oseiros
CoUtinho, do Sindicato dos Garimpeiros de Mato
Grosso, de que a Policia usou de Violência para e;Jtpulsar garimpeiros- de uma área conhecida como
"GJ;"ota -do Aragão", no Município de Colider, e;~t
tremo norte do Estado. Porém, ele confirmou que
um contingente de. 22 policiais civis e militares fez
operação de limpeza na área, mas de forma pacifica.
- Primeiro. lã não há cinco mil homens. Cadastramos exatamente 295 garimpeiros, com um total
de·60 dragas e outros tipos de equipamentos de menores portes. Fomos na semana passada até o local
porque jâ havia determinação do Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM) para sarda
dos garimpeiros, que invadiram áreas da empresa de
mineraÇão e Engenharia - Engemil- e da Empresa Mato-grossense de Mineração (Metamat)- disse Evangelista.
~ato

Segundo afirmou, os garimpeiros não esboçaram
nenhuma reaçào porque ..eles já sabiam que estavam em áreas de empresas que detém hã muito tempo o alvará de pesquisa naquela região e estavam
trabalhando atê que fossem obrigados a sair por
força da Lei".
Evangelista (não forneceu o nome) e uma casa de
comércio de equipamentos para garimpo, de Peixoto de Azevedo, foram os responsáveis pela invasão
das áreas.

PADRE DENUNCIA VIOUNCIA
Belo Horizonte - O vigário de Aripuanã (MT),
José Eduardo Gois, alertou ontem, nesta capital,
para o risco de uma revolta da população da cidade,
de graves proporções, devido as arbitrariedades
políciais lá ocorridas. Em entrevista coletiva, o padre, que também é médico, disse que tudo começou
no dia 25 passado quando a policia atirou abertamente contra uma pacífica passeata que tinha à
frente o Bispo de Jiparanâ (RO), onde está a diocese, Dom Antonio Possamai.
Recebidos a tiros de revólver e fuzil cinco manifestantes da passeata que pedia melhOramentos para
a cidade foram feridos, um deles internado em esta- do grave. Segundo o padre, a partir daí a polícia cer-

cou a Igreja onde os fiéis somente entravam depois
de revistados. Devido_a ameaças feitas pela polícia o
padre e o bispo resolveram deixar a cidade para leVar o fato ao conhecimento do Governo do Estado e
da Secretaria de Segurança P6blica do Etado do
Mato Grosso. O padre fez as denúncias em Belo
Horizonte porque aqui tem amigos. Mas explicou
que o caso jâ foi levado às autoridaiies do Estado de
Mato Grosso."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro,
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Pronuncia
o ·seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:

O Estatuto dos Funcionários Civis da União, a Lei n'~
1.711, de 28 de outubro de 1.952, pelo art. 242, inserido
no· capítulo concernente às Disposições Gerais, eStabelece que quando o falecimento do funcionário ocorrer em
coilseqUência de acidente no desempenho de suas
funções, à respectiva famíJia ê assegurado o direito a
pensão em valor igual ao do vencimento ou remuneração
percebida em vida pelo servidor.
~ chamada pensão especial por acidente em serviço,
regulamentada pelo Decreto n'i' 76.954, de 30 de dezembro de 1.975.
A Lei n'i' 6.782, de 19 de maio de 1.980 ampliou ainda
mais o alcance da medida ai consubstanciada, determinando a equi-paração da doença profissional ao acidente
em serviço, para efeito de percepção da pensão especial
do art. 242 do Estatuto, de tal modo que se o funcionário
vier a falecer em decorrência, digamos, de neoplasia maligna, à sua família se assegurarã o direito à dita pensão.

Entretanto, em razão do carãter restritivo da legislação estatutãria, assim como dos diplomas que a complementam, regulamentam ou e"plicitam - dentre eles
os citados Decretos n'i's 76.954, de 1975 e Leí n'i' 6.782, de
1980 - inúmeros casos têm ocorrido de familiares de
servidores, não necessariamente funcionãrios públicos,
que pleiteiam o beneficio e não o· conseguem diante,
principalmente da rigorosa interpretação dada à questão
pela administração oública.
Em conseqüência, conhecem-se casos de viúvas de serque, tendo o de cujus, em certa ocasião de sua vi~
da: optado pelo regime da CLT como indesprezâvel condição de melhoria funcion-al e remunerat6ria, não podem, todavia, por isto mesmo, conseguir o beneficio do
art. 242 do Estatuto que, explicitado pelo Decreto
76.954/75 e ampliado pela Lei n<1 6.782/80, aplica-se tãosomente a funcionãrios públicos, strlctu lelliU e acabou
por introduzir dois critérios distintos, antagónicos e afi~
_nal injustos ness~ questã_o da pensão especial por acidente em serviço.
Hã que se corrigir tal falha, com toda urgência.
A modificação legislativa que aí certamente se faz necessâria é, todavia, de iniciativa exclusiva do Presidente
da República, vedada ao legislador ordinãrio, por determinação expressa--.da Constituição.
vi~~res

Nestas condições, fica aqui o nOsso apelo para que o
E"ecutivo reaprecie a legislação pertinente, espeCialmente a de n'i' 6.782, de 1980, laborando para que os seus efeitos alcancem não somente os funciónãrios públicos atrktu mas também todos os servidores públicos. 9Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a sessão ordinâria de segunda-feira seguinte.
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ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 40, DE 1984
(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento Interno)

6
Votação, em turno único, do Proje:to de Lei da Câmara n9 53, de 1977 (n"' 227/75, na Casa de origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratos de tarefas profissionais, e dá outras providências,
tendo
-de Leglslaçio Social; e
-de Edacaçio e Cultura.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do

Senado n"' 40, de 1984, de autoriá do Senador Nelson
Carneiro, que autoriza a emissão especial de selos em beneficiC!_ dos trabalhadores desempregados (dependendo
de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de
Legislação Social e de Finanças).

z
PROJETO DE LEI DO SENADO
No 100, DE 1984
(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento Interno)
DiscusSão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n' 100, de 1984, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que acrescenta dispositivO à Lei n' 4.504, de 30
de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), com vistas à
fixação de módulo de fracionamento de propriedade rural específico para o Distrito Federal (dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura e do Distrito Federal).

3
Votação, em tum o únicO, do Projeto de Lei da Câmara n"' 5, de 1981 (n"' 3.035/80, na Casa de origem), alterando o art. I"' da Lei n"' 6.226, de 14 de julho de 1975,
que dispõe sobre a contagem reciproca de tempo de Serviço Público Federal e de atividade privada para efeito
de aposentadoria, e dâ outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 971 e 972, de
1981, das Comissões:
-de Segurança Naclonll; e

-deFlnuçu.

Votação~ em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' lO, de 1981 (n"' 1.529/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 354 e 355, de
1981, das Comissões:

- de Leglslaçio Soclal; e

-de Flnuças.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 44, de 1981 (n"' 587/79, na Casa de origem), que
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, teie-visão; cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou
qualquer outro tipo de publicação) aceit~ a autorização
ou a veiculação de anúncios e de comerciais que não sejain negociados produzidos, criados, filmados, gravados,
copiados - imagem e som - por profissionais e empresas brasileiras, tendo
PARECERES, sob n9S 186 e 187, de 1983, das Comissões:
-de Economia, favorável, cotn voto vencido dos Senadores Bernardino..Yiana, Jos~ Lins e Lenoir Vargas; c
- .. F'hwlças, favorável.
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PARECERES, sob n's 692 e693, de 1982, das Comissões:
......;; de Leglslaçio Social, fàvorável, nos termos de
Substitutivo que apresenta; e
- de coostitulçio e Justiça, pela injuridicidade do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação Social,
com voto _vencido, em separado, do Senador Franco
Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessao às 17 horas e 10 minutos.)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' -65, de 1979 (n"' 4.257 (11, na Casa de origem, que
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Fer·
roviãria FC:dCral a seus ocupantes, tendo
PARECERES, sob n9s 335 e 336, de 1980 e 635 a 637,
de 1981, das Comissões:

-de TruiiJIClrles, Comunloaçio e Obras PúbUoas, 1•
pronuadam.ento: contrário~ 2t pronundam.ento: favorável
ao Projeto e à Emenda de Plenário;
_
- d~ Flnançu, l"'"'Pronundameoto; favorável; 2t pronundalnento: favorável à Emenda de Plenário; e
-de Consdtulçio e Jutiça., pela constitucionalidade e
juridi,cidade do Projeto e da Emenda de Plenário.

8
Votação, ·em turno único, do Requerimento n"' 784, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos dos arts 75, c, 76 e 77, do Regimento Interno, a criação de uma comissão especial mista, compOSfa ·ae 11 (onze) senadores e 11 (onze) deputados, para, no prazo de 120 (ceilto e vinte) dias, com a colaboração das entidades mais representativas da sociedade civil, discutir e apresentar soluções para a crise
.económico-financeira do País.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia)

Votação, em turno úni~, doRequerime!J_to_n9168, de
1984, deautorià dos Senadores H·umberio LuCena e Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 371, c, do
Regimento Interno, urgência para a Mensagem n"' 248,
de I 982, pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização do Senado para que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires (SP), possa contratar operação de
crédito no valor de CrS 52.217.541,95 (cinqUenta e dois
ffiilhões, duzentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta
e um cruzeiros e noventa e cinco centavos).
lO
VotaÇão, em turno único, do -Requerimento n"' i69, de
1984, de autoria dos Senadores Humberto Lucena e Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 371, c, do
Regimento Interno, urgência para a Mensage~ n"' 249,
de 1982, pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização do Senado para que a Prefeitura Municil?al de Santa Bárbara D'Oeste (SP), possa contratar
operação de crêdito no valor de CrS 30.516.3_57,59 (trinta
milhões, quinhentos e dezesSeis mil trezentos e cinqUenta
e sete cruzeiros e cinqUenta e nove centavos).

11
Votação, em turno único (apreciação preliminar dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara nt 79, de 1979 (n"'
L511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 5"' da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alterada )>ela Lei n• S.890, de 8 de junho do 1913, tendo

Está

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. OCTÁVIO CARDOSO NA SESSÃO DE 23.fi.fi4 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. OCfÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Ontem, nosso ilustre colega de representação, Senador
Murilo Badaró, assumiu o Ministério da Indústria e do
Comércio. Não pudemos fazer o registro do evento porque a sessão de ontem era especial Cse destinava a homenagear a menlória de Dinarte Mariz.
Todavia;· hoje, em nome da Bancada do PDS, desejo_
ressaltar ao ilustre parlamentar, ao ilustre mineiro que
tanto honrou e dignificou a representaçao parlamentar,
quer na Câmara, quer no Senado, a esperança que temos
de que bem representa a classe politica no Ministério que
acaba de assumir.
De outra parte, ressalto a dignidade das declarações
feitas pelo seu antecessor, o ex-Ministro Cainil Pena, que
vejo, na imprensa de hoje,-dizer que não fez política partidãria no Ministério porque não é do seu feitio, mas espera que o seu sucessor possa fazê-la com dignidade e segundo os melhores parâmetros de uma sociedade organizada. Saiu mansamente, com o elogio do Presidente da
República que afirmou que começou tendo relações funcionais com o seu Ministro, para acabar fazendo-se um
amigo de S. Ex' Registro esse fato, Sr. Presidente., como
também a nossa satisfação ...
O Sr._ Pedro Slmoa -

Quem tem amigo ...

O SR. ocrÁ VIO CARDOSO - Eu terei muito prazer em dar o aparte a V. Ex:•, que é usueiro evezeiro em
resmungar enquanto alguém fala.
O Sr. Pedro Simon precisa de inimigos!

Quem tem amigos assim não

PrOSS!!guindo, Sr. Presidente, quero registrar a circunstância de haver assumido, hoje, sua cadeira de Senador, o nobre Senador Morvam Acayaba Rezende, a
quem, em nome da Liderança, apresento as boas-vind8s
a esta Casa, na expectativa de que represente com brilho
e dignidade a nobre gente de Minas Gerais.

O Sr. Moacyr Duarte- Permite-me V. Ex:• um aparte?

O SR. OCfÁVIO CARDOSO- Com muito prazer.
O SR. MOACYR DUARTE - Na expectativa e na
certeza de que representará com brilho e dignidade o seu
Estado.

O SR. Gutio MiBier - Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR.

~rio

Cardolo -Com muito prazer.

O Gastio Mtmer- Senador, eu também, em nome do
PMDB, dou as boas-vindas ao novo Senador de Minas,_
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fazendo votos de_gue no período em que ele fique aqui,
como todos os mineiros, bem represente a terra das alte·
rosas, e traga aqui, as aspirações, os desejo e os sonhos
do povo mineiro. Boas-vindas ao ilustre colega.

O SR. OCtÁVIO CARDOSO- Sou muito grato ao
aparte de V. Ex~. Senador Gastão Mi.lller, que presta
também, em nome do PMDB, as homenagens ao nosso
colega que acaba de assumir_o_mandcl.tQ.
O Sr. Alfredo campos aparte?

Permite-me V. Ex• uma

O S,. Octtvio Cardoso -Com muito prazer, ouço o
nobre Senador Çampds, tambêm de Minas Gerais.
O Sr. Alfredo Campos - Preza11o Senador, V. Ex•
hoje se irmana à voz de outr9s senador«;s,_ aqui, no Senado, para falar repetitivamente no nome do meu· Estado.
Falou-se em Juscetino, e falou-se em Minas Gerais;
falou-se em outros ex-presidentes da República, e falouse no meu Estado; falou-se no Senador Murilo Badaró, e
falou-se em Minas Gerais,. E agora, cOm o maior prazer,
ouço V. Ex• dizer o nome do rec_ém-chegado, Senador
Morvan Acayaba, meu amigo, meu coestaduanõ e meu
adversáriO jfas alteras~. Quero fazer minhas as suas palavras, no instante em que saúda o novo Sen_ador das Minas Gerais, nesta Casa e, tenho certeza, pelo que conheço de Morvan Acayaba, ele haverá de representar
com dignidade, com a sua luta cotidiana, com o mais
bravo espírito democrático, o- Estado que eu represento,
também, nesta Casa. Felicidades ao meu caro amigo e
SenadOr da R'epública, Morvan Acayaba.

O SR, OCTÁVIO CARDOSO - Sou muito grato ao
aparte de V. Ex_•. Como último registro, Sr~ Presidente,
gostaria, também, de associar-me às homenagens que o
nobre Senadpr Gas_tão_ Müller, há pouco, prestou ao
nosso emine~te Almir Pinto, pelo lançamento de seu livro na tarde de ontem. Ele acaba de prestar mais uma
tolaboração, acaba' de enriquecer a representação de seu
Estado e de nosso Partido nesta Casa.

O Sr. Morvan Acayaba- V. Ex• me permite, nobre
Senador?

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Ouço, com muito
prazer, o nobre Senador Morvan Acayaba.

O Sr. Monan Acayaba - Eminente Líder, Senador
Octávio Cardoso, eu desejo, em aparte a V. Ex•., agradecer as boas-vindas, que tanto V. Ex•, como nobre Líder
do PMDB, Senador Gastão Míiller, como o eminente representante do meu Estado, nesta Casa, Senador Alfredo
Campos, acabam de me dirigir. Estou assumindo, hoje,
em substituição ao meu emimente companheiro de Pa_rtido e toestaduano, -Senador Mutilo Badaró, por um

período muito curto. porque S. Ex•., convocado pelo
Presidente João Baptista Figueiredo, para o Ministério
d3 Indústria e do Comércio, na melhor" das hipóteses, lã'
permanecerá apenas atê o fim deste Governo~ 15 de
março do próximo ano. Mas, nem por ser curto o perío-do, ele deixa de revestir para rriim a maior importância e
o maior significado, por poder estar aqui nesta Casa de
tão altas e tão nobres _tradições lia vida ins-tftudonal dO
Império e da República, de poder conviver com tanta
gente de tão expressivo valor e de tão valiosa atuação
como os nobres representantes que integram esta Casa.
Desejo, ainda também, por um dever de lealdade, agradecer as referências que V. Ex• fez ao emiilente titular da
senatória pelo PDS de Minas Gerais, o atual Ministro
Murilo BaQaró. E outro encargo também muito alto
para mim substituir uma figura -de tão alta expressão na
política do Brasil e -do Estado de Minas Gerais. Foi pena, ilustre Líder do PDS, que somente agoi-a, neste fim
de- GOVerno, fosse o Senador Murilo Bad_aró_ convocado
para um Ministério. Ele é um homem altamente qualificado para o exercício de qualquer função, quer na área
federal quer na estadual, pela sua cultura, peço seu talento, pelo seu valor cívico, pela sua lealdade, pela sua competência. E"como ainda ontem, no seu discurso de posse,
eu diZia: ••pouca importa que Sejam 7 meses;? dias, ou 7
semanas, o que importa é p.;>der servir ao Brasil", estou
certo de que S. Ex• servirá muito bem ao BrasiL De minha parte, quero dizer a V. Ex~ e aos meus companheiros
do PDS nesta Casa, que- podem ·contar comigo, com a
minha lealdade, com o meu apoio, Com o _meu_ voto. Serei o menOr dos companheiros, aquele que por menos
tempo aqui ficará. Mas, nem por isso, estarei afastado
das responsabilidades de representar aqui o meu Partido
e o meu Estado. E servir, também, ao Brasil. Muito abri-"
gad_o.
·

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- V. Ex•_, por ter as- sumido hoje, certamente ê o último, mas não será o menor.

O Sr. Benedito Ferreira - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Pois não.

O Sr. Beneditq Ferreira- Realmente, o aparte que
dou a V. Ex.• é absolutamente desnecessário porque V.
Ex• fala em nome da nossa Bancada e o faz muito bem.
Mas, eu gostaria: de consignar um reparo ao nosso novo
colega. S. Ex• já demonstrou, não só pelas suas origens
políticas, e não vai nisso nenhum desapreço àqueles que
vieram de outros Partidos, mas, foi para mim deveras
gratificante, porque tenho insistido muito quejâ fui em-prestado para a ARENA e emprestado para o PDS, mas,
eu continuo na velha UDN. E ao saber a origem partidá_ria do nos_~_O novo companheiro d"e Biin-cada, realmente eu me vi logo na certeza de que teremos aquilo que
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Minas Gerais sethpre teve de melhor, para substituir o
friexc"edível Senador Murilo Badar-6, Mas, na realidade,
o Senador Morvan Acayaba vem com aquela modéitia
que sempre caracteriza os grandes homens e, quando S.
Ex• se situa que será o menor, mas será o leal,jádissetudo. Mas há um reparo que eu não poderia deixar passar
em branco: quando S. Ex•, talvez na sua pressa de fazer o
seu aparte, diz que, na melhor das hipóteses, Murilo Badaró ficaria lá por sete meSes. Não! S. ex• poderá ficar
mais seis anos e nos dando a certeza de que vai ser um
grande Ministro político, no Ministério da Indústria e do
Comêrcio, e tendo aqui suprida, tranqüilamente, fartamente. a_s_ua ausência no Senado pelo Senador Morvan
Acayaba, que já vem, de plano, revelando que tem capacidade para fazê· lo. Muito obrigado a V. EK!

O SR. OCfÁ VIO CARDOSO - Sou muito grato ao
aparte ~e V. Ex•
·

O Sr. Gutio MUller- Permite V. Ex• um _aparte?

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Ouço V, Ex•, com
muito prazer, nobre Senador Gastão MUller.

O Sr. Gutio Mliller- Fiz urri discurso aqui nesta Casa, dizendo da necessidade de se voltar aos velhos panidos, porque estamos vendo, com a manifestação do Senador Benedito Ferreira, que nem a UDN morreu, nem
o PSD, do qual sempre fui membro. De modo que ressalto mais uma vez da necessidade da volta aos antigos Partidos, porque é voltar à realidade nacional e assinalar
que é com muita satisfação que eu vejo um udenista
substituir um pessedista, que foi promovido a Ministro.
De modo que o PSD está firme aí, vai continuar firme
para o futuro, para conquistar, novamente, a sua posição de maior Partido que já houve neste País, que foi o
PSD,
O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Muito obrigado a
V. Ex•

Finalmente, Sr. Presidente, para concluir, desejo dizer
a V. Ex.• que fui colega de luta estudantil do nobre Senador Pedro Simon. Fui seu colega na Assembléia Legislativa; fui seu colega em direção partidária; S. Ex', Presidente do MDB, eu, Presidente no exerclcio da ARENA.
Presidimos, S. Ex', e eu, as secções regionais de nossos
Partidos do Rio Grande do Sul, numa renhida campanha municipal e, depois, numa camp~nha estadual. Nossas relações foram sempre as melhores passiveis, pautadas dentro do respeito e da dignidade que deve ter o debate parlamentar, e não tive a menor intenção de ser
rude para com o meu colega. Apenas, defendia: a minha
prerrogativa de falar.
MuitQ obrigado a V. Ex• (Muito bem! Palmas.)
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1- ATA DA 130• SESSÃO; EM 27 DE AGOSTO DE 1984
1.1- ABERTURA

1.2:3 - COmunic"ação da Presidência
- Prazo para oferecimento de emendas aos Proje-tos de Lei da Câm~ra n9s !54 a 157/84, lidos anteriormente.

1.2- EXPEDIENTE

1.2.4- Leitura de Resoluções
1.2.1- Oficios do Sr. l9MSecretário da Câmara dos
Deputados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetas:

- Projeto de Leí da Câmara n\0 153/84 (n~'
I. 771/83, na Casa de ori&em), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza a reversão ao
Município de São Francisco do Sul, Estado de Santa
Catarina, do terreno_ que menciona.
- Projeto de Lei da Câmara n"' 154/84 (n<~
5.529/81, na Casã: deOrigem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a pensão
Policial·Mi!itar das Polícias Militares dos Territórios
Federais do Amapá e de Roraima, e dã outras proVIdências.
- Projeto de Lei da Câm_ara _n9 15:5/~4, (n9
1.949/83, na Casa de origem), de iniciativa do- SC:llhor
Presidente da República, que altera a estrutura e a
denominação da Gatcgoli6. Fnnciontii dC Técnico
em ReabHitação, do Grupo-Outras Atividadês de
Nível Superior, e- dá outras providências.
Projeto de Lei da Câmara n9 156/84 (n9
2.385/83, na Cás~Cde origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que reajusta a pensão especial concedida pela Lei n9 3.801, de 2 de agosto de
1960, a Antônia .Colombino Souza Naves, viúva do
·ex-Senador Abiton dJ: Souza Naves, e dâ outras providênCias.
Projeto da __ :I.ei da Câmara·. n'i' 157/84- (nt
6.487/82, na Casa âe oríge"ffi),-de iniciativa do Senhor
Presidente da Repúblí~a. que fixa os valores de retribuição da Categoria FunciO'hal de Fonoaudiólogo, e
dã outras providências.

1.2.2 - Pareceres encaminhados à Mesa

N9 43j84, que prorroga por 180 dias o prazo
concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito
criada pela Resolução n9 :52/80, destinada a investigar o funcioriamento do Mercado Financeiro do
País.
-

- N9 44/84, que prorroga por 180 dias o prazo
concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito
criada pela Resolução n9 99/82, destinada a investigar a crise na Previdência Social brasileira.

1.2.5- Requerimento

- _N9 119/84, de autoria do Sr. Senador Moacir
Duarte, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, da Orçl.em do Dia do Ministro do Exército, General Walter Pires, alusiva ao Dia do Soldado, dia 2:5
próximo passado.
1.2.6 --Leitura de projeto
·--..::._Projeto- de Lei do SenadO: n~ 1_~9/84, de autoría
~dQ Sr. Senador Álvaro Dias, que lib~ra de -restriçõ_es_ !l

moagem colonial de trigo.

1.2. 7 - Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder
- Aspecto político inserto na Ordem do Dia do Ministro Walter Pires, do Exército.
SENADOR NELSON CARNEIRO, como L!der
-cApelo ao Sr. Ministro do Interior e ao Presidente
do BNH, no sentido de dar uma solução para Q
problema das prestações da casa própria.
SENADOR JORGE KALUME- Ordem do Dia
do Ministro do Exército a propósito do Dia do Soldado.

SENADOR ITAMAR FRANCO- Considerações
sohre a apreciação, pelo Senado Federal, em regime
de-urgênCia, do projeto de lei que regulamenta o funcionamento do Colégio Eleitoral.
SENADOR HUMBERTO LUCENA: em explicação pesoal- Orientação partidária observada por
S. Ex• com vistas à apresentação e apreciação, em regime de -Urgência, do projeto de lei que regulamenta o
funcionamento do Colégio Eleitoral.
SENADOR ITAMAR FRANCO, em explicação
pessoal- Esclarecimentos sobre a par.ticipação de S.
Ex• no Colégio Eleitoral de 1978, tendo em vista comen~ári~s ~o Sr. Humberto Lucena, sobre o assunto.

1.2.8 - Lei_tura de projetõ
-Projeto de Lei ào SduickúJY 100{84, :de autoria dO
Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei n9 6.024 de 13 de março de 1974, para o
tim de dt_lerniinar a imediata automática absorção,
peJo Judiciário, dos processos de liquidação extr:ijudicial de fnStituições financeiras, sociedades segu~
doras e entidades de previdência. privada, quando
não concluídos no prazo de Seis meses.

e

Cedl'e-

hário do nascimento de Armando Mesquita.

SENADOR FABIO LUCEfiA- Aspeeto político
da Ordeib do Dia, do Ministro do Exército, alusiva
ao "Dia do Soldado".

SENADOR MOACYR Du_ARTE- Transcriçã-o,
nos Anais, da Ordem do Dia, do Ministro Walter Pires, alusiva ao "Dia _do Soldado".

1.29-~o

- N9 180/84, de autoria do Sr. Senador Itamar
Franco, solicitando informações à PETROBRÁS -=Pe(róleo Brasileiro S.A, para os fins que especifica.
Deferido.
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- N~" 181/84, de autoria dos Srs. Senadores Nelson Carneiro e Humberto Lucena, solicitando urgência, par:J o Projeto de Ld do Senado n~' 139, de 1984,
que revoga o De.creto-Iei n~" 1.541, de 14 de abril çi~
\977. (Lei das sublcgendas,)_
1.2.10- ComUnicações
- Do Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso,
que se ausentará do País.
- Do Sr. Senador Martins Filho, referente ao seu
desligamento do Partido Democrático Social
PDS, perman-ecendo atualmente sem legenda.
1.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n"' 5/81_ (n'r' 3.935/80, na
Ci:ls.a _de_ origem) alterando o art. i"' Qa Lei n'r' 6.226,
de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a contagem
recíproca de tempo de Serviço Público Federal e_ de
atividade privada para efeito de aposentadoria, e dá
outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n~ 10/81 n9 1.529/7?, na
Casa de origem), que-dispõe_Sõbre ~ aposenta~oria,
com proventos integrais, dos ex-combatentes segllrados_da Previdência Social. Votado adiada por falta
de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n" 44j81, n9 587/79, na
Casa de origem) que veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, televisão, cinemaSonfais, revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de
publicação) aceitar a autorização ou -a veiculação de
anúncios e_ de _comerciais que não sejam negociados
produzidos, criados, filmados, gravados_c_opiadosimagem e som- por profissionaiS e empresas brasileiras. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n"' 53/77 n<.> 227 j75, na
Casa de origem) que dispõe sobre_condiçães a observar na renovação de contratos de atletas profissionais, e dá outras providênclas. Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Lei da Câm'aran'i' 6-sn~ (119 4.25~/77, na
Casa de origem) que autoriza a alienãção de jmóveis

ASSINATURAS

.

Via --súperfk:ie:

_Cr$ 3.000,00
Cr$ 6•. 000,00

Semestre
Ano

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00
Tiragem: 2.200 exemplares

residenciais da Rede Ferroviá,ría federal a seus ocupantes. Votação adiada por falta de quorum.
Requerimento Q.~' 784/83, d~_autoria do Sr. Senador Henrique Santillo, solicitando, a criação de uma
comissão espeCial mista. composta de li Senadores e
11 Deputados, para, no prazo de I 20 dias, com a co[abomção das entidades mais representativas da sociedade civil, discutir e apresentar soluções para a crise econõmico-financeir.~ do País. Votação adiada por
falta de quorum.
Requerimento n"' 168/84, solicitando urgência
para a Mensagem n"' 248/82, pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização do Senado
põ.lru que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires
(SP) possa contratar operação de crédito no valor de
CrS 52.217.541,95 (cinqüenta e dois milhões, duzentoS e dezess.ete mil, quinhentos e quarenta e u_m cru~
zeiros e noventa e cinco centavos). Votação_ adiada
por falta de quorum.

Requer.im-~nta"" n"' 169/84, solicitand"a ~rgêÕCia
para u Mensagem n"' 249/82, pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização do Senado
para que a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara
D'Oeste (SP) possa contratar operação de crédito no
valor dc:o Cr$ 30.516.357,59 (trinta milhões, quinhentos e dezesseis mil, trezentos e cinqüenta e sete cruzeiros e cinqUenta e nove centavos). Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Lei da C:.imara n" 79 j79 n9 1.511/75, na
Casa de origem) que acrescenta parágrã.fo ao art. 5'i'
da lei.n~> 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alterada
pela Lei n"' 5.890, de 8 de junho de 1973. Votação
3diada por falta de quorum.
Projeto de Lei do Senado n'i' 40/84, de autoria.do
Senador Nelson Carneiro, que autoriza a emiss-ão especial de selos em benefício dos trabalhadores desempregados. (Em regime de urgência.) Discussão encerrãda, após pareceres das comissões competentes, fícando sua votação adiada por falta de qUorUm.
Projeto de Lei do Senado n"' 100/84, de autoria do
Senador Nelson Carneiro, que acre5eenta dispositivo
â Lei n'i' 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto
-da Terra), com vista à fixação -de- mO_dlllo-âe fraciona-

menta de propriedade rural específica para o Distrito
Federal. (em regime de urgênci:1.) Discussão.encerrada, após pareceres das comissões competentes, ficando _,.;ua votaç1'ío adiada por falta de quorum.
1.4- DISCURSOS APOS A ORDE~1 DO DIA
SE.VADOR ALMlR PINTO- Aplausos ao Ministro Saraiva Guerreiro, das Relações Exteriores,
pelo bom trabalho do Itamaraty na promoção do
Brasil no exterior, tanto no estreitamento diplomático como no intercàmbio comer-cial.
SEVADOR /o,'ELSON CARNEIRO - Reivindicações dos eletricitârios pelo pagamento do adicional
de periculosidade,
SENADOR GASTÃO MVLLER - Conclusões
do Simpósio da Associação Brasileira de Secretários
e Dirigentes das Finanças dos Municípios das Capi-taiS", realizado em Flofianópolis, em julho do corrente ano.
SENADOR MOAC YR DA LL.4 _- :Trãnscurso do
aniversário dC nascimeTtto -do Marechal Luíz Alves
de Lima e Si! va, Duque de Caxias, patrono do Exêrcito Brasileiro.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
. DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO

2-DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SEsSOES ANTERIORES
- Do Sr. Moacyr Duarte, proferido na sessão de
22-8·84.
,..,.. Do Sr. Almir Pinto, proferido na sessão de 24-8-

84.
3 - MESA DIRETORA
4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE
DOS

PARTI-

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Sessão, em 27 de agosto de 1984

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Srs. Moacyr Dalla e Almir Pinto
ÀS /4 HORAS E 3Q- MINUTOS. ACHAM-SE P71ESENTES OS SRS. SENADORES:

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 116, DE 2 DE AGOSTO DE 1983, DO MINIST~RIO DA FAZENDA
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República,
Lucena - Raimundo Parente - Gaivão Modesto no eXercício da Presidência da República:
Gabriel Hermes- Hélío Gueiros- Alexandre CostaNo anexo processo, cogita-se da reversão ao MuniclAlberto Silva - Helvídio Nunes - Almir Pinto- José
pio de São Francisco do SuJ, Est~do de Santa Catarina,
Lins.- Virgílio Távora- Moacyr Duarte - Martins
do terreno com a área de 278.360,00m~, situado no MorFilho - Humberto Lucena - Ma(cond_es Qadelha -ro do Bã.nanal de Ubatuba, naquela Municipalidade.
Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto2. Esse bem fora doado à União Federal pelo aludiLuiz Viana- Moacyr Dalla - Nelson Carneiro- Ita·
do Município, nos termos das Leis Municipais n9s 112,
mar Franco - Benedito Ferreira - José Fragelli de 10 de agosto de 1953, e T77, de 22 de dezembro de
Carlos Chiarelli - Pedro Simon - Octávio Cardoso.
1955, e .da Escritura Pública de 7 de março _de 1958,
transcrita no Cartório do Registro de Imóveis da CoO SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
marca de São Francisco do Sul - SC, no Livro 3-J, à O.
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores.
2, sob o n9 3.791, em 7 de março de 1958,_Aceitou~o a
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
-União Federal, através do Decreto n9 39.538, de 10 de juSob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. J9-Secretário prOêederâ à-leitura -d-o EXJ)edlellti.__ _ lho de 1956.
3. Destinou-se esse área à construção d!! quartel para
Unidade de Artilharia de Costa, o que, todavia, não cheÉ lido o seguinte
gou a concretizar-se.
4. O Município requerente tem interesse naquele terEXPEDIENTE
tenõ; tfãO só para captação de manancial de água potável, como, também, para explorar jazida de saibro.
OFICIOS
-:s: Por outro lado, o Ministério do Exército, nos termos do despacho de 23 de abril de 1982, do seu TitUlar
Do Sr. 1ii~Secretáiio- da Càmimi.- dÕSD.ij)lltãdõS encami~
·concorda com a pleiteada reversão. De igual modo
manifestaram-se o Serviço do Património da União e a
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
Secretaria Geral deste Ministério.
6. Nessas condições, acolhendo esses pareceres, tePROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 153, DE 1984
nho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa
(n9 1.771/83, na CasSa. de origem)
Excelência o anexo projeto de menSagem ao Congresso
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Nacioilal, acompanhado de arlteprojeto de lei, que consubstancia a medida proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa ExceAutoriza a reversão ao Município de São Francislência os protestos do meu mais profundo respeito. co do Sul, Estado de Santa Catarina; do terreno-que
Ernane Gahêas, Ministro da Fazenda.
menciona.
( À.s Comissões de Segurança Nacional e de Finanças.)
O COngresso Nacional_decreta:
Art. }9 Fica o Poder Executivo autorizado a promOver a reversão ao Município de São Francisco do Sul, EsPROJETO DE LEI DA CÁMARA No 154, DE 1984
tado de Santa Catarina, do terreno, com área de
__ _ (n9 5.529/81, na Casa de origem)
278.360,00 mt (du.zentos e setenta e oito mil, trezentos e
De Iniciativa do Sr. Presidente da República
sessenta metros quadrados), localizado no Morro do Bananal de Ubatuba, naquele Município, doado à União
Dispõe sobre a Pensão Policial-Militar das PolíFederal através de Escritura Pública lavrada a 7 de
cias Militares dos Territórios Federais do Amapá e de
março de 1958, sob o n9 3.791, e transcrita, na mesma daRoraima, e dá outras providências.
ta, a fi. 2, do Livro- 3-J, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco do Sul - SC.
O Congfesso Nacional decreta:
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
CAPITULO 1
Arti 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Da Instituição da Pensão Policial-Militar
Art. i"' Fica instituída, nos territóriõs Federais do
MENSAGEM N• 296, DE 1983.
Amapá e de Roraima, a Pensão Policial-Militar destina~
da a amparar, nos termos e condições desta lei, os benefiExcelentíssimo Senhores Membros do Congresso Naciários dos policiais-mifitares, falecidos ou extraviados,
cional:
das Polícias Militares criadas pelt!_Lei nq 6.270, de 26 de
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
novembro de 1975.
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas ExParágrafo único. Para fins desta lei, denomina-se Pencelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Sesão, a Pensão Policial-Militar de que trata este artigo.
nhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo projeto de
lei que. "autoriza a reversão ao Município de São FranCAPITULO II
cisco do Sul, Estado de Santa Catarina, do terreno que
Dos Contribuintes e das Contribuições
menciona'',
Art. 29 São contribuintes obrigatórios da Pensão,
Brasília, 8 de agosto de 1983. - Aureliimo Chaves.
mediante desconto mensal em folha de pagamento, os se-

gui!l.tes pOliciais-militares da ativa, da reserva remunerada e reformados:
I - os oficiais, aspirantes-a-oficial, alunos da Escola
de Formação de Oficiais, subtenentes e sargentos PM;
Ir- os cabos e sOldados PM, com mais de 2 (dois)
anos de efetivo serviço prestado à Corporação, se da ativa, ou com qualquer tempo de serviço; se na iiuitividade.
Art. 39 Os ofiCiais PM demitidos a pedido e as
praças liceiú:-iadas a pedido, ou por conclusão de tempo
de serviço, poderão continuar como contribuinteS ficultativos da Pensào, desde que o requeiram no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data do ato de demissão
ou licenciamento, e se obriguem ao pagamento da respectiva contribuição, a Partir da data em que tenham
sido demitidos ou licenciados.
Art. 49 O valor mensal da Contribuição para a pensãO policial-militar será igual a 2 (dois) dias ao soldo, arredondado, em cruzeiros, Para a importância imediatamente superior.
§ ]9 ___ o valor da contribuição do policial-militar na
inatividadi será o correspondente ao do posto, ou ao da
graduação, cujo soldo constitui a parála-óáSica para -o
cálculo dos respectivos proventos.

§ 19- O valor da contribuição facultativa, na inatividade, serã igual ao do posto, ou ao da graduação, que o
policial-militar possuía na ativa.
§ 39 Caso o policial-militar contribua para a Pensão
de posto ou de graduação superior ao seu, esta contri~
buição será igual a 2 (dois} dias do soldo desse posto ou
graduação.
§ 49 ü__oficial PM que atingir o número 1 (um) da
respectiva escala hierárquica poderá contribuir para a
Pensão do posto imediato, conforme se dispuser em regulamento.

- § 59 --Os beneficiários da Pensão sãO isentos de contribuição para a mesma.
Art. 5<:> Quando o contribuinte obrigatório, por
qualquer circustância, não constar em folha de pagamento e, assim, não puder ser descontada a sua contribuição para a Pensão, deverá recolher ímediatarnente, à
Organização Policial-Militar que estiver vinculado, a
contribuição mensal que lhe couber pagar. Não o fazendO, ser-lhe-á des_contado o total da dívida, assim que for
incluído em foJha~

Parágrafo único. Quando, ao falecer o contribuinte
obrigatório, houver dívida de contribuição, caberá aos
beneficiários saldá-Ia integralmente, por ocasião do primeiro pagamento da Pensão.
Art. 69 Fica facultado aos contribuintes de que trata
o art. 2'1 desta lei, com mais de 30 (trinta) e 35 (trinta e
cinco) anos de serviço c_omputáveis para fins de inatividade, contribuírem para a Pensão correspondente, respectivamente, a um ou dois graus hierárquicos acima do
que possuem, desde que satisfaçam ao pagamento das
contribuiçõ_es a partir do mês seguinte àquele em que
completarem o referido tempo de serviço.
Ãrt. 79 O contribuinte facultativo, d~; que trata o
art. 3~ desta lei, que passar 24 (vinte e quatro) meses sem
recolher a sua contribuição, perderá o direito de deixar a
Pensão.
Parágrafo único. Caso, dentro desse prazo, vier a falecer o contribuinte de que trata este artigo, seus beneficiários são obrigados a pagar integralmente a dívida, no
ato do primeiro pagamento da Pensão~
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CAPITULO III
Dos Beneficiários e sua Habilitação
Art. 8~> A Pensão defc~-se aos beneficiãrrOs_ !l~S
prioridudes e condições estabelecidas a seguir e de acordo com as demais disposições contidas nesta lei:
I - ao cônjuge;
II - aos filhos de qualquer condição, exclusive os
maiores do sexo masculino que não sejam interditos ou
inválidos;

<I indu oferecer margem a dúvidas. a reparação competente exigirá dos interesses certidões ou quaisquer outros
documentos necessários à comprovação dos seus direitos.
I\' Quando, não obstante a documentação apre~
sentada, persistirem as dúvidas, a prova será feita mediun"te justificrição judicial, processada no foro civil.
§ 2'1 O processo de habilitação à Pensão é considerado de natureza urgente.

*

III -aos netos, órfãos de pai e mãe, na-s Condições estipuladas para os filhos;

IV- à mãe, ainda que adotiva, viúva, separa-da judicialmente, divorciada, ou solteira, como também à casada, sem meios de subsistência, que viva na dependência
econômica do contribuirite, desde que comprovãdamente separada do marido, e_ ao pai, ainda que adotivo, desde que inválido ou int~rdito;
V- às irmãs, gerriúinas ou consag(fíneas, solteiras,,
viúvaS; separadas judicialmente ou divorciãdas, bem
como aos irmãos, germanos oi.l CortsãngUíneos, menores
de 2l (vinte e um) anos, mantidos pelo contribuinte, ou
aos maiores, q-uandó Interditos ou inváljdp.$;
VI- ao beneficiário instituído que, se do_sexo mascu~
li no. só poderá ser menor de 21 (vinte e_ um) anos ou
maior de 60 (sessenta) anos, interdito ou inváHdo, e, se
do sexo fe-minino, for solteiro.
§ I" O cônjuge supérstite não te-rá direito à pensão
se., por sentença passada em julgado, houver sido considerado. parte culpada, ou se, no processo de separação
judicial ou de _divórcio, não lhe tiver assegurado qual~
quer pensão-ou amparo da outr~ parte.
§ 2'1 A invcalidez do filho, neto, irmão, pai, bem
como do beneficiárío instituído, comprovár-se-á em inspe'ção de saúde realizadu por Junta de Saúde solicitada
pelo Comandante-Geral da PoHcia Militar e só dará direito á Pensão quando esses beneficiários não dispuserem de meios pura prover a própria subSistênCia.
Art. 9" O contribuinte viúvo, separado judicialmente, divorciado ou solteiro poderá destinar a Pensão, se
não tiver filhos em condição de receb_er o beneficio, á
pessoa que viv:.1. sob su_:.J.J:1ependência econôm1Cii-nOmíriimo hà 5 (cinco) anos, desde que haja subsistido impedimento legal para o casamento.
§ J9 Se o contribuinte tiver fifhos em condições de
receber o beneficio, somente poderá destinar à referida
beneficiária metade da Pensão.§ 29 O contríb_uínte que for separado judicialmente
ou divorciado_ somente poderá valer-se do disposto neste
artigo se não estiver compelido judicialmente a alimentar
o ex-cônjuge.
Art. !O. A habilitação dos beneficiários obedecerá à
ordem de preferência estabelecida no art. 89 desta leí.
§ 19 O beneficiáriOs-era habilitado com a Pensão integral. No caso de mais de um com a mesma precedência, a Pensão será repartida igualmente entre eles, ressalvadas as_ hipóteses_ dos §~29 e 3" deste artigo.
§ 2~ Quando o contribuinte, além do cônjuge: supérstite, deixar filhos do matrimônio anterior, ou de outro
leito, metade da Pensão respectiva pertencerá ao cQnjuge
superstite, sendo a outra metade distribuída igualmep~.e
entre_ os filhos habilitudos na conformídade desta lei.
§ 39 Havendo, também, filhos do contribuinte com o
cônjuge supérstite, ou fora- do matrimôriTo. reconhecidos
na forma da Lei n\' 883, de 21 de outubro de 19.49, metade da Pensão será dividida entre todos O-S fi_lhos,
adicionando-se à metad-e d.o, cônjug~ supérsti_i~-- ã.s
quotas-partes dos seus filhos.
4~ Se o contribuinte deixar pai inválido e mãe que
viviam sep:1rados, a Pensão será será dividida igualmente
entre ambos.
Art. II. Sempre que, no inicio ou durante o prece-sarnento da habilitação, for constatada a falta de: declaração de beneficiários, ou se ela estiver imcompleta ou

*
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CAP1TULO !V
Da Declaração de Beneficiários
Art. 12- Todo contribuinte é ob_r!gado a fazer, e a
manter atualizada, sua declaração de beneficiários que,
salvo prova em contrário, prevalecerá para qualificação
dos mesmos à pensão.
9 !I' A declaração de que trata este artigo deverá ser
feita nO pmzo de 6 (seis) meses, a contar da vigência des~
tu lei ou das alterações subseqüentes, sob pena de suspensão de pagamento da rumuneração, na ativa ou na
inatividade.
2~"

Dessa declaração devem constar:
nome e filiação do d_eclarante;
nome da esposa e data do casamento;
c) nome dos filhos de qualquer condição, sexo e respectivas datas de nascimento, esclarecendo, se for o caso,
quais "ás havidos de matrimônio anterior ou fora do matrimônio;
d) nome dos netos, órfãós de pai e mãe, filiação, sexo
e data de nascimento;
_
e) nome dos pais, estado civil e datas de nascinlentO;
f) nomes dos irmãos, sexo e data de nascimento;
g) nome, sexo e data de nascimento do beneficiárío
instituídos. se for o caso;
h) mensào expressa e minunciosa dos documen_tos
comprobatórios apresentados, citando a espécie de cada
um, os oficias .de registras ou outros que os expediram
ou registraram os a tos originais, bem tomo os livros, números de ordem e das folhas onde constam, e as datas em
que for<\m lavadas.
§

a)
h)

Art. 13. A declaração, de preferência datilografada,
sem emendas nem rasuras, deverá ser firmada do próprio
)1unho do declarante.
P.arúgrafo único. Quando o contribUinte se achar
impossibilitado de assinar a declaração, deverá faZê-la
em Tabelião, na presença de duas testemunhas,
Art. _ _\4, A declaração, feita oa conformidade do ar- ligo anterior, serfl entregue ao Comandante, Díretor ou
Chefe ao qual o declarante estiver subordinado, instruída com documentação de registro ciVil que comprove,
não só o gra_u de parentesco _dos beneficiários enumerados, mas, também, se for o caso, a exclusão de benefici<lrios preferenciais.
Parúgrafo único. A documentação de que trata este
artigo poderá ser apresentada em original, certidão verbum ad verbum, o.u cópia xerográfica, devidamente autenticada,
Art. 15.

Qualquer fato que importé erT\-âitêí-ação da

declaraçã~ anterior obriga o contribui~te a -fazer oufta,

aditiva. que, instrufda com documentos colnp-robatórios,
obedecerú às mesmas formalidades exig~das para a declamção inicial.
Parúgwfo único. A documentaçãO Será restituída ao
interessado, depois de certificadas pelos Comandante,
Diretor ou Chefe, na própria declaração, as espécies dos
documentos apresentados, com os dados relativos aos
ofícios do registro civil que os expediram, bem como os
livros, números de ordem e respectivas folhas que contêm os atos ordinais.

CAP1TULO V
Das Pensões
Art. 16. A pensão corresponde, em geral, a 20 (vinte) vez:es a cotribuiçào estabelecida no art. 41' desta lei e
será paga mensalmente aos beneficiários.
§ 1? Quando o falecimento do contribuinte se tenha
verificado cm consegüência de acidente ocorrido em serviço ou de moléstia nele adquirida, a Pensão será igual a
25 (vinte e cinco) vezes a contribuição, devendo a prova
das circunstâncias do falecimento do contribuinte ser feít<l em inquerito policial-militar ou por atestado de origem, conforme o caso.
~ 2" Caso a morte do contribuinte decorra de ferimentO recebido, de acidente ocorrido, ou de moléstia adquirida em oper:1çào de guerra, na defesa ou na menutenÇão da ordem interna, a Pensão será iguaf a 30 (trinta}
vezes a cõntribuição.
Art. (7. O direito à Pensão fica condicionado ao recebimento de 24 (vinte e quatro) contribuições mensais,
relativas a Pensão que será deixada aos beneficiários,
permitindo-se a este fazerem respectivos pagamento ou
completarem o que faltar.
Parágrafo únicó, O recolhime_nto poderá ser feito de
umã sO vez ou em parcelas correspondentes ao valor da
contribUição.
Art. 18. Todo e qualquer policial-militar nãocOntribuinte da Pens~o. mas em serviço ativo, cujo falecimento ocorrer nas circunstâncias previstas nos parágrafos do art. 16 desta lei, deixará aos seus beneficiários
a Pensão que, na conformidade d_esses parágrafos, fhe
couber, qualquer que seja o -seu tempo de serviço.
§ I" A Pensão a que refere este artigo não poderá ser
inferior à de aspirante-a-oficiai PM, para os alunos das
Escolas d~ Formação de Oficiais PM, ou, à de 31' Sargento PM, Para as- deinais praças e alunos dos Centros de
Fonlui.Çào de SargentOs -PM.
§ 21' Em qua.lquer dos casos estabelecidos neste artigo, a outorga da Pensão fica condicionada à satü;façào
prévia, pelos beneficiários, da exigência de que trata o
an. 17 desta lei.
§ 3~> Para os efeitos de cálculo da Pensão, a contribuição obedecerá à regra prevista no art. 49 da presente
lei.
Art. 19. Os beneficiários dos policiais~militares considerados desaparecidos ou extraviados, na forma prevista pelo Estatuto dos Policiais-Milítares das Polícias
Militares dos Territórios Federais, receberão, desde lo~
go, na ordem referencial do art. 8" desta lei, a remuneração a que o policial-militar fazia jus, -paga pela COrporação.
§ t" Findo o prazo de 6 (seis) meses, far~se-á a habi~
litação dos beneficiários ã Pensão na forma prevista na
presente lei.
§ 29 Reaparecendo o policial~militar, em qualquer
tempo, ser~lhe-á paga a remuneração a que fez jUs,
deduzindO-se dela as quantias pagas aos beneficiãrí6S-a
título de Pensão, após a apuração das causas que deram
origem --áo-seu afastamento, na forma do Estatuto dos
Policiais-Militares das Polícias-Militares dos Territórios
Federais.
Art. --zo. Aos policiais~militares de que trata o art. 18
da presente lei aplica-se, também, o disposto no artigo
anterior.
Art. 21, O oficial PM da ativa, da reserva remunera~
da ou reformado, contribuinte obrigatório da Pensão,
que perder o posto e a patente, deixará aos seus beneficiâtiós a Pensão correspondente ao posto que possuia na
ativa.
-Art. 22. A Praça PM da ati va, da reserva remuneraM
da ou reformada, contribuinte obrigatório da Pensão
Policial-Militar, com mais de !O (dez) anos de serviço,
exduída a bem da disciplina ou que tenha perdido o seu
grau hierárquico, deixará aos seus beneficiários a Pensão
Ct)rrespondente à graduação que possuía na ativa.
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Art. 23. A Pensão resultante da promoção post martem será paga aos beneficiários habilitados a partir da
data do falecimento do -policial-milítar.
Art. 24. O policial-militar que, preenchendo as condições legais necessárias à sua transferência para a reser-- va remunerada ou reforma, com proventos calculados
sobre o soldo de postos ou graduações superiores, venho
a falecer na ati va, deixará a Pensão correspondente a esses postos ou graduações.
§ I~' O policial-militar que-já descontava sua contribuição nos termos do art. 61' desta lei deixará a Pensão
correspondente a mais de um ou dois postos ou graduações superiores aos postos ou graduações resultantes
da aplicação deste artigo.
§ 29 A Pensão de que trata este artigo será paga aos
beneficiários a partir da data do falecimento do contribuinte.
CAPITULO VI
Da Perda e da Renrsio da Pensão
Art. 25. Perderá o direito à Pensão:
I - o cônjuge supêrstite que tenha sidO destituídcf do
pátrio poder, na conformidade dos incidas I e II do art.
395 do Código Civil Bi:asileiro;
H- o beneficiário do sexo masculino que atinja a
maioridade, válido e capaz;
fll - o beneficiário qUe renuncie expressamente;
IV- o beneficiário que tenha sido condenado por crime de natureza dolosa, do qual resulte a morte do contribuinte_
Art. 26. A morte do beneficiário que estiver no gozo
da Pensão, bem como a cessação do seu direito à mesma,
em qualquer dos casos do artigo anterior, importará na
transferência do direito aos demWs beneficiários-da mesma ordem, sem que isto implique reversão. Não os havendo, a Pensão reverterá para os beneficiários da ordem
seguinte.
§ 19 A reversão só poderá verificar-se -uma vez.
§ 29 Não haverá, de modo algum, reversão em favor
do beneficiário instituído.
CAPITULO VII

Art. 33. São isentas de custas, taxas e emolumento~.
as certidões, justificações e demais documentos necessáfíos à habilitação dos beneficiários do policial-militar,
cujo falecimento ocorrer nas condições do§ 29 do art. 16
desta lei.
Art.- 34. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados de
sua publicação.
Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 36. Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N• 503, DE 1981
Excelentís_simos Senhores Membros do C?ngres_so Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, teilho a horira
de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, aCompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado do lnterior, o anexo projeto de lei
que "dispõe sobre a Pensão Policial-Militar das Polícias
Militares dos Territórios Federais. do Amapá, de Rondônia e de Roraima, e dá outras providências".
Brasília, lO de novembro de 198L- Aureliano Chaves.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 0045, DE 16 DE
ABRIL DE 1980, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DO INTERIOR.
Excelentíssimo Senhor Pr.esidente da República.
Tenho a honra de encaminhar à superior apreciação
de Vossa Excelência o projeto de lei, em anexo, que dispõe sobre a Pensão Policial-Militar das Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e
de Roraüilã, cfiadas pela Lei n9 6.270, de 26 de novembro de 1975.
O projeto de lei de que se trata foi elaborado_de acordo com as _norm~s que regem as Polícias Militares e em
CoiiSCiri_â_rlCia Com -as instruçõeS da Inspetoria Geral_das
Polícias Militares.
- ESSas, Senhor Presidente, as razões da presente exposição e do projeto de lei que solicito seja submetido à deliberação do Congresso Nacional.
-Queira aceitar os protestos do meu mais profundo respeito. - Mário David Andreazza.

Disposições Gerais e Transitórias

LEGISLAÇÃO CITADA

Art. 27. A Pensão é impenhorável, só respondendo
pelas consignações autorizadas e pelas dívidas contraídas pelos beneficiários já no gozo da Pensão.
Art. 28. A Pensão pode ser requerida em qualquer
tempo, condicionada, porém, a percepção das prestações
rriensais à prescrição de 5 (cinco) anos.
Art. 29. E permitída a acumulação:
I - de duas Pensões;
H- de uma Pensão com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão -proveniente de um único cargo civiL
Art. 30. A Pensão será sempre atualizada pela tabela de vencimentos que estiver em vigor.
Parágrafo únicO. D cálculo para a atualização tomará
sempre por base a Pensão-tronco deixada pelo contri~
buinte, e não as importâncias percebidas pelos beneficiários em pensões subdivididas e majoradas ou acrescidas por abono.
Art. 31. O processo e o pagamento da Pensão, ínclu..:
sive os casos de reversão e melhoria, são da competência
dos Territórios Federais, devendo ser submetidas ao Tribunal de Contas da_ União as respectivas concessões,
para julgamento da sua legalidade.
Parágrafo único. O julgamento da legalidade da concessão, pelo Tribunal de Contas da União, importarão
registro automãiico da respectiva despesa.
Art. 32. As dotações necessárias ao pagamento da
Pensão serão_ consignadas, anualmente, nos Orçamentos
dos Territórios Federais do Amapá e de Roraima.

LEI N• 3.071, DE I• DE JANEIRO
DE 1916, CORRIGIDA PELA
LEI N• 3.725, DE 15 DE
JANEIRO DE 1919
Código Civil
PARTE ESPECIAL
LIVRO I
Do Direito da Família

·········································-······
TITULO V
Das Relações de Parentesco
CAPITULO VI
Do Poder Pátrio
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II -Que o deix~r em abandono.
I I I - Que praticar atos contrários à moral c aos bons
costumes.

LEI N• 6.270,
DE 26 DE NOVEMBRO DE 1975
Cria as Polícias Mllitares dos Territórios Federais
do Amapá, de Rondônia e de Roraima, disciplina as
suas organizações básicas, fixa os respectivos efetivos, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o C9ngresso Nacional decreta e eu
sanciono a se;guinte Lei:
TITULO I
Da Crlaçio
Art. {9 São criadas as Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e Roraima, destinada à manutenção da ordem pública na área dos respectivos Territórios.
P~rágrafo' único. As Polícias Militares, de que trata
este artigo, se organizarão à base da disciplina e de hierarquia, segundo prescrito em regulamentação específica, de cot"!formidade com os dispositivos desta Lei.
TITULO II

Das atribuições
Art. 29 Compete às Polícias Militares mencionadas
no artigo anterior, no âmbito de suas respectivas jurisdições:
I - executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares às FOrças Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas autoridades policiãiS
competentes, a fim de assegurar o cumprimento da Lei, a
manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes
constituídos;
I I - aluar de maneira preventiva, com força de dissuasão, em locais ou áreas específicas, onde se presuma a
possibilidade de perturbação da ordem;
UI- atuar de maneira repressiva, em caso-de perturbação da ordem, precedendo o eventual emprego das
ForÇas Armadas;
rv- realizar serviços de prevenção e extínção de incêndios, simultaneamente, com os de proteção e salvamento de vidas e materiais no local do sinistro, bem
coino oS: de busca e salvamento, prestando socorros em
casos de afogameJ!to, inundações, desabamento, acidentes eiri ge-ral, catástrofes e calamidades públicas.
Parágrafo único. Em caso de guerra, perturbação da
ordem ou ameaça_de irrupção de tal perturbação as Polícias Militares, de que trata esta Lei, poderão ser convocadas, no todo ou em parte, Pelo Governo Federal,
subordinando~se ao Comando das respectivas Regiões
Militares, para emprego em suas atribuições específicas
de Polícia Militar e como participantes da Defesa Territorial.
TITULO lll

SEÇÃO IV
Da Suspensio e Exdnçio do

P'trlo Poder

Art. 395. Perderá por ato judicial o pátrio poder o
p~i. ou mãe:
J --:-_Que castigar irnoderadamente o filho.

~

c c Doi SuiióicllnaçiO e Êstruturaçio

CAPITULO I
Da Subordinaçio
Art. 39 As Polícias Militares doS Territórios Federais do Amapá,_de R_ondônia e Roraima são, administrativa e operacionalmente, subordinadas aos respectivos
Secretários de Segurança Pública.
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compatíveis com os seus cargos ou empregos, devendo o
remanescente no caso de funcionários públicos, ser redistribuído consoante o art. 99 do Decreto-lei n'i' 200 de 25
de fevereiro de 1967, ou ter destinação admitida pela legislação trabalhista.

do inciso I, do art. 95, da Lei n9 6.023, de 3 de janeiro de
1974, as quais serão as seguintes:

Da Extruturaçio
Art. 4 11 As Polícias Militares dos Territórios Federuís têm a seguinte estrutura básica:
I -Comando;
r i - Órgão de Direção Geral:
III -Órgãos de Execução.
Parágrafo único. O Comandante Geral da Polícia
Militar assessora o Secretário de Segurança Pública, ~o
que se refere ao emprego da corporação, e a emprega de
acordo com as determinações deste.
Art. 59 Conforme as necessidades e disponibilidades
de recursos materiaiS e humanos de cada Território Federal, serão especificados em regulamento.próprio:
- a estruturação, as atribuições e o funcionámento"
das Polícias Milítan!S;
-disposições sobre os órgãos de direção geral e seta- _
rial, órgãos de apoio e ou_tros de execução.
CAPITULO lll
Do Pessoal
Art. 61' O- péssoal da Policia Militar compõe-se de:
I - pessoal da ativa:
a) Oficiais, constitUindo o Quadro__de Oficiais-_
Policiais-Militares (QOPM);
b) Praças, compreendendo Praças-PoliciaisMilitares (Praças PM).
II - Pessoal inativo:
a) Pessoal da Reserva Remunerada:_ Oficiais e
Praças transferidos para a Reserva Remunerada; e
b) Pessoal Reformado: Oficiais e Praças Reformados.
Art. 71' Para o exercício de atividades cujo desempe-nho não exija a formação policial-militar, os Governadores dos Territórios Federais admitirão pessoal civil,
sob o regime da legislação trabalhista, na conformidade
de tab_elas previamente aprovadas pelo Presidente da República.
TITULO IV
Dos Efetivos

Art. 89 Os efetivos--das Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapâ, de Rondônia e de Roraima
serão fixados pelos seus Governadores, ouvido o Min(stério do Exército, através de Quadros de Organização,
dentro dos limites mâximos de 550, 750 e 450 homens,
respectivamente.
Art. 9~' O preenchimento das vagas, por promoção,
admissão ou inclusão, decoJTentes da presente Lei, somente será realizado na proporção em que forem implantados os Orgãos, Cargos e Funções a serem previstos na Organização da Corporação, observados, ainda,
no caso de promoção, os intertfcios estabelecidos na legislação específica.
TITULO V
Das Disposições Finais e l'ranslt.Srias

-Subtenente
PM .... 56 anos
- 1'i' Sargento
PM .... 51 anos
__.. 21' Sargento
PM ... . 53 anos
--39 Sargento
PM .... 51 anos
-Cabo e Soldado
PM .... 50 anos
§ 39 O valor do soldo serâ fixado para cada posto ou
graduação, com base no soldo de Coronel PM, observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento
Vertical, anexa a esta Lei.
§ 49 Compete ao Presidente da República fixar ovalor do soldo· do posto de Coronel PM e as condições e os
valores da indenização de representação.
§ 59 Ao Comandante Geral, nomeado na forma do
disposto no "caput" do art. 6<~ do Decreto-lei n9 667, de
-2 de julho de 1969, será paga, mensalmente, a título de
gratificação, a importância correspondente a uma vez e
meia do soldo de posto fixado em Quadro de Organização para o Comandante Geral da Policia Militar.
Art. 11. Consideram-se em extinção, na forma em
que se dispuser no regulamento desta Lei as Guardas
Territoriais dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e _de Roraima, assegu,rados os direitos dos seus
atuais componentes, que poderão ser aproveitados, mediante seleção, rios quadros das-Políciã.s Militares ou nas
tabelas referidas no art. 711 desta Lei.
Parágrafo Unico. O pessoal integrante das Guardas
Territoriais nào aproveitado na conformidade deste artigo, poderão ser lotado em outros órgãos da administração do Território respect!vo, desde que em funções

ANEXO
Tabela de Escalonamento Vertical
(§ :!> do arto 10)
Oficiais

Praçaslndice

1-..- Oficiais Superiores
Coronel ..............••.•...................• _..........•........ PM
Tenente-Coronel .......... , ....... , ......... __ .. _. _... _..••.-. -~~. _ PM
Major··················-·--·--····~~········~··-················ PM
" •~
Caj>ttao

2-

100

92
85

Capitães

PM

77

P{\i,meiro-Tenente .. , ...... , ......• , .•. ·~ ... __ ·- .•.•. ·····--···-··
·Segundo-Tenente ..•......................... _.....•..•.•.•.•.••. _

PM
PM

69
61

4 - Praças Especiais
Aspirante-Oficial .......... , .....•. _......•......................•..
Aluno da Escola de Formação de Oficiais ..............•.•...... _. _..
Aluno da Escola de Formação de Oficiais ._.... , ......... _, ............ .

PM ................... .
PM (último ano) .. .
PM (demais anOs) ....... .

56
16

P!V~

56
51

o

o

o

..

o

o

•

o

o

.......

o

o

....

o

..

00 o

00

...

o

•

00

00

o

00 00 o

00 00 00

00

00

o

J·- Oficiais Subalternos

li

5 - Demais Praças
Subtenente ...................... ·~ ____ ..•.....•.....••• _....... _
Primeiro-Sargento ..................•••...•.... ___ ...•...•. _••••. ___ ·
Segundo-Sargento . , ..... ~ _. ,---~~~~ __ ..... ___ . ___ .••.• •• • • • ... . . •
Terceiro-Sargento ..............• ___ ._.••...••.• _.• _. ____ -~- ._ ~·-·----·.
Cabo ..
Soldado ............
Soldado .
~o~
O

...

oooOOooooo . . . . o- . . oooooooooooo.,.,.,

00 00

Art. 10. Enquanto não se dispuser, em nonna própria, sobre a situação, obrigações, deveres, direitos, prer~
rogativas e regime de remuneração do pessoal militar das
Policias Militares dos Territórios Federais, aplicam-se as
disposições das Leis n% 5.906, de 23 de julho de 1973, e
6.023, de 3 de janeiro de 1974, no que não contrariarem
esta Lei.
§ 19 Excluem-se da aplicação a que se refere este artigo as disposições da Lei n~' 6.023~- de 3 de janeiro de
1974, relativas à cota compulsória, para quaisquer fins,
bem como o disposto nos arts. 68, 69,_e arts. 56 a 65, da
Lei n~' 6.906, de 23 de julho de 1973.
§ 2~' FiCam, ainda, excluídas da aplicação a que se
refere .este. artigo as idades:.limites previstas ria-illínea c,

Art. 12. São transferidos às Polícias Milítares, em
cada Território Federal, o acervo patrimonial, os recursos e os créditos orçamentários, extra-orçamentáriOs e financeiros das respectivas Guardas Territoriais.
Art. 13. A implantação do efetivo de que trata o art.
89 far-se-á nos exercícios de 1967 e 1977, de forma gradual e sucessiva, observadas as disponibilidades financeiras do Território, podendo ser antecipada por motivo de
segurança, mediante ato do Governador.
Art. 14. A despesa decorrente da aplicação desta Lei
correrá à conta das dota~es constantes dos orçamentos
dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e de
Roraima, ficando o Poder Executivo autorizado ã_abrir,
ao Ministério do Interior, crédito especial de até Cri
20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), mediante a
anulã:ção total ou parcial de dotações consignadas no
Orçamento Geral da União.
Art. 15. A presente Lei serã regulaméntada no p~a
zo de 90 _(nQventa) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 16. Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua
publíc"açào, ·revogadas as disposições em contrãrio.
Brasília, 26 de novembro de 1975; 154~' da Independência- e 879 da República. - ERNESTO GEISEL Sylvio Frota - Mário Henrique Simonsen --.:.. João Paulo
dos Reis Velloso - Maurício Rangel Reis.
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LEI N• 883, DE 21 DE OUTUBRO DE 1949
Dispõe sobre o reconhecimento de filhos ilegítimos.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 Dissolvida a sociedade conjugal, será permitido a qualquer dos cônjuges o reconhecimento do filho

o

. . .,oooo

. . 00

00 o

o

.............

o

PM
PM
PM
PM
PM
PM

46

41
31

(!•Classe) ........ ..
Recruta (2• Classe) .. .

22.
lO

havido fora do matrimónio e, ao_ filho a açào para que se
lhe declare a filiação.
Art. 2~' O filho reconhecido na forma desta Lei, para
.efeítos económicos, terá o direito, a título de amparado
social, à metade da herança que vier a receber o filho
legftimo ou legitimado.
Art. 39 Na falta do testamento, o cônjuge, casado
pelo regime de separação de bens, terâ direito à metade
dos deixados pelo outro, se concorre( à sucessão exclusivamente "com· filho recQnhecido na forma desta Lei.
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Art. 41' Para efeito da prestação de alimentos, o filho
ilegítimo poderá acionar o pai em segredo, de justiça oessalvado ao inte_ressado o direito à certidão d~ todos os
termos do respectivo proce.<>so,
Art. 5" Na hipótese de açào investigatória da paternidade terá direito o autor a alímentos proVisíonais-desde que lhe seja favorável a sentença de primeira instâricia, embora se haja, desta, interposto recurso.
Art. 6~' Esta Lei não altera os Capítulos II, III e IV
do Titulo V, do Livro I, parte especial do Código Civil
(art. 337 a 367), salvo o art. 3_58.
Art. 7~' No RegistrO Ovil, proibida qualquer referência a filiação ilegítíffia de pessoa a quem interessa,
far-se-á remissão a· esta Lei.
Art. 8'? Aplica-se ao reconhecido o disposto no art.
I. 723, do Código.
Art. 9<? O filho havido fora do matrimônio e recOnhecido pode ser privado do amparo social, assegurado
por esta Lei nos mesmos casoS-em que o herdeiro exc!uí_do da sucessão, ou pode ser deserdada (arts. 1.595 e
I. 744 do Código Civil).
Art. 10 São revogados o Decreto-lei n"' 4.737, de 24
de setembro de 1942, e os dispositivos que contrariem a
presente Lei.
Art. Il Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro";- 21 de outubro de 1949; 128"' daJndependênda e 61"' da República.- EURICO G. OUTRA
- Adroaldo Mesquita da Costa.
(Às Comissões de Segurança Nacional e de Finanças.)

()
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PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 155, DE 1984
(N"' 1.949/83, na Casa de Origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Altera a estrutura e a denominação da Categoria
Funcional de Técnico em Reabilitação, do GrupoOutras Atividades de Nível S~o~perlor, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i"' A Categoria Funcional de TécniCO- ein Reabilitação, código NS-906 ou__ LT-NS-906, do GrupoOutras Atividad~s de Nível Superior, a que se refere a
Lei n"' 5.645, de lO de _dezembro de 197_0, passa a
denominar-se Terapeuta Ocupacional, conservando o
mesmo código, com a alteração da estrutura, na forma
constante do anexo desta lei.
Parágrafo único. O preenchimento dos cargos ou
empregos da class_e especial e das intermediárias da Categoria Funcional de Terapeuta Ocupacional far-se-â me~
diante progressão funcional ou outras formas legaiLd~
provimento.
Art. 29 OS servidores atualmente posicioriados nas
referências NS-1 a NS-4- ficarit automaticamente localizados na referência NS-5, inicial da classe A.
Art. 3~' Os servidores alcançados pelo disposto nesta
lei serão posicionados nas novas classes, mantidas as
atuais referências de vencimento ou_ salário, ressalvado_o
disposto no art. 29 desta lei.
Art. 49 A nova estrutura não prejudicará a tramitação e a solução de pedidos de transferências e movimentação de servidores, apresentados até a data de vigência desta lei.
Art. 59 A despesa com a execução desta lei correrá à
conta das dotações próprias do Orçamento da União e
das autarquias federais.
Art. 6~' _Esta· lei, incluindo os seus efeitos financeiros,
entra em vigor na data_ de sua publicação.
Art. 7"' Revogam-se as disposições em contrário.

(Art. !9 da Lei n9

Grupo

Outras
de
Nível
(NS-900 ou

Atividades
Superior
LT-NS-900)
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Categoria
Funcional

Código

Terapeuta Ocupacional

NS-906 ou
LT-NS-906

MENSAGEM No 312 DE 1983
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra
de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelênci!(ls, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço Público, o anexo projeto de lei que_ "altera a estrutura e a denominação da Categoria Fundona[ de TécniCo
errt-_Rea;bilita~ão, do Grupo-Outras Atividades de Nível
Superior, e dâ outras providências".
Brasíliã, 23 de agosto de 1983. - Aureliano Chaves.
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Referências de Vencimento
ou Salário por Classe
Classe Esp. NS-22 a 25
Classe C NS- t 7 a 21
Classe B NS-12 a 16
Classe A NS-5 a 11

mensagem, caso mer~a a aprovação de Vossa Excelência.
Aproveit(! ªoportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevado respeito.- José Carlos
Soares Freire, Diretor-Geral.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 5.645,
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970
Estabelece diretrizes para a classificação de cargos
do Serviço Civil da Uniio e das autarquias federais, e
dá outras providências.
O Presidente da República,

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 56, DE 2 DE MAIO
DE 1983, DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PúBLICO.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Dando continuidade a estudos que vêm sendo realizados- pelos órgãos especializados deste Departamento,
torna-se necessária a alteração, com mudança de deno~
minação da estrutura da Categoria Funcional de Técnico
em Reabilitação, Código NS-906 ou LT-NS-906, do
Grupo-Outras Atividades de NíVi::l Superior.
2. A atual estrutura, tal como se encontra hoje fixada, convém ser corrigida para adequar-se à revisão geral
do Plano de Classificação de Cargos, no tocante à igualdade de escolaridade com outras categorias.
3. Na conformidade do anteprojeto de lei apresentado, foi elevada a referência da classe inicial, permitindose qUe Os atuaiS servidores posicionados nas referênciaS
NS-1 a NS-4 possam ficar automaticamente localizad_os
na referência NS-5, inicial da classe A.
4.- De igual nlodo, deve ser mudada a denorhiiiação
para FisiOterapeUta Ocupacional, visto ser esta a que
mais se coaduna com a formação do Fisioterapeuta e do
Terapeuta OcupàCional, especialidades que integram a
categoria;-coriespondentes a profissões com currículo fixado recentemente pelo Conselho Federal de Educação.
5. Consta, ainda, do anteprojeto que a referida categoria passará a ser constituída de quatro classes, mediante a inclusão da class~. "C" e o acréscimo de quatro refeiências na estrutura, ampliando-se,_ assim, o horizonte
funcionãl dos servidores, de tal modo que os respectivos
ocupantes possam atingir a referência NS-25.
6. A par disso, as referências acresCidas serão alcançadas mediante progressão funcional, com a observância das normas_ legais e regulamentares pertinentes,
as quais exigem, inclusive, a comprovação de existência
de rec_u_rsos orçamentários suficientes e a sua liberação
pela Secretãria de Planejamento_ da Presidência da RepúbliCa.
7. Cabe ainda destacar que os efeitos financeiros deC(lrrerites_ da ler não retroagirão, não enseJando, pois, O
pagamento de quaisquer difereÕças de retribuição atrasadas.
Nestas condições, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o anexg anteprojeto de lei que
consubstancia a medida proposta, para o devido encami~"
nhamento ao Congresso Nacíonal, aComPanhado de

-s:

Faço- saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 A classificação de cargos do Serviço Civil da
Uni_ão e das 'tUU!Iquias federais obedecerá às diretrizes
estabelecidas na presente lei.
Art. 2~ -Os cargos serão . ClassifiCados como de provimento em comissão e de provimento efetivo,
enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Grupos:
De Provimento em Comissão
---r -=Direção e Assessoramento Supeiiores
De Provimento Efetivo
II - Pesquisa Cientifica e Tecnológica
III- Diplomacia
tV- Magistério
V - Polícia Federal
VI -Tributação, Arrecadação e Fiscalização
VII- Artezanato
VIII- Serviços Auxiliares
IX_-:- Outras atividades de nível_superior
X- OU-traS ãtivldades àe nível médio.
Art. 39 Segundo a correlação e afinidade, a natureza
dos trabalhos ou o nível de conhecimentos aplícados,
cada grupo' abrangendo várias atividades, compreenderá:
I - Direção e Assessoramento SuperiOres: os cargos
de direção e assessoramento superiores da administração
cujo provimento deva ser regido pelo critêrio da confiança segundo~ for estabelecido em regulamento;
I I - PesqufSa Científica e Tecriológica:-os_cargos-com
atrib_uições, exclusivas ou comprovadamente principais,
de pesquisa cientifica, pura ou aplicada, para cujo provimento se exija diploma de curso superior de ensino ou
habilitação legal equivalente e não estejam abrangidos
pela legislação do Magistério Superior;
III - Diplomacia: os cargos que se destinam à representação diplomática;
IV- Magistério: os cargos com atividades de magistério_- de todos os níveis de ensino;
V- Polícia Federa.l: os cargos cQm atribuições de natureza poHdal;
VI - Trib~tação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos com atiVidades de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos federais;
VII- Artesanato: os cargos de atividades de natureza
permanente, principais, ou auxiliares, relacionadas com
os -Serviços de artífice em suas várias modalidades;
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VIII -Serviços Auxiliare~: os cargos de atividades
administrativas em geral, quando não de nível superior;
IX- Outras atividades _de nível superior: os demais
cargos para cujo provimento se exija diploma de curso
superior de ensino ou habilitação legai equivalente;
X- Outras atividades de nível médio: os demais car~
gos para cujo provimento se exija diploma ou certificado
de conclusão de curso de _grau médio ou habilitação
equivalente.
Parágrafo único. --=-As atividades relacionadas com
transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência,
objeto de execução indireta, mediante contrato, de acordo com o art. 10, § 79, do DecretoMiei n~' 200;_ de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 49 Outros GrupOs, com características próprias, diferenciados dos relacionados no artigo anterior,
poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se
o justifiCarem- as necessidades de Administração, meM
diante ato do Poder Executivo.
- - - Art. 59 Cada Grupo terá sua própria escala de nível
a ser aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, pri-'
mordialmente aos seguintes fatores:
1- importância da atividade para o desenvolvimento
nacional;
II -complexidade e responsabilidade das atribuições
exercidas; e
III- qualificações requeridas para o desempenho das
atribuições.
Parágrafo único. Não haverá correspondência entre
os níveis dos diversos Grupos para nenhum efeito.
Art. 6~' A ascensão e a progressão funciotlaiS obede-cerão a critérios seletivos, a serem estabelecidos pelo Poder Executívo, associados a um sistema de treinamento e
qualificação destinado a assegurar a permanente atualização e elevação do_nív_el_ de eficiência do fu_nc_ipn_alisnio.
Art. 7'~ O Poder Executivo elaborará e expedirâ o
novo Plano de Classtficaçào de Cargos, total ou parcialM
mente, mediante decreto, observados as disposições desM
ta lei.
Art. 89 A implantação do Plano será ·feita por órgãos, atendida uma escala de prioridade na qual se levará em conta preponderantemente:
I --A implantação_ prévia da reforma administrativa,
com base no Decreto-lel n~' 200, de 25 de fey~t._eiro de
1967;
II -o estudo quantitativo e qualitativO da lQtação
dos órgãos, tendo em vista a nova_estr_utl,lra e atribuições
decorrentes da providência mencion.ã.da no ite-m anleríor; e
III- a existência de recursos orçamentários Para fazer face às respectivas despesas.
Art. 99 A transposição ou transformação dos cargos, em decorrê_ncia da sistemática preVista-----nesta lei,
processar-se--á gradativamente considerando-se a_s_o_~
sidades e conveniências da Administração e, quando
ocupados, segundo critérios seletivos a serem estabelecidos para os-cargos integrantes de cada GrUpo, inclusive
através de trein_amento intensivo e obrigatório.
Art. lO O órgão central do Sistema de Pessoal expe:
dirâ as -normas e írtsn•uções necessárias e cootd.Cnará a
execução do nov_o Plan9, a ser proposta pelos Ministérios, órgãos integrantes da Presidêqcja Qa República e
autarquias, dentro-das respectivas jurisdições, para aprovação mediante decreto.
§ !P O órgão central do Sistema de Pessoal prÕnlÔverá as medidas necessárías para que o plano seja mantido permanentemente atualizado.
§ 2Y Para a correta uniforme implantaçã~ do Plano, o órgão central do Sistema de Pessoal promoverá
gradativa e obrigatoriamente o treínamento de todos os
servidores que participarem da tarefa segundo programas a serem estabelecidos com esse objetivo.
Art. 11. Para assegu-rar a ·uniformidade de orientação dos trabalhos de elaboração· e execução do Plano
de Classificilção de Cargos, haverá, em cada Ministério,,

e
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_órgão in~egrante da Presidência da República ou autarquia, uma Equipe Técnica de alto nível, sob a presidén~
da do dirigente do órgão de pessoal respectivo, com a in~
cumbênda de:
I - determ in_ar quais os grupos ou respectivos cargos
a serem abrangidos pela escala de prioridade a que serefere o art. 8~' desta lei;

II -:-orientar e supervisionar os levantamentos, bem
coqro realizar os estudos e análises indispensáveis à inclósão dos cargos no novo Plano; e
Iii- manter com o órgão central do Sistyma de Pessoal os contactos necessârios para correta ela_boração e
implantação do Plano
Parágrafo úllfco. Os membros das Equipes de que trata este ar.tigo serão designados pelos Ministros de Estado, dirigentes de órgãos integrantes da Presidência da
República ou de autarquia, devendo a escolha recair em
servidores que,__I>ela sua autoridade administrativa e cá·
. pacidade técnica, estejam erii con_di~ões Oe exp-rimir os
objetivos do Ministério, do órgão integrante da Presidência da República ou da autarquia.
Art. 12. O novo Plano de Classificação de Cargos a
ser instituído em aberto de acordo co~ as diretrizes expressas nesta lei, estabelecerâ, para cada MinistériÕ, ór:..
gão integrante da Presidência da República ou autarqu"ia, um número de cargos inferior, em relação a cada
grupo, aos atualmente existentes.
Parágr3.fo único. A não obserVância da no_ona contida
artigO someqte será per_~itic!a:
a) mediante redução equivalente em outro grupp, de
modo a não haver aumento de dc;:spesas; l?u

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 156, DE 1984
(N'~' -2.38Sj83, na Casa de origem)
(De iniciaifva do Senhor Presidente da República)
Reajusta a pensio especial concedida pela Lei n'~'
3.801, de 2 de agosto de 1960, a Antônia Colombino
Sou.ia Naves, viúva do ex-Senador Abilon de Souza
Naves, e dá outras providências.

O Congresso Nacional

decret~:

Art 19 O valor da pensão especial concedida pela
Lei n'il3.801, de 2 de agosto de 1960, a Antónia Colombin.o Souza_ Naves, que passa a ser identificada como Antónia de Souza Naves- viúva de Abilon de Souza Naves-, fica reajustado no correspondente a 2 (duas) vp.
ze:S o salário mínimo vigente no Pais.
Art. 2~' Ficam excluídos do beneficío os filhos citados iw art. l~' da Lei n<~ 3.80 l, de 2 de agosto de 1960, por
terem atingido a maioridade.
Parágrafo único. A pensão estabelecida será devidamente paga à viúva enquanto esta mantiver o estado de
viUvez.
Art. 39- A despesa decorrente desta lei correrá à conta
de Encargos Previdenciârios da União- Recursos sob a
SUpervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 4~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposiçõeS'~em. contrário.

nest~

b) em casos excepcionã.ís, devidamente justific?dos
perante o órgão central do Sistema de Pessoal, se inviável a providência indicada na alínea anterior.

Art. 13. Observado o disposto na Seção VIII da
Constituição e pãrticular, no seu art. 97, as formas de
provimento de cargos, n'O Plano de ClasSificação decOrrente desta lei, serão estabelecidas e disciplinadas mediante narinas regulamentares específicas, não ·se lhes
aplicando as disposições, a respeito, contidas no Estãtuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
A_r_t. 14. O atuat Plano de Classificação-de-Cargos
do Serviço Civil do Poder Executivo, a Qúe se"referê Lei
n9 ~:780,_ de 12 de julho de 1960 e legislação posterior, é
considerado extinto, observadas as disposfções desci lei.

a

Parágrafo único. À medida que for sendo implantado ó novo Plano, os_ cargos remanescentes de cada_ cate_goria, classificados co_nforme o sistema de que trata est~.
artigo, passarão a integrar Quadros Suplementares e,
·sem, p,rejuízo das promoções e acesso_ que couberem, serã~ suprmidos, quando vagarem.
Art. 15. Para efeito do disposto no art. 10_8; § 1~', da
Constituição, as diretrizes_estabelecidas nesta lei, inclusi~
ve o disposto no art. 14 e seu parágrafo único, s.e·apllcarão à classificação dos cargos do Poder Legislativo, do
Poder Judiciário dos Tribunais de Contas da União e do
Distrito Federal, bem como à classifiCação· dos çargos
-dos Territórios e do Distrito Federal.
Art. 16. Esta lei entrarã em vigor n·a data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bras_ília. 10 de dezembro c;l_e 1970; 149~' da Independência e 829 pa República. - Emílio G. Médlcl - Alfredo
Buzaid- AdalbertO de Barroa Nunes- Orlando Gtlsel
- Mário Gibson Barboza - António Delfim Netto Mário David Andreazza- L. F. Clrne Lima- Jarbas G.
Passarinho - Júlio Barata - Márcio de Souza e Mello
- F. Rotha Lagoa - Martus Vinicius Pratlnl de Moraes
- Antônio Dias Leite Júnior - Joio Paulo dos Rei$
Velloso- José Costa Cavalcante- Hygino C. Coi'settl.

( Ãs ·-Cómissiies de Se)vi~ i'iPit'co- ·Civil e de FI«
rwnçps.)

MENSAGEM N• 364, DE 1983
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacíonai:
·Nos teimas- do art. 51 da Constituição, tenho a honra
de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelénci~, acQmpanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Minist!O de Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei
qu~ :••reajusta a pensão especial concedida peta Lei n~'
3.801, de 2 de agosto de 1960 a Antónia de Souza Naves,
viúva do ex-Senador Abi!Õn de Souza Na_ves, e dâ outras
prOvidências".
Bfas}1ia,_ 5 de outubro de 1983. - J'oíio Figueiredo.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 142, DE 26 DE SETEMBRO DE 1983, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DA FAZENDA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Antonia de Soula Naves, viúva do ex-Senador, solicita melhoria da pensão especial que lhe foi concedida pela
Lei n~' 3.801, de 2 de agosto de 1960.
2. -O valor do referido beneficio fOi fixado, à éj:)'oca
em Cr,$ 40.000,00 (cjuarenta mil cruzeiros)- sendo CrS
2S.OOO,OO para a interessada e Cri 5.000,00 para cada um
dos três filhos - correspondendo, atualmente, à irõportância de Cr$ 23.468,00 (vinte e três mil, quatrocentos e
sessenta e oito cruzeiros).
3. Por oportuno cabe esclarecer que o nome correto
da beneficiâria é Antônia de Souza Naves, de acordo
com e«tidão de casamento anex.acta ao Pr_ocesso n~'
304.808/60 -fl. 2- e nãÕ o que consta da lei que institu-iu-o" beneficio.
4. Nessas condições, em se tratando de uma pensão
~-,sraciosa, tenho a honra de submeter à consideração de
Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei, elevando o
valor do referido benefício para duas vezes o maior salário mínim<>do País eXcluindo os três fllhos por terem
atingido a maioridade, e retificando o noine da beneficiária de Antônia Colombino de Souza Naves para Antónia de Souza Naves.
·Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeitõ. Mailson Ferreira da Nóbregat Ministro da Fazenda, Interino.

Agosto de 1984
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LEI N• 3,801, DE 2 DE AGOSTO DE 1960
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(Ã!~- l"' da Lei ""'

_

Concedo pensio especial de CrS 40.000,00 ( qua·
renta mil cruzeiros) a D• Antônia Colomblno Souza
Naves, viúva do Senador Abilon de Souza Nave$ e fi-_
lhos.

O Presidente da República,

Grupo
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ANEXO
, de
-de

de 198)

Categoria
Funcional

Código

Referências de vencimento
ou salário por classe

Fonoaudiólogo

NS-940ou
LT-NS-940

CLASSE ESPECIAL- NS-22 a 25 _
CLASSE
C
-NS-17a21
CLASSE
B
- NS-12 a 16
CLASSE
A
- NS- 5 a 11

Ou_tras A tividades
de Nível Superior
(NS-900 ou LT-NS-900)

Faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu,
sanciono a seguinte 1ei:
Art. lY 1:: concedida, a partir de lY de janeiro _de
1960, a pensão especial de CrS 40.000,00 (quarenta mil

cruzeiros) a

o~

Antôni_a Colom_bin_o_Souza Naves, Mar-

cos, Elizabeth e Beatriz, respectivamente, viúva: e filhos

menores, do Senador __Abilon de Souza Naves recentemente falecido.
Art. 2<? Da pensão de que trata o a!tigo anteri~r CrS
25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiroS) ·caberão à viüva e
os Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros) restantes, aos três
menores correndo a :de_spesa à conta da dotação_ orçªmentâria do Ministério da Fazenda destinada às. pensionistas da União.
Parágrafo úriioo._A pensão ora estabelecida serã devi- .
damente paga à vi6Va ehquanto-esta ·mantiVer o seu estado de viuvez_.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposiÇões em contrário.
Brasília, 2 de agosto de 1960; 139 da Independência e
729 da República.
(À Comissão de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 157, DE 1984
(N"' 6.487/82, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Fixa os valores de retribuiçilo da Categoria Funtinal de Fonoaudiólogo, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. !9 Ás classes integrantes da _Categoria Funcional de Fonoaudiólogo, incluída no Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, designada pelo Código NS-940
ou LT-NS-940, c_orrespondem as referências de vencimento ou salário por classe, estabelecidas no anexo desta
lei.
Art. 2"' O íngresso na Cartegoria Funcional de fonoaudiólogo far-se-â na classe inicial mediante concurso
público de provas, no. regime da legislação trabalhista_ e
jornada de 30 (trintiY horas semanais.
Parágrafo único. No ato da inscrição exigir-se-â diploma de curso superior de FonoaUdiologia ou habilitação legal equivalent~ e registro no Conselho Regional
respectivo.
Art. 3"' Poderá haver ascensão funcional para a categoria mencionada nesta lei de ocupantes de outras categorias funcionais, observado o disposto na regulamentação específica, desde que possuam as qualificações exi--gidas para o seu provimento.
Art. 4"' A rl_espesa com a execução desta lei correrá à
conta das dotações próprias do Orçamento dª União .e
das autarquias federais.
Art. 5"'
cação.
Art. 6"'

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

MENSAGEM n' 287, DE 1982
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. SI da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à el~ada deliberação de Vossas Excelências, ac6mpanhado de Exposição de Motivos do Senhor Diretor-Geral do Departamento Administrativo do
ServiçO Público, o anexo projeto de lei qu~ "fixa os valores de retribuição da Categoria Funcional .de Fonoaudiólogo, e dá outras providências".
Brasília, 8 de julho de 1982, João Figueiredo.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 148, DE 27 DE MAIO
DE /982, DO SENHOR DIRETOR-GERAL DO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO
S_ERVIÇO POBL!CO.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Pela Exposição de Motivos DASP n"' 146, de 27 de
maio de 1982, foi submetido à elevada consideração de
Vossa Excelência projeto de decreto consubstanciando
proposta no sentido de ser criada, no Grupo-OutraS Atividades de Nível Superior, de que trata a Lei n"' 5.645, de
10 de dezembro de 1970, e estruturado pelo Decreto n"'
72.493, de 19 de julho de 1973, a Categoria Funcional de
Fonoaudiólogo.
2. Regulamentada pela Lei n9 6.965, de 9 de dezembro de 1981, a profissão de Fonoaudiólogo exige,
para o seu exercício, a satisfação dos requiSitos a seguir
estabeiCCidos no art, 39 do referido mandamento legal:
diploma de _curso superior de Fonoaudiologia oficial ou
reconhecido; diploma de curso congênere estrangeiro re..
validado; diploma _ou certificãdo de cursos enquadrados
na Res.oluçào n9 54(76, do Conselho Federal de Educação, fornecido até a data da lei; e diploma ou certifica_do de curso teórico-prático de Fonoaudiologia, sob
qualquer de suas denominações, ministrado até 1975 por
estabelecimento oficial.
3. Em conformidade com o disposto no art. 4~- da lei
n"' 5.645, de }970, e tendo em vista os estudos levados a
efeito pelos órgãos técnicos deste Departamento, tornase necessária a edição de instrumento legal para adequar
a proposição à eScala salarial que estabelecerá os valores
·de retribuição das referências dos cargos e empregos, que
irão integrar a nova categoria.
4. A par disso, ã retribuição que se propõe objetiva
manter similjtude com as jâ fixadas para outras categorias 9e, igual nível de complexidade e dificuldãde.
5. Conforme ficou esclarecido no item 5· da Exposição de Motivos n"' 146;de 1982, a medid:úó se tornará
efetiva após a ·necessária liberação _dos·recursos_orça_!!le:ntários própriOs pel~ Secretariasiê Planejamentó d~
presidência da Rep~blica.
6. Nestas condições, tenho a 'honra de submeter à
elevada consideração de Vossa Excelência o anç:rc.o ant~;
projeto de lei que consubstancia a medida proposta,_para
o devido encaminhamento ao Congresso Nacion·ai,

acompanhado de Mensagem caso receba o beneplácito
de Vossa Excelência.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevado respeito -José Carlos
Soares Freire, Díietor-Geral.
MENSAGEM N• 117, DE 1983
(Anexe-se à Mensagem n9 287, de 1982.)
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Tenho a honra de submeter à elevada deliberação de
Vossas Exc_elências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Direto'i:-Ger_al do Departamento Administrativo do Serviço Público, mensagem aditiva à de
n"'287, de 8 de julho de 1~82, referente à ã.Iteração do
anexo de que trata o art. 1"' do Projeto de Lei n96.487, de
1982, "qu((_, "fixa Os valores de retribuição da Categoria
Funcional de_Fonoaudiólogo, e dã outras providências".
Brasília, 28 de março de 1983. -Joio Figueiredo.
EXPOS!Çi\:0 D~ MOTIVOS N• 039, 21 DE MARÇO
DE 1983, ·oo -SR. DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ADMINISTRÁTIVO DO
SERVÇO PÚBLICO_
ExcelentísSimo Senhor Presidente da República,
Pela Exposição de Motivos n'~ 148, de 27 maio de 1982,
este Departamento submeteu à consideração de Vossa
Excelência anteprojeto de _lej acompanhado de mensageln ao Congresso Nacional, fixando os valores de retribuição da CaÍegoria Funcional de Fonoaudiólogo, j.nncluída no Grupo-Outras Atividades de Nível·Superior
pelo Decreto o9 87.373, de 8 julho de 1982.
2. Posteriormente, suscitando-se dúvidas quanto à
real duração do curso de Fonoaudiologia, para finS de
C-lassificaçãO-no Plano de Classificação de Cargos de que
trata a Lei n"' 5.645, de lO de dezembro de 1970, foi solicitado o pronunciamento do Conselho Federal de Educação sobre o assunto, tendo em vista que o anteprojeto
foi elaborado c_om base em curso de duração mínima de
L&.OO (uni. mil e oitoc~ntas) horas-aula.
3_.,_ Após ter por ali transitado, a consulta voltou a
este Departamento com o Parecer n"' 20/83, aprovado
pelo Plenário daquele colegiado, em 3 de fevereiro do
corrente arfõ; ·rom o esclarecimento de que a formação
do curso de fo-rioaudiologia se faz num período mínimo·
de 2.700 (duas mil e setecentas) e não de 1.801l(um mil e
oítocenfas) liiJfas-aula.
4. Em face do exposto, impende-me propor a Vossa
Excelência o encaminhamento de mensagem ao COngresso Nacional, aditivas à de n"' 287, de 8 de julhcJ"-d(:
1982, a fim de modíficar o anexo a que se refere o art. 1"',
na parte alusiva às referências de vencimento ou salário
por classe, que passarã a ter a seguinte redação:
.. Classe Especial 22 a 25
C1asse C 17 _a_21
ClasSe B 12 a_J 6
Classe A 5 a 11."

_DIÃRIO DO CONGRESSO NAC!ON,O.L (Seçào II)
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"Art. 19 As classes integrantes da Categoria Funcional de Fonoaudlólogo, incluídas no Grupo-Outras ativi~
dadcs de Nível Superior, designada pelo Código NS-940
ou LT -NS-940, correspondem as referências de vencimento ou salário por classe, estabelecidas no anexo desta
Lei."

Aproveito a o-portunidade para renovar a Vossa Exce-lência protéstos de elevado respeito -::-José Carlos Soares Freire, Diretor~Ge:raL

Nova redação a- ·ser dada ao art. 1'~' do Projeto que:
acompanhou _a Mensagem número 287, de 1982:.

ANEXO
(Art. 111 da Lei

n~'

, de

de

Referências de Vencimento

Categorisl
GrupO

de 1983)

Código

Funcional

ou Salário por Casse

Out!as Atividade.s
de Nível Superior
(NS-900 ou L T-NS-900)

...
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Fono~uâiólogo

LEGISLAÇÃO CITADA
MINISTl'óRIO DA EDUCAÇÃO
E CULTURA
Conselho Federal de Educação
Interessado /M antenedora
Comissão Nacional para Regulamentação da P_rpfissão
de __EQnQaudiólogo
Assunto: Currículo Mínimo do Curso _de GradUação em
Fonoaudiologia.

PARECER No 20/8>
Relator: Sr. Cons. Eurides Brito da Siba
I - Relatório
Assinado pelos representantes de doze instituições que
ministram no País, cursos de Fonoaudiologia, foi encaminhado a este Conselho documento que contêm sugestões para o currículo mínimo d~ graduação plena em Fonoaudiologia.
_
Antes de apreciarmos o mate-rfal enCarriiri.hado, convém tecer algumas considerações sobre como_ve_m se_ud_o
feita a preparação do FonoaUdiólogo nO -BrtiSil, e o que
deve mudar a partir da vigência da Lei_ n~ 6.965, de 9 de
dezembro de 1981; e o conseqüente Decreto i:J5' 87.218, de
31 de maio de 1982, que dispõem sobre a profissão de fonoaudiólogo.
Os cursos de Fonoaudiologia vêm funcionando _no
Paísjã há alguns anos- o primeiro foi o d_a Escola Paulista de Medicina - COncebidos como cursos superlOTes
de curta duração, formana_o os 'chamados TecilQlo-gos,
cursos esses organiza-dos à luz do art. 18 da Lei n9
5.540/68.
.Hoje, são em número de_ treze_ as instituições que preparam o F'onoauctiólogo, a saber: UnlVúsfct"ide F'edefai
de Santa Maria- RS; Faculdade de Reãb-iliÜção Tuiuti
-PR, Universidade Católica do Paraná; Pontifícia Universidade Católica do Paraná; Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo; Universidade do; .São PaulO-; Es~
cola Paulista de Medicina- SP; Pontificia Universidade
Católica de Campinas- SP; FaCuldade do Sagrado Coração....:.. Bauru, SP; Instituto Cultural Henry :0--ª-n.antFaculdades Integradas Estácio de Sª - RJ;__ Instituto
Brasileiro de Medicina de Reabilitação- RJ; Sociedade
de EnsinO~ Superior do Rio de Janeiro; Universidade Católica de Petrópolis- RJ; Universidade Católica de Pernambuco.

NS-940 ou
LT-NS-940

.~ Ciasse Especial- NS-22 a 2JClUsseC-NS-t7a2l .
Classe B- NS-12 a 16
Classe A- NS-5 a II

Pela Resolução nQ 54 de 5 de novembro de 1976, decorrente do Parecer nQ 2.013/74, o Conselho_ Federal de
Edttc:açào estabeleceu o currículo m~nimo para F_qnoaudlolOgia- então tratado como curso _de- curta clurãção.
Com a aprovação da recente I...ei n9 6.965,_ de 9 de dezembro de 1981, ficou reconhecida a_ profissão do Fonoaudíólogo e deflnido o seu campo de atuação, que
abrange desde a pesquisa, a prevenção, a avaliação e a
terapia fonoaudiológica. na área da comuniCação oral e
escrita, voz e audição, até o aperfeiçoamentO dos padrões da fala e da voz.-Ainda em conseqaência desse_
mesmo dispositivo legal, o curso de graduação de Fo·naaudíólogo 'passa a ser de -âuração plena; deVendo este
conselho elaborar o novo currículo mínimo.
Como contribuição aos ~tud~s dÕ Conselho F~deral
de Educação na reformulação do currículo mínimo de
FonÕaudiologia, recebemos dois documentos, ambos
elabora-dos por especialistas na mãtéria. O primeiro, encairiinhado -pela. Comissão Nacional para Regulamen:.
tação da Profissão de Fonoai,Jdiólogo (Processo n'
35i}'8-2), é efldõsSado -pai do"ze das treze in$.tituições-que
miniStram O curso- na·P_aís. O segundO,_enC!!JT!inhado
PelaEScola Paulista de Medicina (Processo n9 430/82),
visa, mais diretament~. à alteração de seu próprio curso
à6 FOnoaudiologia. t de justiça tambéfii-destacar a efiCiente colabor"a.Ção que a Relatara- Í'eceheu do emjnerite_
Conselheiro João Paulo Mendes.
Antes df: se chegar à fixação daS matérias do currículo
míninio de FOnOaudiologia, convêm enunciar competências~do Fonoaudiólogo à luz da Lei n9 6.965, de 9 de deZeffibro de 198.!.
·O" ·erenco de matérias adiante reladçmad~s po~e ser
desdobrado e, _até mesmo, outras matérias podem ser
acres-Cidas, no momento em Q.ue a e!';cola vier a formular
o chamado curriculo pleqo. O que Iaz O Conselho Federal -deEducaçàÕ ê fOrmular Q __-•~currículo ITi.ínimo", o
quai, COmo bem definiu o ilustre Cons_elhc;iro Ne'wton
Suc~plfà' nõ- Pã.reCeion~'28f62, e.-~·o iiúeleo mínimo necessário de matérias, ·abai~o do qual ficará comprometida
uma adequã.da formação profissional, segUndo o espírito
d.o arf. 70 da Lei de Diretrizes e Bases".
1.-COmpetênciaS do F~rioaudiólõgo
Conforme o esta'Belecido no art. 4_9 da Lei nll 6.995, di:!
9-12~Sl, o Fõnoaudíólogo está qualificado a desenvolver
trabal_ho de preVenção no que se fefere à área da comunicaÇão" oi-al e escrita, voz e audição; -participar de equipês
de Cfiagnósticõ; realizar terapia fono~udiológica; realizãn
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o ape-rfeiçoamento dos padrões da voz e fala; projetar,
dirigir ou efetuar pesquisiS fonoaUdiológicas; lccionar
te_Oriª--~ prática fonoaudiológíca; dirigir serviços-de fonoau:"oio_f_o&_ia,_ supervisionar trabalhos teóricos e práticos
de (ono~_udiologia; ãssessorar ôrgãos e estabelecimentos
·no cãmpo da ~fonoa~dicilogia; participar da- -eqUipe de
__ orientaçã_o __ e planejamento escolar, inserindo aspectos
preventivo_s_ligados a assuntos fonoaudiológicos; dar pa~
recer fonoaudiológico e outros inerentes à sua formação.
2. Currículo Mínimo
Programado para uma duração mínima de 2.700 horas, o currículo mínimo de Fonoaudiologia pode ser in. tCgralizado, i-io ·mrn'ímO en1'7 e~ no~ nláxinio ení TO semestres e compreende as seguintes matérias:
I - Matérias Bás"ícas
Bases Morfofunciónais da Fonoaudiologia
'""'t:'Urld<i.mentos·de' Biologia
Fundamentos de Física e Biofísica
Lingüística
Psicolo~ia

2 - ~atérias Profissionalizantes
Fonoaudiologia Fundainental
Patologia Fonoaudiológica
Avaliação em Fonoaudiologia
Teorias e Técnicas Fonoaudiológiças
Teorias e Técnicas de Psicomotricidade
~tiCa PrOfissional
O objetivo fundamental da proposição em exame ê assegurar uma sólida formação aos profissionais da Fow
noaudiologia, para que -estejam habilitados a avaliar e
tratar os distúrbios da comunicação humana, a fim de
. Promover sa6de, a tua r curativamente, reabilitar, orgânica e funcionalmente, reeduc'ar e aprimorar o processo de
aquisição, desenvolvimento e abrangência da linguagein
humana. Estes são os pontos essenciaiS-da nova proposta
currlcular.

- - II..:.. ·vóto da Relatora
Diante do exposto, vota a Relatara no sentido de ser
acolhida a proposta de currículo mínimo, submetendo,
os termos do Projeto de Resolução em anexo, reLativo ao
currículo mínimo de Fonoaudiologia.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•
DE
DE 1983

Ffxa os mínimos de conteúdo e dur"çio do curso de
Fonoaudiol_?gia.
O Presidente do Conselho Fçderal de Educação, na
íor'ina que'dispõe o art. 26 da Lei n~ 5.540, de 28 de novembro de [968, e tendo em vista as conclusões do Parecer n9 20/83, que ;"esta se incorpora, homologado pela
~:_o-hOra Mí?ístra da Educação e Cultura, resolve:

Art._ 19 O Currículo Mínimo do Curso de Graduação em Fonoaudiologia, compreende as se_guintes
matérias:
I - Matérias Básicas
-Bases Morfofuncionais de Fonoaudiologia
-Fundamentos de Biologia
-Fundamentos de Física e Biofísica
- Lingüistica
-Psicologia
I I - Matérias ProfissionaHzantes
- FónOaiJdiología: Fundamental
-Patologia Fonoaudiológíca
-Teorias e Técnicas Fon.oaudiológicas
- Tçorias e Técnicas de Psicomotricidade
- Êticil. Profissional

§ 19 As matérias Estudo de Problemas Brasileiros e
EQucação Física serão obrigatórias, embora sua carga·
hotária não integre o mínimo de duração do curso, espec(ficã:do no art. 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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§ 2'i' Haverá um estágio supervisionado obrigatório,
o qual não será computado na carga horária e terâ a duração de no mínimo 10% do tempo de duração total do
curso.

Terça-feira 28

ANEXO

LEGiSLAÇÃO CITADA
DIÁRIO OFICIAL

EMENTÁRIQ DAS MATI'!RIAS DO
CURRÍCULO MINIMO
DE FONOAUDIOLOGIA

Art. 29 A duração mínima -do curso serâ de 2.700
horas jaula, que serão integralizadas no mínimo em sete
e no máximo em dez semestres.

Quinta-feira, 17 de Maio de 1983
Processo MEC n9 203.S22j83
Processo CFE n\" 00352/82
Parecer CFE n9 20/83

I - Matêrias Básicas
I. Bases Morfofuncion~is da Fonoaudiologia; compreende a Anatomia, Histologia e Fisiologia dos órgãos
da fala, da audição e do sistema nervoso.
2. FUl)._damentos de Biologia: Noções gerais de citologia, embriologia e genêtica dos órgãos ligados à fala,
audição e sistema nervoso.
3. FundamentoS de Física e Biofísica: Noções gerais
de Física Acústica. Estudo dos efeitos acústicos, eletroacústica. Biofísica da audição e da fala e sua aplicação ao
estudo da emissão, conteúdo informativo e captação de
ondas sonoras pelo organismo. Mecanismos centrais de
percepção e expressão da fala.
4. Linqüística: Fonética, Fonologia, Morfossintaxe e
Semântica do Português.
S. Psicologia: Psicologia do desenvolvimento, da
aprêndizagem e do excepcional.
I I - MatériaS -PrOfisssionalizantes
L Fonoaudiologia Fui1d3.mental: DeSenvolvhnentO
normal da fala. e da linguagem.
2. Patologia Fonoaudiológica: Patologia da fala e da
linguagem: Voz normal e patológica. Audição normal e
patológica.
3. Avaliação em Fonoaudiologia: Avaliação dos
problemas de voz. Avaliação dos problemas de fala.
Avaliação dos problemas de linguagem oral e escrita.
Avaliação dos problemas de audição.
4. Teorias e Têcnicas Fonoaudiológicas: Teorias e
têcnicas de prevenção dos problemas da voz, fala, audição e linguagem oral e escrita. Teorias e técnicas de
aperfeiçoamento da voz e da fala.
S. Teorias e Técnicas de Psicomotricidade: 'Estudo
das teorias e têcnicas específicas em relação à terapia dos
problemas de linguagem oral e escrita.
6. htica Profissional: Reflexões sobre valores .e normas éticas. Atitude ético-profissional: Profissional/Profissão, profissioilaljpaciente, profissional"equipe, inter
profissionaljemjnesa e profissional/sociedade.

Art. 39 A adaptação dos atuais currículos ao ora
aprovado far-se-á,- ·segundo os recursos de cada instituição, dentro do prazo máximo de l ano a partir da
data de publicação da presente Resolução.
Parágrafo único: Serão submetidas à aprovação do
Conselho Federal de Educação as adaptações curricula~
res a que se refere este artigo.
Art. 49 O exercicío do magistêrio de Teoria-e Prática
Fonoaudiológicas em escolas de 19 e 2\" graus pelo fonoaudiólogo fica con-dicionado à complementação do
currículo com os estudos dos conteúdos pedagógicos exigidos aos cursos d~ licenciatura.
Art. 5~ Esta Resoluçã.o entrará em vigor na.data 4e
sua py.blicação, revogadas a Resolução n'i' 54/76 e demais disposições em contráriO. , Presidente do CFE.

A 'Co'inissão Central de Currícutos, tendo examinado
o Parecer e o Projeto de Resolução-; referente ao currículo mínimo do curso de Fonoaudiologia, relatado pela
Conselheira Eurides Brito da Silva, conclui pela sua
aprovação.
Sala das Sessões da Comissão Central de Currículos, 2
de fevereiro de 1983.- LUIZ NAVARRO DE BRITO,
Presidente; Eurides Brito da Silva, Relatara; Antonio Fa~
gundes de Souza, Horácio Kneese de Mello, Dom Serafim
Fernandes de Aralijo, Caio Tácito, Heitor Gurgulino de
Souza.
IV - Declsio do Plenário
O Plenário do Cons~lho Fedecil de ~ucação aprovou, por unanimidade, a Conclusão da COmissão Cen·
-trai de Curríêulos.
S"ala .Barreto Filho, 3 de fevereiro de 1982.

(Art. 1.0 do Dccrcto.Jcl n.o

l.~02,

d-e

'2~

Nos termos- e -para os efeitos do art. 14 do Decreto-lei
n'i'464, de tI de fevereiro de 1969, homologo a Parecer n9
20/83 do Conselho Federal de Educação, favorável à
aprovação do Projeto de Resoluçã.o que fixa os mínimos
de conteúdo e duração do curso de Fonoaudiologia.
Brasflia, I 5 de março de 1983 - Esther de Figueiredo
Ferraz.
DECRETO-LEI N• 1.902,
OE 22 DE DEZEMBRO DE 1981
Reajusta os proventos de vencimentos, salários e
proventos dos servidores civis do Poder Executivo,
bem como os das pensões~ e di outras providências.
O :pr_esidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item III, da Constituição, decreta:
Art. J'i' Os valores de vencimentos, salários e proventos do pessoal civil do Poder Executivo, bem como os
das pensões, decorrentes da aplicação do Decreto-lei n\"
1.820, de li de dezembro de 1980, serão reajustados em:
1- ~0% (quarenta por: cento),a partir de J9dejaneiro
de 1982; e
I I - 40% (quarenta por cento), a partir de }9 de maio
de 1982.
§ !9 O percentual fixado no item II incidirá sobre os
valores resultantes do reajuste,_de_ que trata o item I.
§ 29 Em decorrência do disposto neste artigo, os

vencimentos, salários e gratificações do pessoal em atividade, constantes dos Anexos do Decreto-lei n9 1.820, de
1980, vigorarão com os valores fixados nos Anexos deste
decreto-lei, sobre os quais incidirão os percentuais de representação mensal neles estabelecidos.
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LEI NO? 5.645,
DE lO DE DEZEMBRO DE 1970

Estlibelece dlretrlzes para a dassifh::açio de cargos
do Serviço Civil da Unlio e du autarquias federais, e

df outras providênclu.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. )'i' A classificação de cargos do SerViço CiVil dei
União e das autarquias federais obedecerâ às diretrizes
estabelecidas na presente lei.
Ait. 2Y Os Cãtgos serão classificados como de provi~
menta em comissão e de provimento efetivo,
enquadrando~se, basicamente, nos seguintes Grupos:
De Provimento em Coni-isSão:
I - Direção e Assessoramento Superior~s.
De Provimento Efetivo:
II - Pesquisa Científica e Tecnológica
III - Diplomacia
IV - Magistério
V - Polícia Federal
VI - Tributação, Arrecadação e Fiscalização
VII - Artesanato
VIII - Serviços Auxiliares
IX - Outras atividades de nível superior
X - OUtras atividades de nível médio.
Àrt. 39 Segundo a correlação e afinidacle._ a natureza
dos trabalhos ou o nível de conhecimentos ~plicados,
cada Grupo, abrangendo várias atiVidades, co~preende~
rá~
I - Direção e Assess~ramento Superiores: os carg~s
de direção_e assessoramento supe_riores da administração
cujo provimento deva ser regido pelo critério da confiança, segundo for estabelecido em regulamento.
II - Pesquisa Científica e Tecnológica: Os cargos com
atribuições, exclusivas ou cornprovadamente prinicipais,
de pesquisa cientifica, pura ou" aplicada, para cujo provimento se exija diploma de curso superior do ensino ou
habilitação legal equivalente e não estejam abrangido_s
pela legislação do Magistério Superior.
III - Diplomacia: os cargos que se- de_stinam a representação diplomática.
IV - Magistério: os cargos com atividades de magistério de todos os níveis de ensino.
V - Polícia Federal: os cargos com atribuições de natureza policial.
VI -Tributação, Arrecadação e. Fiscalização: os car~
gos c_om atividades de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos federais.
VII- Artesanato: os cargos de atividades d~-~atu~eza
permanente, principais ou auxili_ares, relacionadas com
os serviços de artífice em suas várias modalidades.
VIII - Serviços Auxiliares: os cargos de atividades
administrativas em geral, quando não de nível superior.
IX - Ou_tras atividades de nível superior: os demais
cargos para cujo provimento se exija diploma de curso
superior de ensino ou habilitação legal equivalente.
X - Outras atividades de nfvel médio: os demais car~
gos para cujo provimento se exiga diploma ou certificado de conclusão de curso de grau médio ou habilitação
equivalente.
Parágrafo único. As _a,tividades relacionadas com
transporte, conservação, custódia, operação de elevado~
res, limpeza e outras assemelhadas serão, de prefer~cia,
objeto de execução indireta, mediante contrato de acordo com o art. lO, § 79, do Decreto-lei n~ 2oõ, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 4 9 Outros Grupos, com características prÓ~
prias, diferenciados dos relacionados no artigo anterior,
poderão ser estabelec_idos ou desmembrados daqueles, se
o justificarem as necessidades da Administração, mediante ato do Poder EKeçutivo.
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59 Cada Grupo terá sua própria escala de nível
Poder Executivo, atendendo, primordialmente, aos seguinteS- fatores:
I - importância da atividade para o desenvolvimento
nacional;
II - complexidade e responsabilidadê das atribuições
exercidas; e
m - qualificações requeridas para o desempenho das
atribuições.
A rt.

a ser aprovada pelo

Parágrafo único. Não haverá correspondência entre os
níveis dos diversos Grupos, pata- nenhum efeito.
Art. 69 A ascensão e a progressão funciOnais obedecerãO a- critériOs seletivos, a serem estabelecidos pelo Poder Executivo, associados a um sistema de treinamento e
qualificação dt!stitiado a assegurar a permanente atualização_e elevação do nível de efj9iência do funcionaliS-m-o.
Art. 711 O Poder Executivo elaborará e expedirá o
novo Plano de ClassifiCa-ção de Cargos, total ou parcialmente, mediante decreto, observadas as l;iisposições desta lei.
Art 89 A implantação do Plano será feita por órgãos, atendida uma escala de prioridade na qual se levará em conta preponderantemente:_ __
I - a implantação prévia da reforma administrativa,
com base no Decreto~lei n~' 200, de 25. de fevereir.o de
1967;
II - o estudo quantitativo e qualitativo da lotação
dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura e atribuições
decorrentes da· providência mencionada no item anterior; e
III - a existência de recursos orçamentários para fazer face às respectivas despesas.
Art. 9'? A transposição ou transformação dos car·gos; em decorrência da sistemática prevista nesta lei:
processar-se-á gradativamente considerando-se as necês_sidades e conveniênCias da Administração e, ~ando
ocupados, segundo critérios seletivos a serem estabelec~
dos para os cargos integrantes de cada Grupo, inclusive
através de trein_am~nto intensivo e obrigatório.
__ Art. tO_. q órg:ão ce~tral do Sistema de Pessoal expedirá as normas e instruções neCe5sáfias coordenará a
execução do novo Plano, a ser. proposta pelos Ministérios, órgãos integrantes da Presidê_ncia da República e
autarquias,.dentro das respectivas jurisdições, para aprovação mediante decreto.
§ 19 O Órgão central do Sistema de Pessoal promoverá as medidas necessãrias para que o plano seja ma_mido permanentemente atualizado.
§ 2~> Para a cl<lrreta e uniforme implantação do Plano, o ógão central do Sistema de Pessoal promoverá gradativa e obrigatorianiente o treinamento de todos os servidores que participarem da tarefa, segundo programas a
serem estabelecidos com ~sse objetivo.
.
Art. 11. Para assegurar a uniformidade de orientação dos trabalhos de elaboração e execução do Plano
de Classificação de Cargos, haverá em cada Miriistêrio
órgão integrante da Presidência da Rçpública ou autar~
qUia, uma Equipe Técnica de alto nível, sob a pr€?Sidência .9o_ dirigente do órgão de pessoal respectivo, com a in~
c um bência de:
I -determinar quais os Grupos ou· re·spectivos cargos
a sere_m abrangidos pela escala de prioridade a que serefere o ãrt. 89 desta lei;
TI"- orientar e supervisionar os levantamentos, óem
como realizar os estudos e análises indispenSáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e
III- manter cóm o órgão central do Sistema de Pessoal os cantatas necessárips para correta elaboração e
implantação do Plano.
Parágrafo único. Os membros das Equipes de que trata este artigo serão designados pelos Ministros de Estado, dirigentes de órgãos integrantes da Presidência da
República ou de autarquia, devendq a escolha recair em

e

servidores que, pela sua autoridade administrativa e capacidade técniCa,- esiejam em condições de exprimir os
objetivos do Ministério, do órgão integrante da Presidência da República ou da autarquia.
Art. 12. O novo Plano de Classificação de Cargos a
ser instituídO em aberto de acordo com as diretri~es expressas nesta lei, estalecerá, para cada Ministério, órgão
integran~e da Presidência da República ou autarquia, um
número de cargos inferior, em relação a cada grupo, aos
atualmente existentes.
Parágrafo único. A não ab_servância da norma contida
neste artigo somente será permitida:
a) mediante redução equivalente em outro grupo, de
modo a não haver aumento de despesas; ou
b) em casos excepcionais, devidamenta justificados
perante o órgão central do Sistema de Pessoa~ se inviável a providência indicada na alínea anterior.
Art. 13. Observado o disposto na Seçã.o VIII da
Constituição e em particular no seu art. 97, as formas de
Provimento de cargos, nO Plano de ClassificaçãO.: decorrente desta lei, serão estabelecidas e disciplinadas mediante normas regulamentares especificas, não se lhes
aplicando as disposições a respeito, contidas no Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da UniãQ.
Art. 14. O atual Plano de Classificação de Cargos
do Serviço avn do Poder Executivo, a que se refere a Lei
9
n 3.780, de 12 de julho de 1960, e legislação posterior,~
co·nsiderado extinto, observadas as disposições-desta lei.
Parágrafo único. A me~ida que for sendo implantado
o novo" Plano, os cargos remanescentes de cada categoria, classificados conforme o sistema de que trata este artigo, _passarão a integrar Quadros Suplementares e, sem
prejuízo das promoções e acesso que couberem, serão suprimidos, quando vagarem.
Art. 15. Para efe.ito do disposto no art. 108, §I'~, da
Constituição, as diretrizes estabelecidas nesta lei, inclusive o disposto no art. 14 e seu parágrafo único, se aplicarão à clasSifiCaÇão ~os cargos do Poder Legislativo, do
Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas da União e do
Distrito Federal, bem ·como à classifida.ção dos cargos
dos Territén'ios e do Distrito Federal.
Art. 16. Esta Lei entrarã em vigor na data de sua
publica<;:ã9, revpgadas as disposições em contrário.
Brasília, lO áe dezembro de 1970; 1499 da Independência e 8211 da República.- Emflio G. M~dici- Alfredo
Buzaid- Adalberto de Barros Nunes- Orland9 GeiseJ·
~ Mário Gibson Barbosa - Antônio Delfim Netto Mário David Andreazza- L. F. Cirne Lima- Jarbas
G. Passarinho - J)JIÍo Barata - Márcio de Souza e
Mello- F. Rocha Lagôa --..-.~us Vinfci~s Pratini de
Moraes- Antônio Dias Leite:tlúnior- João Paulo dos
Reis Velloso - José Costa Cavalcanti - Hygino C.
Corsetti.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e de Finanças.)

PARECERES
PARECERES NOS 3!1!1 E 400, DE 1984
Sobre o Projeto de Decreto Lqlsladvo nt l.í, de
1984 (n' 24-B, de 1983- CD), que "aprova o texto
do Acordo B'slco de Cooperaçio Téc:ok:a entre o Go-

verno da Repúbll~ Federativa do Brasil e o Governo
da República Cooperativista da Guiana, celebrado em
Georgetown, a 19 de janeiro de 1981."

PARECER N• 3!1!1, DE 198<4.
(Da Comissio de Relações Exteriores)
Relator: Senador Octávio Cardoso

De conformidade com o disposto no art. 44; incis9 I,
da Constituição Federal, o_ Senhor Presidente da Rc-
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pública submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Cooperativista da Guiana, celebrado em
Gcorgetown, a 29 de janeiro de !982.
Acompanha a matéria Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores_. onde
salienta que "o referido Acordo visa a sistematizar e a in~
tensificar a cooperação téci1ica entre os dois países,
adequando-a aos re.<;pectívos planos e políticas de desenvolvimento nacionais, como apoio comPlementar 305 esforços para atingir objctivos de desenvolvimento econô~
mico e social",
Pura esse fim, enumenl as modalidades pelas. quais a
cooperação poderá ser implementadll, desde a permuta
de informações científico-técnicas e do intercâmbio de
consultores, organização de seminários e de estágios atê
u implantação de projetos conjuntos de cooperação técnica em áreas de interesse comum.
O acordo segue, em linhas gerais, -documentos semelhantes assinados por Governos de outros países. Foi
elaborado pelos setores competentes do Itamaraty e, em
seu artigo II, específica que a cooperação técnica entre as
Partes contratantes poderá assumir as seguintes modalidades;
a) permuta de inform·ações científico-técnicas;
b) aperfeiçoamento profissional, mediante programas
de visitas ou estágios de especialização, por meio de concessão de bolsas de estudo para especialização técnicoprofissional em nível secundário ou de pós-graduação;
c) implementação de projetas conjuntos de cooperação técnica em áreas que sejam de interesse comum:
d) intercâmbio de consultores e técn-iCos;
e) organização de seminárioS- e conferências;
f) fornecim-entO de equipamentos e materiaiS necessários à realização de projetas específicos;
g) qualquer outra forma de cooperação que venha a
ser acordada entre as Partes Contratantes.
Ante à exposição do texto do Acordo sob nosso exame
e tendo em vista a configuração técnico-científica de sua
estrutura, entendemos ser tal Ato mais uma forma de se
chegar ao consenso de cr_escimento -integrado para a
América do Sul.
No concernente ao exame por esta Comissão, nada encontramos que possa ser oposto à sua aprovação na forma em que se encontra no Projeto de Decreto legislativo
nll 6, de 1984.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1984.- Luiz Viana, Presidente - Odávfo Cardoso, Relator - Amarai

Peixoto- Virgílio Távora- Saldanha Derzl- Nelson
Carneiro - Severo Gomes - Joio Calmon - Itamar
Franco.
PARECER N• 400, DE 1984
(Da Comissão de Educação e- Cultura)
Relator: Senador Aderbal Jurema
De conformidude com o disposto ilo arfigo 44, inciso
da Constituição Federal, o Senhor Presidente da República submete à consideração do Congresso-Nacional
o texto do Acordo Básic-o de Cooperação Técnica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Cooperativista da Guiana, celebrado em
Georgetown, a 29 de janeiro de 1982.
Em sua ExposiçãO de motivos ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, o Ministro interfno de Estado das Relações Exteriores, diz:

r.

"Como é do conhecimento de Vossa Excelência,
foi assinado em Georgetown, em 29 de janeiro de
1982, por ocasião da minha estada naquela capital,
o anexo Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Cociperalivísta da Guiana.
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O referido Acordo visa a sistematizar e a intensificar a cooperação técnica entre os dois países,
adequando-a aos respectivos planos e políticas de
desenvolvimento nacionais, como apoio complementar aos esforços inteniOs para atingir objetivos
-de des.envolvimento econômico-e social.
Para esse fim enumera as modalidades atr:ayês
das quais a cooperação poderá ser imPlementada,
desde a permuta de informações c_ientífico-técnicas e
do intercâmbio de consultores, organização de seminários e de estágios até a implantação de projetas
conjunto de cooperaçã.o técnica em áreas de interesse comum.
Trata-se, assim, de importante documento a servir de base ao estreitamento das relações entre ambos os países, na medida em que contribuirá para a
rm[lleme-ntação de atividades no campo da cooperaçtlo para o desenvolvimento económ-ico e Social."
Pelo texto do Acordo, pretendem os dois países promover a ..... Cooperação técnica ... para --melhor avaliação de seus recursos naturais e humanos ... " São ainda
descritas no documento as modalidades em que_ deverá
essa coopemçào técnica se traduzir:
a) permuta de informações científico-téciticas;
b) aperfeiçoainento profissional;
c) implementação de projetes conjuntos ... em áreas
de interesse comum;
d) intercâmbio de conSultores e técnicos;
e) organizaç\)o de seminários e· conferências;
O fornecimento de equipamentos e materiais;
g) qualquer outra forma de cooperação.
Trata-se de um documento que estabelece normas Básicas para a implantação de um amplo acordo de coope- ração téCniCa eritre Os dóis países, com o objetivo precípuo Qe melhor avaliação de seus recursos naturais e humanos, dentro de um quadro político intefnacioilal em
qu~ as duas Nações se declar~m conscientes da necessidade de desenvolver a cooperação econômica e técnica
entre países em desenvolvimento, na base dos princípios
da igualdade de direitos, do respeito mútuo pela ~obera
nia e d_a_não-ingerência nós assuntos internoS de cada Estado.
O Acordo segue, em linhas gerais, documentos semelhantes assinados por Governos de outros países. Foi
elaborado pelos setores competentes do ltamaraty, prevendo, entre as atividades que serão postas em prática
quando da sua implementação, a permuta de informações técnico-científicas; o aperfeiçoamento profissional, mediante programas de visitas ou estágios de especialização; implementação de projetes conjuntos de coopemção técnica em áreas que sejam de interesse comum;
intercâmbio de técnicos; organização de seminários e
conferências; fornecimento de equipamentos e materiais
necessários à realização de projetas específicos etc.
Isto posto, somos pela aprovação do projeto, por
julg<.i-lo justo e oportuno.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1984. -Joio
Calmon, Presidente- Aderbal Jurema, Relator- Fer-

nando Henrique Cardoso - Álvaro Diu- Etmice Mfdd..
Jes - Octávio Cardoso.

PARECER N• 401, DE 1984
Da Comlssio de Consdtulçio e Judça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n9l88, de 1983, que "dispõe sobre o arrendamento compuls6rlo de parcelas de
latifúndio, para os efeitos que espeelOca".
Relator: Senador Passos Pôrto
Com· o prOjeto- sOb exame, o ilustre Senador Jutahy
Magalhães; seu autor, cria 0- arrendamento compulsório
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_de parcela não-superior a 20% da área aproveitável total
de um latifúndio, a ser determinado pelo Governo Federal em benefício de trabalhadores rurais.
Entre outras providências, a proposição atribui ao INCRA, apóS consulta ~ ComissãO AS:rária competente, a
localização da faixa arrendável, a incidir sobre áreas
agricultáyeis não-cultivadas; estabelece o preço de aluguel, a ser pago pelo INCRA, e o prazo inicial de cinco
anos para o arrendamento, "sucessivamente prorrogável
por r:nais cinco, a critério do INCRA".
Na sua justificáção, o autor, em brilhante síntese, oferece razões de grande interesse público que embasam sua
idéia. Mais uma tentativa, como se verifica, de se encontrar solução para aqueles que desejam e não podem trabalhar a terra, à falta de áreas agricultáveis que lhes sejam disponíveis.
Em que pesem motivações tão nobres, o projeto, na
sua essência, oferece condições ao Poder Executivo para
aprofundar, ainda mais, o seu intervencionismo na área
privada, num instante em qüe se faz unânime a crítica ao
excesso da intervenção estatal brasileira na nossa economia.. No caso em pauta, a intervenção estaria justificada
pela imperíosn necessidade de se dar execução à Preceituação constitucional da "função social da propriedade"
(artigo 160, III da Constituição). Contudo, a fórmula encontrada pelo projeto, para se alcançar tal objetivo, fere
gravemente o direito de propriedade assegurado pelo artigo 153, § 22 da Constituição.
As exceções à plenitude do direito de proP,riedade, segundo a Constitllíção, justificam-se apenas nas hipóteses
da desapropriação (ar-ts. 153, § 22, e 161), desde que cumpridas as rigorosas condições estabelecidas para os decretos- expropriatórios. O arrendamento compulsório
pretendido não se enquadra nas hipóteses constitucio:.
nais e, inovando nossa estruturação jurídica, estaria
transferindo um ato de direito privado- que é o arrendamento - para o direito público, o 'que juridicamente
parece des_aconselhável.
Pelo projeto, não se sabe como o Governo Federal cederia as terras arrendadas aos trabalhadores rurais, mas
já se sabe com_o o Governo Federal cederia as terras arrendadas aos trabalhadores rurais, mas jâ se sabê que o.
proprietário, delas destituído por prazo indefinido, jamais voltaria a recuperá-Ias e não teria condições práticas sequer de vendê-las. Tratar-:Se-ia, em linhas gerais, de
uma desapropriação parcial, com todos os seus ónus e
s~m as vantagens da justa indeDização.
Essa linha de raciocínio, naturalmente desenvolvida
em J_ermos técnicos, não invalidade, porém, a meritória
preocupaç-J.o do autor do prOjeto. A solução para o
problema social aventada, que é grave, poderia ser encontrada ou através da desapropriação pura e simples, já
disciplinada em nossa legislação, ou através da criação
de inceniiVõS-fiSCais pa"rã OS-pi-oprietários que facilitassem a meação das suas terras agricultáveis. Uma ou outra providência, entretanto, caberia constitucionalmente
à iníCí:ltlva do Presidente da República.
O projeto, a meu ver, pode inspirar o Poder Executivo
à tomada de consciência em relação a um problema que
urge ser resolvido.

Isto posto, opino contrariamente ao projeto, por inconstitucional.
Sala das ComiSSões, 22 de agosto de 1984.- Helvfdlo
Nunes, Presidente - Pauos Pôrto, Relator - Amaral

Furbm - Enéu Faria - Jooé FrageUI - Hélio Gaelroo
-'- Odadr Soares - Octávio Cordoso.
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PARECERES N•S 402 E 403, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado nt 108, de 1983,
que "dispõe sobre o parcelamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR)".
PARECER N• 402, DE 1984
Da Conüs_sã_o de Constituição e Justiça
Relator: Senador José Fragelll
O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Nelson Carneiro, estabelece qu!! o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), de montante igual ou
superior a um valor-de-referência, poderá ser pago em
até cinco prestações mensais iguais, entre agostO e dezembro de cada exercício.
Na justificação, assinala o AUtor que o ITR "jâ foi,
neste Pais, uma insignifiCânCia suportável pelos Proprietários rurais de qualquer nível", ao contrário do que vem
ocorrendo de_.<~,lguns anos para cá, "particularmente no
presente exercício, quando a terra nua tev~ o s:e!J valor
venal, para efeito de incidência do tributo, alterado em
até mais de 300% em muilos çasos".
Por isso o que o projeto pretende é estender ao proprietãrio rural o mesmo direito çle que já goza o proprietário urbano, a quem é concedida a possibilidade de pagar seu imposto territorial em parcelas mensais e sucessivas.

Não há no projeto nenhuma semelhança como trato
daquela matéria financeira a que se refere o art. 67, item
I, da Constituição, ou Sequer ingerêncía na elaboração
de medidas_de carãter tributári_o .• por tra~ar~se a hipótese
pura e simplesmente de uma providência de ordem administrativa, que não interfere no pressuposto dos fatos geradores do tributo nem em suas alíquotas, mas apenas
vem permitir ao contribuinte, em harmonia com procedim_ento idêntiQo, a opção pelo pagame_nto parcelado do
imposto que lhe for conferido.
Diante do exposto e como inexistem óbices_quanto ao
aspecto jurídico-constitucional, nosso parecer é pela
aprovação do projeto.
Sala da Comissão, 21 de março de 1983 . .......,. Murilo Badar6, Presidente -_José Fragelll, Relator - Helvídio
Nunes, contrário- Pedro Simon_- Octávio CardosoPassos Pôrto ..,.,... Almir_ Pinto - Martins Filho.:_
PARECER N• 403, DE 1984
Da Comlssio de Finanças
Relator: Seaador José Fragelll
O projeto ora submetido ao crivo desta ComiSsão fàn
por objetivo autorizar o parcelamento, em até 5 (cinco)
prestações mensais de igual valor, do crédito tributário
igual ou supeiiOI- a Um valor de referência, oriundo da
incidência do Imposto sobre Propriedade Territõrial Rural.
A sugestão, -oferecida pelo ilustre Senador Ne_lsQn
Carneiro, visava o favoredirieiüo dos contribui_ntes do
referido impostO ã partir do exercfcio financeiro de 1983,
em razão da significativa majoração do valor venal dos
imóveis rurais e, em especial da terra nua, o que veio a
alterar, de maneíra exacerbada, a base de cálculo_ do tributo em questão.
A Comissão de Constituição e Justiça, após ieconhecer a inexistência de afronta ao preceito contido no art.
57, I, da Lei Fundamental, pronunciou-se, quanto ao
mérito, pela aprovação da medida.
No âmbito, das atribuições conferidas a este Colegiada, cabe-nos aditar as seguintes considerações.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, de
competência da União, nos termos do art. 21, III da
Constituição Federal, por determinação da regra contida
no ~ 11' do art. 24 da mesma Carta, tem a sua arrecadação
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transferida para o Município onde se situa o imóvel rural
objeto de tributaçlío.
Aliás, quanto a esse aspecto, cumpre esclarecer querecentemente o Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do § 31' do art. 85 do Código
Tributário Nacional o qual autorizava à lei ordinária
fosse destinado ao órgão lançador e arrecadador uma
parcela não superior a 20% (vinte por centO) do irriPosto
em questão, destinada ao custeio do respectivo serviço.
Verifie<t-se, assim, que o produto de arrecadação do
r'rR pertenCe, integfãlmente, às municipalidades, não
mais sendo repassado a parcela em apreço para o INCRA.
Não obstante essa diretriz, que contém natureza eminentemente financeira, o imposto incidente sobre as propriedudes imóveis situadas na área rural é de competên-cia federal,_ r~su!tando pertinente a sugestão oferecida
pelo ilustre parlamentar fluminense.
No que concerne ao intereSse da providência tendo em
vista o aspecto sócio-econômico, é de ressaltar que o
mesmo de muito supera um eventual diferimento no recolhimen-(Õ do tribUto pela Administração Fiscal.
Registre-se, nesse passo, que o Imposto sobre a Propriedade Território Rural caracteriza,se por acentuada
dosagem de extr_afiscillidade.
Buscu-se, com o instrumento tribut~_ri(,)__em tel_a in~TJ
tivar a exploração das atividades rurais ao se conceder
redução do imposto na proporção dos investimentos efeliVados nas respectivas propriedades.
Por outro lado, as diretrizes normativas que regem a
tributaç~o de tais imóveis procuram gravar- de forma
mais drástica aqueles não explorados por seus titulares.
Dessarte, merece apoio a providência em análise, p~lo
fato de atenuar a carga tributária de imensa faixa de_ con~
tribuintes que. em razão do advento da excessiva major<Jção da base imponível do referido encargo, a par das
quase insuperáveis dificuldudes de ordem financeira proveniente da crise que desaba sobre o País, acha,se em situação _de absoluta insolvência.
Visando, tão-somente. a atualizar o projeto, tendo em
vista que _ele, no seu art. 2~>, se refere aos lançamentos
promovidos em 1983, e como já nQS_ achamos em abri! de
1984, sugerimos a aprovação da proposiÇãO, pelas razões
já expo::>tas, com a seguinte emenda:
·EMENDA N• 1 - CF
Dê;.se ao caput do art. 29 do projeto a seguinte redução:
"Art. 2\' Aplica-se o disposto nesta lei aos lançamentos correspondentes ao exerCício de 1984, mesmo
que já tenham sido expedidos os respectivos avisos."
Sala das Comissões, 23 de agosto de 19-84. --;-.Itamar
Franco, Presidente- José Fragelli, Relator- Cid Sam~
paio - Jorge Kalume - Jutahy Magalbies - Passos
Pôrto- Joio Castello- Roberto Campos- Severo Go---Aiitãral Pe"ixoto .:-__José Uns_:. Almir Pinto.

mes

PARECERES N.. 404 E 405, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Çâtitara, n~' 82, de 1984
(nl' 1.65+8, de 1983, na Origem) que udlspõe sobre a
criação e cxdnção de cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Regiio, e dá
outras providências".
PARECER N• 404, DE 1984
(Da Comissio de Serviço Público Civil)
Relator: Senador Passos Pôrto
De iniciativa do Senhor Presidente do Tribunal Supe~
rio r do Trabalho, vem a exame desta Comissã-o- Projeto
de Lei, dispondo sobre a criação e extinção de cargos-na
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Secrcturkl do Tribunal Regional da Terceira Região, e
dando nutr~IS providênciaS.
A proposição se fez acompanhar de Exposiçào de Motivos do Senhor Di~etor,Geral do Tribunál Regional do
Tr~llJ.~t_]ho ~-"Terceira Região, dirigida ao seu Presidente,
q1,1andn do seu envio à Câmara dos Deputados, esclareceodq__ que:
""Não se considerou, para a aná!i::;e das atuais e
futuras necessid_u_dcs de pessoal, o momento sócioecnndmico que atravessu o País e os seus reflexOs na
Justiça do Trabalho, de vez que eles se integram
num contexto mais amplo. E é do pleno conhecimento di.! todos os órgãos que deverão analisar o
presente pedido. que hoje muito mais do que no
r~1ssado, a Justiça do Trabalho é um fato r relevante
de segurança nacional, pelas óbvias implicações que
podem resultar da sua célere atuaçào, incluindo no
universo psicossociaJ da nação.
No que tangeU distribuição de cargos dentro de
Grupos de atividade::> e das respectivas Categorias
Funcionais. buscou-se adequá-las ás reais necessidades, levando-::>e em conta todo o conjunto de atribuições onde se encontra deficitário o quadro de
pessoal. quanto l1::> dificuldades financeiras da atuUI
conjuntura.
Dentro desta linha de raciocínio, o anteprojeto
prevê: -aTém da criaÇão de cnrgos, a extinção de-duas
Categorias Funcionais, as quais vêm "atendendo aos
reclamos d~t::> nece..c:sidadses dos serviços inerentes a
este órgão.
Inadequadas foram considerados l.l.S Categorias
Funcionais de Datilógrufo e Agente de Portada.
Quanto à primeira, dada a sua baixa remuneraçào,nào permite que ::;e recrute pessoal dotado de conhecimentos suficientes para o desempenho das atrihuiçôcs que lhe são inerentes dentro da Justiça do
Trah,1lho, pois ê exigido um conhecimento vernacular mais complexo, além de noções de direito_ e de
expressões jurídicas. Também deve auxiliar e assistir
no desenvolvimento do::> trabalhos realizados por
ocupantes de cargos de categoria s.uperior, o que
leva o ocupante do cargo de Datilógrafo a- exercer as
atribuições de outras Categorias Funcionais (mais
proprbmente a de Auxiliar Judiciàrio), viriOõ, assiril, de encontro a toda a filosofia do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n9 5.645.
Quanto aos Agentes de Portaria, dada a especialização do órgão, a prática demonstrou estarem eles
a exercer, além das utribuições próprias de seus cargos,todas ou quase todas aquelas inerentes à Categoria de Atendente Judiciário, gerando a mi::sma situação retrq-exposta.
Pretende-se, como proposto no anteprojeto, extinguir os respectivos cargos na medida de sua vacância e que os atuais servidores, desde que venham
a preencher os requisitos a serem estabelecidos em
a tos _normativos próprios, e depois de aprovados em
cursos de treinamento intensivo e adequado, sejam
aproveitados em cargos das Cutegori.us Fum::ionaiS
de Auxiliar Judiciário e Atendente Judiciário."
Assim a proposíçilo cria, no Quadro Permanente da
Se:cre1ari:t d(,l Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no Grupo,Atividades de Apoio Judiciário,
Código TRT~J-AJ-020, 124 {cento e vinte e quairo) cargos de Técnico Judichírio, TRT-3-AJ-021: 41 (quarenta e
um) de Oficiul de Justiça Auxiliar, TRT-3- AJ-022; 172
(cento e setenta e dois) de Auxiliar Judiciârio, TRT-3AJ-023: 22 (vinte e dois) de Agente de Segurança Judiciário, TRT-3-AJ-024: e 94 (noventa e quatro) de Atendente Judiciârio, TRT-3-AJ-025; nO Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, Código TRT-3-NS-900, 2
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(dnis) de Mêdil), TRT-3-NS-90!; 2 (dois) de Psicólogo,
TRT-J-NS-907: 2 (dois) d_e_Odontó!ogo, TRT-3-NS-909;
I (um) de Engenheiro. TRT-3-NS-916: 5 (cinco) de Técni..:~' de Administraçi'io, TRT-3-NS-923; 2 (dois) de Contadnr. TRT-J-NS-924: c 2_ (dois) de_ Assistente .Social,
TRT-J-NS-530: no Grupo-outras Atividades de __ Nível
Médio. Código TRT-3-NM-1000, 2 (dois) de Auxiliar de
Emfermag:em, TRT-J-NM-_1_00!, 3 (três) de Té_cnico de
Cnntahilidade. TRT-3-NM-1042;- c 4 (quatro) de Telefonista. TRT-3-NM-1044; no Gruro-Artcsanato, código
TRT-J-ART-700. --2 (dois) de Artífice de Mecãnic'a,
TRT-J-ART-703: 2(dois) de Artífice de E!etricidade e
Cnrnunicações, TRT-3-ART-703; 3 (três) de Artífice de
C\1rpintaria c MarcenarÍll, TRT-3-ART-704; 2 (dois) de
Artífice<.lc Arti!.S GrúficuS, TRT-3-ART-706~e4-(qu-atr0)
de Auxiliar de Artífice. TRT-3-ART-709.
Dc.qaqw.:-"e qm: os referidos cargos serüO eScalonados
pela" classes das respectivas Cutegorias Funcionais, de
acordn eom a Intaçào fixada, observudos os critérios le,l!:t!s c regulamentares vigentes.
F:. i~w:dment~.:. de se de.stac.ar que o projeto extingue 75
(setc.oJ<LC dnt:l)) cargos de Oatilógrufos, código TRT3-SA-~02 c JJ (trinta c três) de Agente de Portaria, códig:o TRT-.~- TP-1202, a·partTrâa classe inicial e à medldu_
que forem vagando.
Seri'io observadas. no procedimento dos cargos de pro,·imenhl cfctivo do Quadro Permanente da Sccri::taria do
Trihunal Rcgion<.d do Trabalho du 3~ Região, as normas
legais c regulamentares estabelecidas para os demais Trihunai:- do Trubalho c obedecidas as disposições do§ 29
d1l urt. lOX da Constituiçüo Federal.
Cnnsidcrando que as de.~pcsas <.lccorrcntes de s.ua_aplicuçào serão ate-ndidas à conta das dotuções OrÇ-áffiCritúrias do Tribunal Regional do T_r_ubalho da Terceira Regi:io e que nadu e:-:.istc, no âmbito desta Comissão, qUe
Dh . . taculize a sua normal tramitação, somos pela aprov:u.;ào do presente projeto.
Saiu tia Comissàn. 17 de junho, de 1984.- Fábio Lucena, Presidente - Passos Pôrto, Relator --Alfredo
Campos - Gaivão Modesto.

PARECER N9 405, DE 1984
(Da Comissão de Finanças)
Relator: Senador Albano Franco
Com o presente projeto, já aprovado pela Câmara dos
Deputados, o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho encaminhou ao Congresso Nacional, nos termos do
art. 36, in fine, da ConstitUição Federal. projeto de lei
quç "dispõe sobre a criação e exJinção de cargos na Se~.:retaria do Tribunal Regional do Trabalho_ da Terceira
Região, e dá outras providênciãs".
A matéri:J foi <lmplamente <ln alisada pela Comissão de
Serviço Público Civil desta Casa, que lhe deu aprovação,
nos termos em que foi encaminhada pela outra Casa do
Congresso Nacional.
a este Úrgào Técnic-º cabe, tão-só, o exame da_repercussào financeira das rit.edidas cons.u.bstancia_das no projeto sob apreciação.
Neste pont-O, verifi~a-se que as implicações estão suficientemente esclarecidas no Anexo II, que acompanha a
proposição, ·constatando-se que o aumento da despesa,
em decorrência da criação dos cargos propostos, está
orçado em Cr$ 50.062.342,00 (cinqüenta milhões, sessenta e dois mil, trezentos e quarenta e d.ois cruzeiros) a
preços de junho de 1983, exercício estt? eril que a proposição foi encaminhada ao CongreSso NacionaJ.
O total da despesa - que certamente será atendida,
em condições de atualização em face do último aurilento
de vencimentos verificados, mediante crédito suplementar - objetivará pagamentos referentes a 383 cargos a
serem realmente acrescentados, uma vez que, do total geral, são deduzidos 108 cargos extintos.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçilo 11)

Terça-feira 28

Trata-se~ como se vê, de medida jus,tificida pela necessidade de dotar-se a Justlçã do Trabalho da .J• Região
dos elementos indispensáveis à execução das suas importantes finalidades.
Em face di? exposto, opinamos pela aprovação-do projeto sob exame.
Sala das Comissões,-23 de agosto de 1984. -_Itamar
Franco, Presidente- Albano Franco, Relator- Gabriel
Húmes -José Fragelli - Roberto Calnpos- Jutahy
Magalhães - Jorge Kalume - Cid Sampaio - Severo
Gomes - José Lins- Passos Pôrto- João CastelloAmaral Peixoto - Almir Pinto.

PARECERES N•s. 406 E 407, OE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n'i' 29, de 1984
128-B, de 1979, na Casa de origem), que "determina a indusio de parágrafos no artigo 5Q da Lei n~
3.807,de_~6 de agostº de 1960 -_Le~ Orgânica da
Prel·idência Soci~J., regula~do a i~clusão dos pescadores no r:egim~_ dessa lei".
(n'i'

PARECER N• 406, DE 1984
(Da Comissão de Legislação Social)

Relator: Senador Jutahy Magalhães
Oriundo da Câmara dos Deputados, objetiva o. presente Projeto de Lei incl_y_ir parágrafo ao ·artigo 59 da Lei
n9 3.807, de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social
;:__ sob a modalidade de norma permissiva, a fim de que
os pescadores, sem vínculo empregatício, na condíção de
pequenos produtores, de trabalhadores individuais ou de
trabãfhadore.s em regime de economia familiar, que fa·.zem da pesca sua profissãO habitual ou meio principal de
vida, possain optar pela filiação ao regiine prevídenciáfio ~dessa lei, na q UaTiãadC de trabalhidoriS illtôno-mos.
2. Na Justificação do Projeto, seu autor, o exDeputado Carlos Santos, esclarece que os pescadores estavam vinculados ao extinto Instituto de Aposentadoria
e ~ensões_ dos Marítimos (IAPM), no~ termos do
Decreto-lei n9 3.832, de 1941, e, posteriormente, ao
IN PS, com todos os direitos e deveres atribuídos aos _segurados, no 'âmbito da Lei Orgânica da Prevídência S"ocía[
Entretanto, com o advento do Decreto n9 71.498, de 5
de dezembro de 1972, segundo o disposto no seu artigo
]9 e parágrafo único, passaram aqueles trabalhadores ·a
ser beneficiários do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL), facultada a opção, consoante o artigõ 29 do referido Decreto, de os-pescadores
autônomos conservarem sua condiÇão de segurados do
INPS, desde que estivessem regularmente inScritos como
taís ~e recolhendo as contribuições devidas.
Assinala o Autor da Proposição que a suposta finalidade do Decreto n9 71.498/72, ao-modificai' O reginle
p·rcvidenciário dos pescadores, foi a de isentá-los da contribuição para o INPS.
No eritanto, ainda de acordo com o Autor do ProjetO,
esse objetivo. "restringiu, substancialmente, direitos dos
pescadores, entre os quais o direito à percepção, no caso
de enfermidade, do auxílio-doença e da aposentadoria
especial após 25 anos de penosa atividade profi-ssiOnal,
benefícios estes previstos na Lei Orgânica da-Previdência
Social, mas que não constam do Programa de Ass-istência ao Trabalhaaõr Rural".
Com esse entendimento, considera ele indispensável
assegurar-se aos pescadores, a qualquer tempo, o direito
à opção pelo regime da Lei Orgânica, pois, se este impõe
o p-ãgamento de contribuições mensais, em contrapartida oferece benefícios bem superiores aos do PRORU-
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3.- Na Câmara dos Deputados, o Projeto obteve
aprovação unânime nas Comissões em que tramitou.
4. Parece-nos que o Projeto visa, meritoriamente, a
restabelecer um direito e, neste sentido, é correio cio -pon-
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to de v_i~t::].juríd_ico e j y.sto_em seu fim social, na medida
em que aJTlpara e resguarda os legitimas interesses de
uma operosa e sacrificada categoria de trabalhadores.
No plano estritamente jurídico, embora não esteja na
alçada desta ComiSsão, df-vemos registrar um argumento
em favor da proposição, que é, ao mesmo tempo, revelador de uma perplexidade~ É sabido que, na hierarquia
das leis, o Decreto não inova ·a ordemjurfdíca, em decorrêncía do que_ sua eficácia normativa (melhor diríamos
de sua própiiâ Validade) estará sempre submetida aos ditames superiore.~ da lei. Sua efícácia, portanto, é de nível
infra-leg<Jl, consoante o regim-e jUrídico estabelecido no
item III, do artigo 81, da Constituição.
Ora, na questão que aqui se examina evidencia-se que
o Decreto nQ 71.498, de 1972, ao modificar o regime previdenciário dos pescadores, antes estabelecido em lei, extrapolou os limites constituciOnais de sua eficácia normativa, inovando, indevidamente, a ordem jurídica e
subvertendo a hierarquia das leis.
5. Noutra ocasião, quando do exame do PLC n9l5l,
de 1983, que trata de matéria semelhante à do presente
Projeto, opinamos por sua rejeição em Virtude do tratamento inadequado que aquele dera à questão:
Agora, convindo no acerto, na oportunidade e legitimidade da medida, aqui adequadamente proposta, somos pela aprovação- do presente Projeto de LeL
Sala das comissões, 3 de maio de 1984.- Jolo Calmon, Presidente eventual - Jutaby Magalhies, Relator
- Almir Pinto - Gabriel Hermes - Helvfdio Nunes.
PARECER N• 407, OE 1984
(Da Comissio de Finanças)
Relator: Senador Albano Franco
Proveniente da Câmara dos Deputados, o presente
projeto, de iniciativa do ilustre Deputado Carlos Santos,
pretende alterar o art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto
de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social -para
acrescentar-lhe parágrafo 39, objetivando garantir aos
pescadores, sem vfnculo_empregatício, que tiiibalhem individualmente sob regime de economia familiar, fazendo
da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, o dfreTio de optar pela filiação ao regime da previdência social urbana, na ,9uatidade de segurados autónomos.
O eminente autor do projeto justifica sua iniciativa
com a alegação de que inicialmente, no regime do
Decreto-lei n~ 3.832, de 18 de novembro deJ941, os pescadores eram filiados ao extinto Instituto dos Marítimos, posteriormente incorPorado ao Sistema Nãcional
de Previdência Social, fazendo jus, por conseqüência, a
todos os beneficias da Lei Orgânica da Previdência S_odal. Posteriormente, pelo Decreto n9 7 L498, de 5 de dezembro de 1972, o Poder Executivo desloco-u essa cateioria de segurados para o regime do PRORURAL, insti:
"tuído pela Lei Coinplementar n9 11, de 25 de maio de
1971. Com isso- declara o eminente autor do projeto
_- os pescadores viram-se prejudicados em importantes_
garantias previdenciáriãs, tais como: a do auxílio-doença
e da aposentadoria especial após 25 anos de atividade penosa, insalubre e perigosa.
As razões que levaram o Governo a alterar o regime
de vinculação dessa categoria de pescadores estão no
fato de que, na situação da legislação anterior, apenas
pouco mais de 0,72% se achavam inscritos no Sistema da
Previdência Social, circunstância reveladora da precâria
condição sócio-económica em que se encontravam esses
trabalhadores autónomo.s. Com o advento da Lei n 9
5.890, de 1973, essa situação se agravou, pois a contribuição passou de 8% para 16%, determinando uma
maior retração no número de filiados ao regime previ~
denciário. Este, o motivo pelo qual foi editado o Decreto
n9 71.498, de 1972, considerandO que os pescadores, nas
condições ali definidas, exercem atividade rural, à vista
do preceituado na letra b, do § }9 do art. 39 da Lei Complementar n9 11, de 1971.
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Tal situação, porém, não nos parece suficiéntemen:teprotecionista, a p6ilto de repelir o alvitre consti_Qstanciado no presente projeto, o qual pretende, tão-só, que se
proporcione a_o$ integrantes dessa categoria: a-faculdade
de escolha do sistema que melhor lhes convenha, conhecidos os ônus dele defluentes.
Assim sendo, o nosso parecer, no âmbito desta Co~is- ~
são, é pela aprOvação do projeto.
Sala das Cornis,sQes, 23 de agosto de 1984.- Itamar
Franco, Presidente- Albano Franco, Relator- Gabriel
Hermes - José Fragelli - Roberto Campos - Jutahy
Magalhães - Jorge Kalume - Cid Sampaio - Severo
Gomes - José Lins - Passos Pôrto - Joio Castelo Amaral Peixoto - Almir Pinto.

PARECER N• 408, DE 1984.
Da Co_mis$ào de Educação e Cultura, sobre o pro~
jeto de Lei da Câmara. n9 260, de 1983, (n9 659- B,
de 1983, na Câmara dos Deputados) que "con~dera
Patrimômio Nacional a Cidade de Cametá,- rio Estado
do Pará".
Relatara: Senadora Eunice Michiles
O projeto em exame, de autoria_ do "ilu§tre Deputado
Gerson Peres, tem por objetivo determinar que a cidade
de Cametá, no Estado do Pará, seja considerada patri~_
mônio histórico nacional.
Em sua justificatíva o aUt:or do projeto diz qu~:
. "Poucas Oll quase nenhuma cidade histórica e
cultural do Nçrte do Brasil est~o inseridas. na programação administrativa federal.
Verifica-se que as do Sul e do Centro têm tido
mais sorte e, por isso, são mais beneficiadas, como
se a História déste País fosse feit~ só nestas áre<~,_s e
com o esforço e o sangue só dos cida_dãos dessas regiões,
As desigualdades entre regiões brasileiras são
quase gerais e a luta construtiva para- e1iminâ-las
não se. deye centrar só no ~ampo económicofinanceiro. Nosso País formou sua cultura e tem sua
história decalcada ilo pricípio tríplice de unidade: o
territorial o reli_giºs--º e o l(Õgaístico. Esta trindade
facilita pois a luta pelo equilfbrio social, económico,
poHtico, histórico e cultural. Por isso mesmo, é indispensável que, quando se pensar fazer alguma coisa, neste País se deve lev,ar em conta esses fatores.
Só assim, a diStribuição de tudo que a Nação dispõe
pode alcançar, igualmente todas a áreas onde vive a
sociedade brasileira e proporcionar-lhe maior satisfação e sentido _da responsabilidade do governo
para o que ela possui de mais caro e aspir'a para to·
dos o_s seus segmentos,
Cametá ê, alérii de sua importância econôrnica e_
política no Pará a cidade que agasalha os mais importantes acervos históricos do País e do Estado, na
Amazônia. Vejam; por exemplo, os eventos que seguem:
Ali, se deu o acontecimento histórico mais importante do Brasil, na Amazônia. Em _I ~Ú 6, Pedro
Teixeira capitaneando os cametaenses~ _partiu da
praia das Mercês e conquistou a Amazônia, hoje
2/3 do território nacionaL_
_
Ali nasceu D. Romualdo Coelho por cujas mãos
o Pará aderiu a Independência.
Ali nasceu D, Romuald_o de Seixas, orientador
espiritual do seu povo.
Ali, os cabanas foram derrotados para que o im-:_
pério da lei _f; o princípio de autoridade fos-sem
guardados. Carn.etá fgi Capital da_ Província para
que o Pará não perdesse sua unidade e respeitabilidade.
Ali, também falou o Padre Antônio Vieira do
púlpito da Catedral secular.

res:

Ali, Srs. Deputados, floresce uma ciVilização que
muito tem contribuído para o desenvolvimento
sócio-económico do Pará''.
Assim, vemos que a cidade de Cametâ, pelo conjunto
de bens imóveis que p"os-sue reun·e as condições nescesS'âtias para se constituir em Património Histórico e
Artístico Nacional.
Quanto â iniciativa, tanto pode provir do Presidente
da República quanto de qualquer dos membros do Congresso NacionaL
Estabele o parágrafo único do art. 1~ que a referida ciOade deverá integrar à programação e orçamento dos órgãos públicos federais, que tratam da preservação do património histórico-cultural, bem assim da administração
do turismo no País.
Entendemos que o projeto em estudo é justo e_ oportuno, sendo louvável pela preocupação em se preservar
tlõssas ddades monumentos, principalmente Cametá,
por sua importância histórica desde o alvorecer do século dezessete, quando serviu de cenário às grandes expedições de conquista tegional, até as_ lutas de consolidação
do Império.
·
Isto posto, somos pela aprovação do presente projeto
de lei.
Sala das Comissões, 23 de agosto_ de 1984. -João
CaJmon, Presidente- Eunice Michiles, Rela tora- Fer~
nando H. Cardoso- Alvaro Dias- Octávio Cardoso Aderbal Jurema.
PARECERES N•S 409 E 410, DE 1984
~obre

o Projeto de Lei da Câmara n9 39, de 1983,
S2S..B, de 1979 na origem) que "dispõe sobre 8
- contagem, para efeitos previdenciários, do tempo cor~
respondente ao exercício do mandato de Prefeito Municipal".
(n~

PAREcER N• 409, DE 1984
(DI\ Comissão de Legislação Social
Relator: Senador-José Igniício Ferreira
Depois de apreciar, conjuntamente, vários projetas de
lei com objetivo semelqantes ou assemelhados, a Câmara
dos Deputados aprovou a iniciativa do nobre Deputado
Braga Ramos admitindo, para efeito de aposentadoria
em qualquer regime previdenciãrio, a contagem do tempo de serviço correspondente ao exercício do mandato
ae-Prefeito Municipal mesmo que o seu titular não haja
poSSuido, "antes da procuração popular, a condição de
segurado. Ao apreciar a proposição, seu ilustre autor fez
ampla e competente justiftcativa, salientando, a certa altura, que_ "'o presente projeto de lei colíma um tratamen~
to justo ao prefeito não servidor público, em matéria de
contagem de tempo de serviço, para efeito de aposentadOfia". A possíve[ eiva de inconstitucionalidade que se
poderia detectar _no projeto original, foi espantada pela
emenda da doutra Comissão de Trabalho e Legislação
Social da Câmara dos Deputados ao ac_rescentar parágrafo estabelecendo a obrigação de o segurado beneficiado pela lei recolher as contribuições previdenciârias devidas.
A- decisão da Câmara, aprovando o projeto com a
emenda, deve merecer a concordância do Senado.
Parece-nos, aliás, que se impõe em face do § 3~ do art.
104 da Constituição Fe_deral que estabelece ~ex.tualm,ente
que

"O tempo de serviço público federal, estádual ou
municipal será computado integralmente para os
efeitos de aposentadoria e disponibilidade, na forma
da lei."
Não há dúvida de que a disposição constitucioriãl Citada se refere ao funcionário público mas não há nenhuma
razão para que o tempo-de serviÇo público não seja também computado para efeito de aposentadoria no r_e_gime
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previdenciário tanto mais quanto se obriga o segurado a
recolher as contribuições correspondentes à contagem
deise tempo.
O projeto merece aprovação e nesse s.:ntido é o nosso
parecer.
Sala das Comissões, 7 de junho de 1984. - Jutahy
Magalhães, Presidente....:.._ José Ignácio Ferreira, Relator
-Gabriel Hermes- Jorge Kalume- Carlos Chiarelli.
PARECER N• 410, DE 1984
(Da Comissão de Finan~;as)
R~lator:

Senador Passos Pôrto

Na forma regimental, vem a exame -da Comissão de_
Finanças o Projeto de Lei da Câmara que dispõe sobre a
contagem, para efeitos previdenciários, do tempo correspondente ao exercício do mandato de Prefeito Municipal.
Ao justificar sua proposição, destaca o ilustre Deputado Bnfga Ramos:
"Sem dúvida, a exclusão do mandato _de Prefeito da
classe dos servidores públicos acha-se implicitamente estabeletida na própria Constituição Federal, ao prever,
em seu artigo 104, especificamente, a hipótese do servi·
dor público federal, estadual ou munk:ipal da Administração di reta ou indireta que venha exercer mandato eletivo, determlnati"do-lhe o afastamento do cargo, emprego
ou função, bem como a contagem, durante esse afastamento, do tempo de serviço para todos os" efeitos legais.

Quer isso dizer que para o cálculo do tempo de
serviço como servidor será computado, para os efeitos legais, o pe-ríodo de efetivo exercício do mandato
eletivo. Fosse o cargo eletivo de prefeito, serviço
pUblico em sentido próprio não haveria necessidade
de semelhante previsão, visto que já estaria, naturalmente, sob a incidência do art. 102, §_ 3~ da Constituição da República, que preceitua:
"O tempo de Serviço Público Federal, Estadual
ou Municipal será computado integralmente para
os- -efeitos de aposentadoria e disponibilidade, na
forma dalei."
Todavia, verifica-se prima fade que o exercício
do cargo de Prefeito, como o de todo e qualquer
mandato e!etivo, constitui, inquestionavelmente,
função pública relevante, posta a serviço da comunidade, com iotegral dedicação de_tempoe completa
disponibilidade de energias, inteiramente absorvidas no comando da Administração municipal.
Ainda mais: O Prefeito eleito ou notiteado deve,
de imediato, desincompatibizar-se funcionalmente,
afastando-se, desde a posse, de qualquer emprego
ou _função pública, ,o que nem sempre ocorre com
quem ·se \'ê investido no ma,ndato de Vereadores, e
que poderá, havendo compatibilidade de horário,
perceber as vantagens de seu cargo, emprego ou
funçào, sem prejuízo dos subsídios a que faz jus.
Ao Prefeito Municipal não é assegurada a acumulação daquelas vantagens, sendo-lhe, apenas, facultado optar, se servidor público, pela remuneração anterior(Const. Federal, art. 104, § 29).
Mas ao Prefeito, oriundo do serviço público, o
tempo de exercício do mandato e computado para
todos os efeitos legais (Const. Fed., art. 104, § 4~).
E o Prefeito que não era Servidor Público? O Prefeito que era contribuinte da Previdência Social ou
que simplesmente a ela não era vinculado?
Este, ao término do mandato, vé somarem-se
muitas vezes, aos prejuízos decorrentes da interrupção, de ocupações anteriores, preciosos anos
consagrados à Causa Pública, ao Serviço Público,
ao Serviço da Co!etividade e que não contam para
eventUal aposentadoria, perm·aneccndo, não raro,
como páginas Soltas em sua vida.
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Indubitavelmente, tal função pública, pela sua
relevância, está-a exígir previsão legal adequada ou
pelo menos, equiparável à hipótese do_Prefeito,-Servidor Público.
O que não se compreende nem é aceitável é permanecerem ·os prefeitos à margem do amparo legal,
vez que para se_rvir à comunidade, abandonam os
seus negócios quase sempre mai:duci:"ativos e rendo_SOS.

O presente projeto de lei colima um tratamen-tõ
justo ao Prefeito 11ão Servidor Público, em matéri;1
-de contagem de tempo de serviço, para efeito- de
aponsetadoria, partindo da premissa de que, se não
desempenha ServtÇo Público st;icto Únsu, exercerelevante e indispensável função pública e legitimar,
por si mesma, igual amparo da Iei.
A par disso, a presente proposição vem preen~
cher lacuna de nosso ordenamento jurfdico, no que
concerne a específica previsão legal sobre a conta~
gem do tempo de serviço para qué"Ip, não sendó ser~
vidor público, é investido do __ cargo de Prefeito,
abrangendo as hipóteses daqueles que, posterior~
mente ao mandato, se tornam servidores públicos
ou contribuintes da Previdência s'ocial (não o era
antes) e dos que a esta já eram vinculados, _antes do
mandato."

Na Câmara dos Deputados, o projeto colheu pareceres favoráveis das CQmlss_õ_e_s___de Constituição e Justiça,
de Trabalho e Legislação Social e de Finanças, sendo~ lhe
anexadas três outra.s proposições com a mesma fi_nalida~
de. Em Plenário, a matéria foi aprovada em Sessão de 27
de abril de I 983.
Vale destacar- sob o aspecto financeiro- que o pa~
rágrafo único do artigo 19 do projeto obriga o segurado a
recolher as contribuições previdenciárias deyida, para fa~
zer jus ao benefício contido no projeto.
Tal recolhimento gerará _os recursos necessâriOià-CQbertura das despesas correspondentes.
-Trata~se de proposição de amplo alcance e da maior
justiça pois garantirá aos ex-Prefeitos Municipais a· direi_to-de computar, para efeito de aposentadoria, o tempo
de exercido efetivo daquele mandato.
Ante as raz-ões expostas, manifestamo~nos pela a pro~
vação do Projeto de Lei da Câmara o<? 39, <k- 1983--"---~
Sala das Comissões, 23 de agosto de \984. - hamar
Franco, Presidente - Passos Porto, Relator ~ Severo
Gomes - Jorge Kalume - Jutahy Magalhães - Roberto
Campos - Gabriel Hermes -- Cid Sampaio - José
Fragelli- João Castello- José Lins- Amaral Peixoto
- Almir Pinto.
PARECER N9 411, DE 1984
Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Pro-jeto de lei da Câmara n92J7, de 1983 (n9 6.099, de
1982, na Casa de origem) que "revoga o parágrafo ú~
nico do art. 46 e altera a redação do inciso I do art. 75
da Lei n9 5.692, de 11 de agosto de 1971 - Lei de Di~
retrizes e Bases do Ensino de ]9 e 29 Graus".
Relator: S_enador Aderbal J urema
A proposição sob análise, de autoria do ilustre Depu~
tado Jorge Arbage, tem por objetivo revogar e modificar
dispositivos da Lei n9 5.692, de 11 de agosto de 1971, que
fixa diretrizes e bases para o ensino de I 9 e 29 graus.
A primeira proposta diz respeito à revogação do pará~
grafo único do art. 46 da Lei n9 5.692, de 197l. Esta lei,
ao tratar no seu capítulo VI, do financiamento da Edu~
caçào, estabelece como dever dos poderes públicos ministrar o ensino nos diferentes graus, ressaltando, porém
que este ensino ê livre à iniciativa particUlar.
A seguir, define-se a destinação de recursos públicos
para a Educação,. "preferencialmente na manutenção-e
desenvolvimento do ensino oficial".
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O art. 45, por sua vez, explicita que. "as instituiçõqs de
ensino mantidas pela iniciativa particular merecerãQ am1
paro técnico e financeiro do Poder Públi_c_o, quandQ suas
condições_ de funcionamento fotemjulgadas satisf<!{l:_ôrias
pelos órgãos de fiscalização e .suplementação de s(::us recursos se revelar mais econômica para o atendimento do
objetivo" ~ _
A maneira pela qual será prestada a assistênCia financeira está _expressa no:
"Art. 46. O amparo do Poder Públic_g a quan~
tos demonstrarem aproveitamento e provarem falta
ou insuficiência de recursos far-se-á sob (arma de
__,._
_concessão _de b_olsas de estudo.
Parágrafo único. Somente serão ·concedidas boli
sas de_estudo gratuitas no ensino de I 9 grau, quando
não houver vaga em estabelecimento oficial que o
aluno possa freqUentar com assiduidade."

8-

proposta de se eliminar o citado parágrafo tem por
objetivo- conforme se declara na justificativa do proje~
t6- "tornar o ensino de 19 grau ministrado por esses es~
tabelecimentos, efetivamente_ viável", J:l_ermitindo que. "o
amparo técnico e financeiro do Poder Público, a criiério
deste, aos estabelecimentos particulares do ensino de )9
grau possa, e_ventualmente, ser superior aO valor cakul~-
do Com-baSe -no número de matrículas gratuita-s''.
E~bCn=~ -reConhecendo a boa iri tençãO da inidcitiva,
tem-se que a adoção da proposta contraria frontalmente
o espírito e a letra da Lei de Diretrizes e BaseS da Educação Nacional.
A s.upressão do parágrafo úniCO sUpra transcrito- viria
possibilitar que se subsidiasse o ensino particular, qUan_do_.ainda existissem vagas disponíveis na rede de escolas
públicas locais, o que representaria não só uma inadequada utilização de recursos públicos, bem como uma
dup\ícação de esforços do Governo na oferta_de oportu~
nidades educacionais.
No que tange à segunda prOPQstã, qual seja, a modificação do item I, do art. 75, é de se observar que, além de
inconveniente, a Medida mostra-se desnecessária, tendo
em yi~ta o disposto no art :}~. pertinerite: _
"Art. J9 Sem p;éjuízo de outras solu_ções que
venham a ser ado'tadas, os sistemas de ensino esti~
tnularào no mesmo estabelecrmento, a oferta de mo~
""àãliaadeS diferentes de estudos integrados por urna
base comum e, na mesma localidade:
a) a reunião de pequenos estabelcímentos em
unidades mais amplas;
b) a entrosagem e a intercomplementaridade dos
estabelecimentos de ensino entre si ou outras insti~
tuições sociais, a fim de aproveitar a capacidade
ociosa de_uns para suprir deficiências de outros;
c) a organização de centros escolares que reu~
nam serviços e disciplinas ou áreas de estudos comuns a vários estabelecimentos."
Essas, as razões que, nada obstante os propósitos da
iniciativa, desaconselham o seu aconlhimento.
Ante_ o exposto, opinamos pela rejeir;;ão do projeto.
Sala das Comíssões, 23 de agosto de 1984: - João
Calmou, Presidente - Aderbal Jurema, Relator- Fernando Henrique Cardoso- Alvaro Dias- Eunice Michiles - Octávio Cardoso.

PARECERES N's 412 e 413, de 1984',
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 245, de 1?83,
·que ••acrescenta dispositivo à Lei n9 3.807, de 26 de
agosto de- 1960- Lei Orgânica da Previdência Social".

PARECER N' 412, de 1984.
(Da Comissão de Legislação Social)
Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso
O Pfojeto de Lei que ora se examina nesta COipissão d_e
Legislação Social e que na Câmara teve a iniciativa ao-
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nobre Deputado Mac_Dowell Leite de Castro, trata de
acrescentando dispositivo(§ 79 ao art. 69) à legislação orgânica da previdência social, nela deixar estabelecido expressamente que ao.. ••segurado exercente de mandato
sindiCal e .assegurado o direito de também contribuirsobre oitenta por cento dosjetons ou pro--labores percebidos em razão desse exercício".
A finalidade última da medida preconizada é, como se
disse_ na respêCtlvã jUstificação e resulta claro do texto,
propiciar qu_e o trabalhador, chamado por seus meritos
pessoais a exercer cargos de direção sindical, possa ficar
em melhor posição para aquisição da aposentadoria, já
que o desempenho envolve. "munus" e, não raro, implica
um pouco de sacrificio da carreira em prol da categoria.
Constato, através de elementos constantes dos autos,
que o projeto logrou ser bastante aprimorado em suaredaçào original, sendo, ~final, recomendado à aprovação
por todas as comissões técnicas da Câmara nas quais tramitou, o que efetivamente~e deu, em Plenãrio, na sessãO
do dia 6 .d.e outubro de' 1983.
Devendo a -Corriissão· de Legislação Social do Senado
manifestar-se prjncipalmente sobre o mérito, parece~me
que não se pode- Opor qualquer restrição à providência
pleíteada que, de rato, certamente reverteiá em benefícío
Para os trabalhadores,· particulãrmefite pãra aqUele,s que
denoP,adamente t~m__ aceitado _repr'?Sen~ar a r~spectiva
categoria-profissional em seus sindicatOS e, portanto, ai-~
restado a generalizada incompreensão patronal, muitas
vezes traduzida em perseguições que levam a p'rejufzos
efetivos, quer quanto à progressão funcional quer quan~
to à própria mariutenção--do emprego.
Manifesto~me, pois, Pela aprovação do projeto.
Sala das .Comissões, 14 de junho de 1984.- Jutab'y
Magalhães, ,Presidente - Fernando Henrique Cardoso,
Relator - ~lmir Pinto -José lgnáclo Ferreira- João
Lúcio -Jorge Kalume -João Calmon.

PARECER'N' 4Ü, de 1984
(Da Comiss® de Finanças)
Relator: Senador Jutahy Magalhães
So~b _exame da Com~ssão de Finançafó Projeto de Lei,
de iniciativa do ilustre DepUtado Mac Dowell Leite de
Castro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 3.807, de 26
de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social.
Visa a proposição a garantir ao segurado exercente de
mandato sindical o direito de contribuir também sobre
oitenta por cento.- dos jetons oii pro--labores percebidos
em razão desse exercício.
Assim, é inclu.ído o§ 79 ao art. 69 da Lei n9 3.807,-de
1960- lei Orgânica da Previdência Social, para assegu.
rar tal direito-.
Na Câmara dos Deputados, o projeto colheu parece.res favoráveis das Comissões de Constituição e Ju_stíça,
de Trabalho e Legis!.lição Socfuf e de Finanças, tendo
sido aprovado, em Plenário, em'sessão de 6 dt outubro
de 1983,
Tramitando no Senado Federal, manif6St0u~se pela
aprovação do projeto a Comissão de Legislação Social.
A providência contiC;Ia na proposição vai proporcionar
ao trabalhador _brasileiro, que e1ÇCI"ce cargo de direção
sindical, melhores condições para .obter sua aposentadoria.
- Trata~se de medida de grande justiça, uma vez que o
exercício de cargos nos sindicatos provoca sacrifício da
carreira funcional, quando o trabalhador se empenha na
defesa de sua categoria.
Sob o aspecto financeiro que nos. cabe examinar nada
temos a opor ao projeto 'QUe beneficia abnegados sindi~
calistas que representam sua ca~egoria laboraL
Ante as razões apresentadas, opinamos pela apro~
vação do Projeto. de Lei da Câmara n9 245, de 1983.
Sala das Comissões, 23 de a:gosto de 1984. -Itamar
Franco, Presidente -Jutahy M:agalhies, Relator- Jorge Kalume - Joio Castelo- Passos Pôrto- Almir Pinto - Roberto Campos - Severo Gomes - Cid Sampaio
- José Fragelll.
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PARECER N<~ 414, OE 1984
Da Comissão de Educação e Cult!lra_, $obre o
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Pro~

jeto de Lei da Câmara n'~ 109, de 1984 (n 9 273, de
1979, na Cã.sif de 01:-igem), "Institui o tombamento do
sítio urbano constituído pela Lapa e Encosta de Santa
Tereza, na cidade do Rio de Janeiro, e dá outras providências''.
Relator:Scnador Aderbal Jurema
A proposição sob anális_e, de autoria da _Depu_ta~a Ly·
gia Le..<;sa Bastos, visa a_ instituir o tom.b~!!I~Dt? d? sít~o

urbano constltuido pela Lapa c Encosta: de Santa Tereza,
no Rio de Janeiro (RJ).
_
--~
_
Na justificação que acompanha o projeto, merecem
ênfase, entre outras, áS -si%uintes considera~ões:
"A protcção ao patrimônio histórico e artístico
nacional não reStringe aos monumentos hiHór_icos
ou naturais. Abr<tnge também os sítios e paisagens
que pelo valor estético ou humanQ revelam a cultura
de um povo.
A Lapa, constitufda de edificações simples e modestas, r-epresentativas do tipo arquitetôniçQ~Q.omi
nante em _nossas cidades, possui ainda o mérito de
ter sido palco da turbulenta e alegre b9em.ia cari~
ca. Uma parte d.a história da cidade está 5!ncerrada
naqueles poucos prédios que subsistem à ação do
tempo e· à ganância da especu{ação imoóiliá_ria,_
Além disso, a Lapu estcí repleta de_mQnumentos
tombados, cuja ambiência deve_ ser pres:rva~a.
Dentre eles, destacamos: O Convento de Sa_nta Te-reza, a Igreja de Nossa Senhora -~o ÇiirrffO -dã_ Lapa,
o Passeio Público, a Esçolu Nacional ~e Músicá, o
AutomóveL Clube e os Arcos. Pelo principiada ambiência, defendido em convenções internacionais, os
imóveis exislentc:s na Lapa são todos int6caveiS,
pois qualquer alteração neles produzida viaJaria os
bens tombados.
..
Os mesmos argumentOs podem serinVocfidos em
relação à Encostq__d_e Santa Terez~, ond~ o vafor dos
monumentos arquitetõnicos nela tombadost ~e alia
à beleza paisagística dfl. região ...

Cumpre ponderar que a Prefeitura do Rio de Janeiro,
seus órgãos técnicos,:iá vem desenvolvendo ati vidade:; visando a preservar o perfil cultural de áreas de interesse artístico e bul_ll::mo.llo_centi:Q da aludida mc;trópole.
Ptlru isso, foi balisada uma área,_denominad.a_Co.rr.e-.
dor Cultural,_ a qual, além de llbnmger o acervo histórico
de maior importância da cídade, visa a ordenar melhor
os espaços e antever onde a cidade ainda pode crescer,
em termos de elevadas edificações procurando manter
núcleos, no centro, nos quais a escala condicione um tipo
de uso.
Abstraidos esses aspectos da questão,releva obs.ervar
que a inscrição de bens nos livros do Tombo (Deçretolei n9 25, de 30- t 1-37) tem por pressupostO a Vinculação a
fatos memoráveis da história do Pais áu OCxepctonal valor arqu_eológico, etnográfico, biblíográf1Cõ ou ãrtfstico,
bem como, trattJndo~se de s.itios e paisagens, a feição n_otáve/ com que tenhqm sido dotados pela natureza ou
_
agenciados pela atividade humana.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câ_rnara dos
Deputados, obscrvandQ embora o que _o tombamento
deverá ser objeto de_atQ do Pod~.r Executivo, diz não haver proibição para a iniciativa do CQngresso Nacional e
cita os precedentes de leis que consideram monumentos
nacionais as cidades de São Vicente, Porto Calvo e o
Conjunto Arquitetõnico Urbanístico d~ Igarassu, no Estado de Pernambuco.
Assim quanto ao mérito, achamos que o projeto mere·
ce nossa aprovação, por justo e oportuno.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1984. -Joio
Calmou, Presidente - Aderbal Jurema, Relator - Fernando H. Cardoso - Álvaro Dias- Eunice Mlcheles. ~
Octávio CardO.!iOpelo~

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Do expediente lido constam os Profelõs de Lei da Câmara n 9 s
154 a !57, de 1984, que receberào emendas, por 5 sessões
ordlniírias, perante a primeira comissão a que foram d_istribuídos, de acordo com o disposto no an. 141, II, b1 do
Regimento Interno.
O SR: PRESIDENTE (Moacyr O alia)- Sobre a Me.su, expe~iente que vai ser lido. pelo Sr. }9-Secretário.
São lídas as seguintes

RESOLUÇÃO N• 43, DE 1984
Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo
concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela ResoluçãÕ n~> 52, de 1980, desti':lada a investigar o funcionamento do Mercado Financeir(l do País.

O Sênado F!:deral resolve:
c_-lt"r1igo único. Ê prorrogado por 180 Çcento e oitenta)
ôia's, nos termos do "artigo 178 do ~~gimei)tO Int~rno, o
prazO concedido à Comissão_ Parlamen_tar d_e lnquêrito
criadã pela Resolução n9 52, de 1980, destinada a inves~i
gar o funcionamento do Mercado Financeiro do País.
Saiu das Comissões, 27 de agosto de 1984. -José Fragel\i- Gastão Müller- Gaivão :\lodesto- Carlos Lyra
-Benedito Ferreira- Saldanha Derzi- João Castello
- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Gabriel Hermes
- - Cid Sampaio - Carlos Chiarelli - João Cahnon -Mário Maia - Altevir Leal - Marcondes Gadelha Ãffonso Camargo - Alberto Silva - Martins Filho Fernando Henrique Cardoso - Nelson Carneiro - Guilherme Palmeira - Almir Pinto- José Ignácio Ferreira
~ Lour~v-ª1 Baptista.

RESOLUÇÃO N• 44, DE 1g84
Prorroga por 180 {ce"ri:to oitenta} dias o prazo con"cedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada
pela Resolução n9' 99, de 1982, destinada a investigar
a crise na Previdência Social brasileira.
_, O Se_oado Federal re$olve:
.
Artigo único. E prorrogado por 180 dias, (cento e oitenta) dia:., nos termos do artigo 178 do Regimento In- terno •. o prazo concedido à comissão Parlamentar d_e Inquérito criada pela Resolúçào n9 99; de 1982, destinada a
investigar a crise na Previdência Social Brasileira.
Slll:Lclli.s.Comissõ~s 27,_de agosto de .1_~~1·
~ 7 J9sé Fragelli- Gastão Müller- Gaivão Modesto
-_Carl_os Lvra- Benedito Ferreira- Saldanha DerziJoão C~steilo- Passos Pôrto - J utahy :\'lagalhã'es Gabriel Hermes - Cid Sampaio - Carlos Chiarem João Calmon - Mário Maia - Altevir Leal - Marcondes Gadelha - Afonso Camargo- Alberto Silva- Martins Filho - Fernando Henrique Cardoso --Nelson
Carn;ir9- Guilher_m_e Palmeira- Alinir ~into -José
Jgnâcio Ferreira ~ Lourival Baptista o- SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~ Os docu~eritos lidof. contêm subscritOs en1 i1úmeros suficientes
paia con-stituírem, desde logo, ~eso_[~çào do Senado,
no_s_termos do an. 170, ''i'' do Regim_e_nto Interno.
SerJo publicados para que produzam os devidos e_fei~
tos.
_
_
~-0 SR. PRESIDENTE_(Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, requerimento que va( ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 179, DE 1984
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, dos Anais do Senado, da ordem do Dia
do Ministro do EXército, Ge!-tera\ Walter Pires, alusiva
ao Õiü do soldado, dia 25 próximo pasSado.
Sala das Sessões 27 de agosto de 1984. - Moacir
Duarte.
O SR. PRESIDENTE- (Moacir Dal\a) - O requerimento lido será submetido ao exame da Comissão O iretora, nos termos regimentais.
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, projeto dt:: lei que vai ser lido pelo Sr.

-

t.

l~"-Secretário.

lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 159, DE 1984
- Liber~ de restrições a moagem colonial de trigo.
O Congresso N<lcional decreta:
Art. !9 t: livre de restrições a moagem de trigo realizad<l por unidades moageiras de tipo colonial com atê 7
(sel!::) cilindros, situadas em zonas dt: produção tritícoJa -e
operad<l_ pelQs próprios produtores ..
Art. 2'-' As unidades moageiras mencionadas no artigo anterior poderão processar o trigo produzido e adquirido na microrregí:lo em que se silucm as suas instalaçàes, independentemente de cotas de moagem.
Parágrafo únic9. Os moinhos coloniais poderão ad·
quirir grãos para processamento até o limite de sua capacidade total tJnua! de moagem.
Justificação
·As bases legais das atividades de processamento do trigo foram estabelecidas há mais de treze anos. Ne$te ínterim, mudaram significativamente as estruturas da produção _nacional, o p::nque industrial de processamento e,
mais recentemente, as próprias condições de dependência externa ne5te setor.
Também faz algum tempo que se pretendeu atuªJjz.ar
esta legislação, através de projetas submetidos há ma)s
de sete anos e que atê hoje pouco avançaram, por conta
de connitos de interesses entre grandes produtores agrico!:.H; e grande:; indústrias. E ficaram à margem desta_discussào os empreendimentos agrícolas ,e agroindustriais
de pequeno porte, apesar de sua situação e sobreYivêncía
em nada afeturem o~ segmentos de maior porte. Enquanto os benefícios sociais- empregos, abastecimento, estímulús ao:; produtores -são postergados injustificadamente~

A Lei nQ 6.387, de 9 de dezembro de 1976, buscou preservar, pela tradição que representa e pela ausêrlcía de
competividade que oferecia às demais empresas industriais do setor, a moagem colonial, assim entendid_os os
moinhos de trigo localizados na zona de produção e ope·
rados pel0 próprio produtor.
Contudo, peh1s próprias disposições pouco esc\arecedora_s_ da lei, bem como em razão da interpretação invarfa~·e!mcnte restritiva, fato' é que os benefícios do refe·
rido diploma legal acubaram ak:ançando tão-somente os
moinhos equipados com um só cilindro.
S0 na região Sul existem centenas de pequenos moinhOs j,;aracterizadamcnte coloniais, espalhados por diversos municípios e, no entanto, todos estão ao desabrigo da referida lei, embora localizados nas áreas de produção c-l)perados por produtores.
Um outro aspecto negativo da questão diz respeito à
insignificância das cotas de moagem atribuídas aos moinhos coloniais, os quais, mesmo que tenham mais de um
cilindro (até sete, como quer o projeto) e exercitem _toda
a sua capacidade de produção, jamais representarão
qualquer tipo de concorrência para as empresas industriais do ramo.
--Ne.<;tas co.i1dícões, o que aqui se pleiteia, attavés de
uma pequena reformulação da Lei n'? 6.387, de 1976, é
deíx-ar exprt!sl'lo que serão também considerados coloniais as unidades moageiras com atê (sete) cilindros e que
u essas serão atribuídas cotas de moagem compativeis
com a-sua -Capacidãde de produção.
Trata-se de reivindicações das mais justas de triticulturcs da Região Sul e parari.enses, que tenho a honra de encaminhar à consideração da Casa.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1984.- Álvaro Dias.

o

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Ecow
nomfa.)
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O SR. PRESIDENTE (MoõJcyr Dalla) - O projeto
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Hâ oradores inscfítos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Louriv_al
Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senai::I.Ores:
Não poderia deixar de assinalar, hoje, o centenário de
nascimento de um sergipano insigne, o doutor Armando
Hora de Mesquita que, nascido na cidade de Lagarto a
26 de agosto de 1884, desempenhou, no decorrer de sua
longa e fecunda exíStêilCía, os mais altos cargos nos
domínios da magistratura e da advocacia.
Registr.:He, ainda, na sua biografia, uma brilhante
atuação no exercício de atividades culturais vinculadas
às ciências jurídicas.
Promotor público da Comarca de Capela, Juiz Municipal do Termo de Japaratuba, depois de Arac<iju, Juiz
de Direito de Maroim, Procurador Geral do Estado, nos
Governos de Pereira Lobo e Braco Cardoso, sendo, por
este último, nomeado Desembargador do Tribunal de
Apelação de Sergipe, aposentando-se em 1927.
No campo político, foram duas as suas principais experiências como Deputado Estadual, durante a presidência Rodrigues Dória, de 1909 a 1911 e, posteriormente,
nõ ano de 1921, acompanhando o Senador Gonçalo do
Faro Rol!emberg, Armando Mesquita participou, ativamente, na Campanha de Nito Peçanha à Presidência da
República, ao tempo da denomi_nad_a _Reação_Republicana.
Depois de aposentado em 1927, Armando Mesquita
passou a advogar na Bahia, com·idado pelo Dr. Antônio
Garcia de Medeiros Neto, seu_contemporâneo na Faculdade de Direito da Bahia, e seu amigo.
Á época, o escritor Medeiros Neto jã era um dos mais
importantes e conhecidos do País, contando com ilustres
causídicos, dentre os quais, o saudoso jurista, exDeputado Federal e ex-Ministro do Supremo Tribunal
Federal, A!iomar Baleeiro.
Além de atuar com intensidade e proficiência -no_ fôr_o
baiano até o fim da década de 1950, Armando Mesquita
publicou diversos memoriais sobre as mais importantes
causas a seu cargo, como o fizera, tãmbém, como Procurador do Estado de Sergipe.

O Sr. Luiz Viana -

Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, nobre Senador Luiz Viana.
O Sr. Luiz Viana- Quero associar-me à manifestação
de V. Ex~ e diria mesmo que não fosse tratar-se de um
sergipano, portanto, ser V. Ex• a pessoa mais indicada
para assinalar~Ihe o centenãrio, eu o teria feito. Realmente, quando se aposentou, como desembargador do
Estado de Sergipe, o Dr. Armando Hora de Mesquita,
foi advogar na Sabia. Era -eu, eritão, jovem advogado
quando ele ali chegou. Foi um dos maiores causídicos,
um dos maiores advogados que nas déCadas de 30- e·4o
houve na Bahia. Era realmente, um grande jurista,
sobretudo, um grande advogado, qualidades às quais
reunia, também, o trato pessoal, a postura sempre correta, sempre digna da sua maneira de ser, de tratar, o que-o
fez na Bahia, quando ali chegou, uma das figuras mais
estimadas e mais respeitadas no fôro baiano. E:, portanto, inteiramente justa a manifestação qui: V. Ex~ faz neste momento, à qual associo~me, e faço, lembrando que
um dos seus filhos, o Dr. Renato Mesquita, foi também
Desembargador, Presidente do Tribunal de Justiça da
Bahia e, como o pai, um dos homens mais ilustres do
nosso foro.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou muito grato a
V, Ex~, eminente Senador Luiz Viana, pelo seu aparte,

que é Um verdadeiro depoimento sobre a personalidade
do grande sergipano, que foi Armando Hora de Mesquita. O seu depoimento mUito enriquece o pronunciamento que faço- na tarde de hoje, em, comemoração ao seu
Centenário.
Integrou. em mais de uma administração, o Conselho
Seccionõ.ll da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo,
também, membro do Instituto dos Advogados da Bahia.
Entre inúmeras outras funções relacionadas com a sua
~ttividade profissional, exerceu a de Consultor Jurídico
do Instituto de Fomento da Bahia (depois Banco doEstudo da Bahia), e a de Consultor Jurídico da Prefeitura
Municipal de Salvador. No desempenho desta última
Comissão Armando Mesquita representou o Município
e o Estado da Bahia ( 1932), em Londres e Paris, no
Acordo então celebrado com os credores daquelas entidades

púhllc:J~

Membro do_ Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, do
Conselho Estadual de Educação (19 Governo Juracy
Magalhlies). c do Conselho Administrativo do Estado,
(na Jntervcntoria Landulfo Alves), sempre marcou sua
presença pela invulgar competência e inegável talento.
Durante certa fase de sua vida dedicou-se ao magis~
tério superior, lecionando Oiff:ito Administrativo na
recém-criad<~ Faculdade de Ciências Económicas da
Bahia.
Arm•mdo Mesquita, depois dos anos de formação
educativa, cultural cm SeTgipe, fez os seus estudos jurídicos nu Bahia, concluídos na Faculdade de Direito do Recifc. ali bacharelando·se em 1906.
De fino trato, Armando Mesquita recebia, com incomparôvel distinção, em sua casa acolhedora; principalmente aos domingos, os seus convidados e amigos,
dentre oS quais tinha <1 satisfação de me incluir.
E com justificada saudade que relembro as recepções
que ele e sua digníssim<l esposa Dona Clara Rollemberg
da Cruz Mesquita proporcionavam aos que -fifl.ham o
privilégio da sua amizade.
Fui colega dos seus filhos Renato, Lourenço, Carlos,
Durval, Oscar e Tomás (este último falecido), no Colégio
Antonio Vie.íra, em Salvador e, de Lourenço e Durval,
na Faculdade de Medicina da Bahia.
Justifica-se, por conseguinte, este registro especial do
centenári,o do.saudoso e ilustre Armando Mesquita que,
além de membro da Mesa Administrativa da Santa Casa
de MiseriCórdia. sempre colaborava, discreta mas generosamente, com a Fundação do Abrigo do Salvador; e
com as obras sociais da Irmã Dulce e da Casa de Retiro
SUo Francisco.
Além disso; convém acentuar que Armando Mesquita
permaneceu sempre indissoluvelmente vinculado ao seu
EstadO, sendo o fundador do Centro Sergipano da
Bahia. hoje Clube Sergipano.
Por oc<.1sião do seu falecimento, em março de 1962, o
nosso eminente colega Senador luiz Viana Filho traçou
no jornal A Tarde o perfil biográfico de Armando Mesquita, delineando os atributos da personalidade e abrilhante trajetória desse eminente sergipano.
Hoje, em Salvador, às 17:30 horas, no Forum Ruy
Barbosa, o Instituto dos Advogados da Bahia e o Clube
Sergipano realiz:.lrão uma sessão especial, em memória
do eminente sergipano, por motivo do transcurso do
centenário do seu nascimento, onde falarão os Doutores
Gilberto Gordilho Pedreira e Mário Fonseca Fernandes
Barros.
O Sr._ Jorge Ka.lume- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer. eminente_ Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge KaJume - V. Ex~. nobre Senador Lourival B:.lptista, esta reulçando o valor do seu coestaduano,
o saudoso desembargador Armando Mesquita. Quero

Terça-feira 28

2881

dizer a V. Ex~ que isto toca a minha sensibilidade, mesmo porque já dizi<J um poeta que a gratidão é o cérebro
do coruçào. t: necessário, é preciso mesmo, que nós Senadores cultuemos a memória de todos os brasileiros que
souberam engrandecer esta Pátria. Estou certo de que o
Desembargudor Armando Mesquita soube, com sua cu!~
turu jurídica, projetar o pequenino grande Estado de
Sergipe. Portanto, a V, Exba9 as minhas congratulações
por esse-gesto simpático de reconhecimento.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V.
Ex'. eminente Senador Jorge Kalume, pelo seu aparte
em que também reverencia a memória daquele insigne
sergipnno que foi o Desembargador Armando Hora de
Mesquita, quando, aqui no Senado, comemoramos o seu
centenário de nascimento.
Desta tribuna, cumpro o dever de, à margem docentenúrio do nascimento de Armando Mesquita, asso'ciar-me
i1 imensa saud<Jde e às justas homenagens que os seus filho~. amigos e admiradores lhe estão tributando.
Ao ensejo, desejo igualmente renovar, sensibilizado,
as expressões de minha admiração, profundo respeito e
umizt1de, pelo insigne sergipano homenageado e sua digna família. (r..:1uito bem!)
O SR. PRESIDENTE I Moacyr Da lia) - Concedo a
palavra ao eminente Senador Fábio Lucena.

O SR_EÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
n seguinte discurso. Sem' reviSão do orador.)- Sr, Presi-

dente. Srs. Se_nadores:
A Constituição e, em conseqüência, a ordem juridica
constituída, está sob grave ameaça em nosso País. Vamos admitir, Sr. Presidente, que o Senhor Presidente da
República tenha agravado o seu estado geral de saúde.
Vamos supor que aconteça ao Chefe da Nação aquilo
que nenhum de nós deseja que lhe ocorra: que o Presidente adoeça e que, em conseqüência da doença, tenha
que passar o exercício da Presidência ao seu substituto
legal.
Nlio é uma hipótese vã a que estou levantando, mas
um<~ suposição que se baseia num fato _concreto.
Por diversas vezes, por 14 vezes, exatamente, nos últi~
mos 5 anos e 6 mese_s, o Senha'r Presidente da República,
por motivo de viagem ao exterior, ou por motivo de debilidade nu sua saúde, teve de transmitir o exercício do
cargo ao seu substituto legal, o Vice-Presidente Aureliano Chaves.
Agora. Sr. Presidente, se por obra do azar o Presidente
Jolio Flgüeiredo -Vier a encontrar-se diante da melindrosa
situação de não poder exercer a Presidência da República. por motivo de saúde, o que acontecerá com esta República? Sua Excelência o Chefe do Estado irá cumprir o
que determina a Constituiçiio, que obriga Sua Excelência
a transmitir o exercício do cargo, no caso do seu impedi~
mento. que é o caso por mim levantado, ao VicePresidente du República? A pergunta fica no ar, Sr. Presidente. i1 disposição dos espíritos mais aguçados e das
experiências mais vividas e mais sofridas aqui nO Senado
Federal e na outra Casa do Congresso Nacional.
Oco"i'rida essa hiróte.~e sinistra, quem terá sido o responsúvel pela ruptura da ordem constituída? A resposta
prttcce·ser clara. Sr. Presidente. O resporisável será o Senllor Pre.<>idente da República.
Primeiro, Sua Excelência criou as chamadas condiÇões
objetivas du desagregação social, condenando este País a
um nível de_ insuportabilidude, no que pertine às pressões
sociais sobre os setores fundamentais do Governo, do
Estado e da própria sociedade.
O País coexiste com o caos e, n partir da coexistência
com o caos, para o concubinato com a ilegalidade basta
um cmpumio, ou um simples soprào.
A quem compete, Sr. Presidente, dar esse empurrão ou
esse sopro, pam que o País- se veja subordinado à lei da

2882

Terça-feira 28

inércia. cumprindo mais uma vez esta destinação trágica
de ser colocado em movimento, e só ter esse movimento
cessado depois que uma força social mais po-derosa, en·
carnuda pelos espíritos livres, possam reconduzir a
Nação à normalização constitucional? Q_sopro, Sr. Pre-sidente, foi dado no rumo das fendas que se podem abrir
na Constituição federal. O sopro foi dado, nos últimos
dias, por alguns Ministros de Estado.

Em primeiro luga, Sr. Presidente, um desses Ministros
convidou o Vice-Prcsidente Aureliano Chaves para asolenidade alusiva ao Dia do Soldado. E como se o soldado brasileiro já tivesse passado a pertencer ao patrimônio purticular desse Ministro de Estado, logo o Vire-.
Presidente du República foi deselegante e insultantemente desconvidado.
Ora Sr. Presidente, o Vice-Presidente da República é o
Comandante-Chefe das Forças Armadas, na linha da
substituição ou da sucessão do Presidente da República.
Logo, Sr. Presidente, está armado, o eixo da subversão,
- da subversão de cima para baixO- que outro nome
não encontra nos tratados de ciência política senão o
nome de "golpe de Estado".
Diz o art. 85, da C~nstituíção Federal, qu-e corOpete ao
Ministro de Estado:

....I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência, e referend-ar "Os atas
e decretos assinados pelo Presidente;
II -expedir Instruções para a execução das leis,
decretos e regulamentos;
III- apresentar ao Presidente da República relatório anual dos serviços realizados no Ministério;
~

IV- praticar os atas pertinentes às atribuições
que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República."
Faz poucos dias, Sr. Presidente, um Ministro de Estado, o da Indústria e do Comércio,- foi sumariamente destituído do seu cargo, sob a esdrúx.ula ªcusação de se ter
colocado contra o candidato escolhido em convenção
pelo Partido governista.
No dia tre1:e de agosto do ano em curso, Sr. Presidente, publica o Correio Brazilfeue na sua página 7
''Ministro do ExércitO diz que é hora de arregaçar as mangas em favor do candidato do PO_S."
O Ministro da Indústria e do Comércio cai, f<1zem-no
tombar porque S. Ex• cruzou os braços e não deu nem
deixou de dar apoio ao candidato escolhido pelo Partido
Democrático Social. E, no dia seguinte ao da convenção,
o Ministro do Exército, que, para os fTns- da Consti- ·
tuição, é um Ministro de Estado, nivelado, por conseguinte. ao Ministro da Indústria e do Comérçio, coriCita
o seu Ministério a arregãçar aS mangas em favor do candidato do PDS.
Há uma grande dl(~r_eriça, rõd8vra, entre o Ministério
da Indústria e do Comércío e o Ministério do Exército.
O Ministério da Indústria e do Comércio, Sr. Presidente,
tem atribuições relacionadas com a capacidade produtiva do nosso País, com as importações, com as expor~
tações, com as livres negociaÇões, com o estabelecimento
de contratos e de élCOrdos entre o nosso País e os países
com quem temos relações comerciais. Não me parece,
por conseguinte, atentar nem mesmo contra a disciplina
que o Ministro deve em relação ao seu superior direto
que é o Presidente da República; não me parece a ocorM
rência de nenhum crime funcional, se o Ministro d_a,_Indústria e do Comércio apóia ou deixa de apoiar este ou
aquele candidato à Presidência da República.
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O que não pode S. Ex• é colocar o disponível, o arcabouço do seu Mi_nisté(io a serviço desta ou daquela candidatura, porque as candidaturas pertencem aos partidos
políticos, Sr. Presidente, e os governos, uma vez vincula·
dos a um determinado Partido político, só se confundem
com a administração pública federal, enquanto permaM
neccr o vínculo político partidário. Na medida em que se
desvincula o governo do seu respectivo partido político,
ele desaparece como governante porque pode perder o
poder. No entanto, a administração federal continua
como uma máquina constante para atender às reais_ necessidades do País em que ela foi historicamente implanM
tada.
Fato muito diverso, muito distinto é o que relaciona o
Ministério do Exército, o disponível do Ministério do
EXército, quanto ao seu Ministro, O MinistrO do Exército. tanto quanto o Ministro da Indústria e do Comércio,
exerce um cargo político. Ocorre, Sr. Presidente, que enquanto a Indústria e o Comércio são fatores que dizem
respeito às mutabilidades _sociais e que podem atender a
dirctrizes impostas pelo governo, a servíço das contingências do País, para atender a dificuldades desta ou daquela situação, desta ou daquela emefgência, desta ou
daquela oportunidade, fato muito distinto ocorre com o
Exército.
O Exército, instituição nacional permanente, não pode
ser movimentado aos embalas dos interesses políticos,
para ser colocado ao sabor deste ou daq~el~ político, ou
à simpatia, ou ao desprazer deste ou daquele governo
que eventualmente está no poder.
Assim, Sr. Presidente, numa segunda subversão incorre o Ministro do Exército, ao divulgar sua Ordem do Dia
no recente 24 de agosto, com a qual dirigiu aos soldados
brasileiros os encômios a que fazem jus aqueles integrantes da corporação militar que constitui o Exército.
Sr_ Presidente, nós os que tivemos a preocupação de
estudar a História do nosso País, nós os que freqUentamos as escolas públicas do nosso Estado, os que palmilhamos os bancos universitários e principalmente os que
ingressamos na grande universidade da vida que é o Parlamento N~cional, onde temos tido a oportunidade d_e
ericontrar os mestres mais ilustres, as consciências e as
inteligências mais lapidares da Pátria brasileira, nós tivemos a augusta oportunidade de ter aprendido a respeito
das funções específicas do Exército e continuamos a
aprender, Sr. Presidente que o Exército não pertence aos
generais, porque o Exército pertence à Nação brasileira,
a cujas leis estão subordinados todos os generais deste
País.
Não se pode conceber possa um ministro militar, que
amanhã terá que prestar obidiência ao Vice-Presidente
da República, dentro da linha direta do processo de
substituição do Presidente da República, não se pode
conceber que possa o Sr. Ministro do Exército promover
a segunda manifestação subversiva effi .PoucO menos de
15 dias, intranqüilizando a Nação brasileira, quando, Sr.
PreSidente, o de que mais necessitam os biasildros, o de
que mais necessitam a Pátria arrasada e a Nação desgovernada, nesses dias de intranqUilidade e de incerteza, é
da compreensão, do bom-senso e da harmonia que possam reinar e coexistir e conviver entre civis e militares
que estão construindo a gr:andeza da Pátria brasileira.
Assim, Sr. Presidente, é lamentável constatar, mas é
preciso fazê-lo, para que fique registrado nos Anais do
Senado Federal, que existe uma diferença gigantesca,
Uma diferença entre uma duna e uma cadeia de montanhas, entre o patrono do Exército, entre o Duque de Caxias, entre o Senador Caxias, entre o chefe do gabinete
de Caxias, entre o grande defensor da legalidade, nascido
nos albores do século XIX, em 1803, e falecido aos 77
anos, em 1880; existe, Sr. Presidente, uma grande diferença entre o Pacificador da Nação brasileira, entre o
homem que vencia as renhidas batalhas, inclusive batalhas fomentadas pelo espírito da sedição e da secessão do

território nacional, e que, após vencidas essas batalhas,
ele usava o prestígio do seu nome e o prestígio do seu
cargo Para pacificar os brasileiros; existe, Sr. Presidente,
uma grande diferença entre o General Luiz Alves de"
Lima e Silva e o General Walter Pires de Albuquerque.
sendo Caxias o pacificador da Pátria brasileira e sendo o
Sr. Walter Pires o homem que há seis anos não para de
intranqülizar este País, de instilar nas veias desta Pátria o
eSpírito da discórdia, na suposição de que os brasileiros
civis irào ouvir as suas cantilenas e irão lançar-se contra
os seus irmãos militares, incorrendo o Sr. Walter Pires
num erro clamoroso.
Não ndianta os generais, inconformados com o pro~
ces.c;o da restauração democrática desencadeado pelo
Presidente Figueiredo, não adianta esses generais tugirem nem mugirem, porque a Pátria haverá de continuar
unida. E os soldados brasileiros, que irão às ruas do País
no dia 7 de setembro, mais do que nunca, Sr. Presidente,
merecem que os civis compareçam a praça pública para
aplaudi-los, de pé, numa demonstração de que as provocações, venham de dentro da caserna ou partam dos
meios civis, não haverão de encontrar guarida perante os
homens de responsabilidade, civis e milítarês e, sobretudo, pelos que têm a grande tarefa histórica-de reconduzir
o nosso País, aos seus verdadeiros caminhos democráti-

cos..
O Sr. IAIIz Cavalcantete?

Permita~me

V.

Ex~

um apar-

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouco, com muita honra,
o nobre Senador Luiz Cavalcante.

O Sr. Luiz Cavalcante- Eminente Colega, tenho diante dos olhos, no meu livro preto, trecho da Ordem do
Dia do Sr. Ministfó da Aeronáuticit, referente ao Dia do
Aviador, no ano passado. Diz o Sr. Ministro:
"Nego e renego a ideologia dos subservientes,
porque o elogio fáCÍI com que nos adoçam os lábios
é o mesmo que turva a visão e esconde a realidade."
Tais palavras não se aplicam a V. Ex•, de jeito nenhum
no que diz respeito ao elogio fácil. Mas, por outro lado,
se tomada pelo avesso, a abjuração do Sr. Ministro bem
retrata o destemido colega, que jamais esconde a realidade. Tenho grande admiração por sua bravura.

O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço, nobre Senador
Luiz Cavalcante ...
Ali:Js, não agradeço porque ao cumprimento do dever
não se deve agradecer. E V. Ex•, neste momento, cumpre, mais uma vez, com o seu dever de estendér a sua
mão àqueles que proclamam a verdade em dias
sombrios, em que o caligem das nuvens, prenunciando
temporais, aconselharia que essas verdades fossem reco~
lhidas às algibeiras da covardia.
Assim, Se Presidente, desejo sinceramente, conio cidadão e como Senador da República, chamar a atenção
do Senado e chamar a atenção da_Câmara dos Deputados para esses fatos que a História tem feito suceder
como numa im-pressionante reprodução de acontecimen~
tos.
Faz uma semana eu consultava o eminente Senador
Passos Pôrto, e perguntava ao Senador por Sergipe: .. V.
Ex~ não está enxergando uma grande afinidade entres estes momentos de incerteza e intranqUilidade que a Nação
est:J atravessando, com a situação vivida pelo País em
1937"? Não era eu nascido ainda, mas o estudo da História me pôde fazer e permitir a íelecidade de consultar o
Senador Passos Pôrto a respeito deste assunto.
Sr. Presidente, em 1937, havia dois candidatos a Presidente da República: José Américo de Almeida e Arman_do Sales_ de Oliveira. Armando Sales de Oliveira. pela

' Agosto de 1984

Oposição, e, José Américo de Almeida, que não concorria pelo gosto do Presidente da República.
Se nós pudéssemos estabelecer descomparações entre
as pessoas, isto é, pudéssemos comprar atributos que
uma pessoa não tem com atributos antagônicos de outra
pessoa, eu diria que o antípoda resultante desta descompar?ção, em relação ao atual Governo, seria descomparar José Arhérico de Almeida com Paulo Salim Maluf.
Também não poderia comparar Armando Sales com o

Dr. Tancredo Neves, sob_retudo por ser um de São Pau,I_o
e p·or outro mineiro ser. E dizem, que não se pode jamais
comparar um mineiro com um paulista. A primeira coni..;paração tentada foi a de um cidadão nascido _em Mato
Grosso, perto de São Paulo, comparação essa feita Com
Minas Gerais; deu no que deu, foi a comparação de Jânio Quadros com São Paulo e com Minas Gerais; foi u~
desastre pelo qual, até hoje, todos nós estamos pagando.
Mas, Sr. Presidente, o que fez o Presidente Getúlio
Vargas? Serviu-se do anticomunismo externo e interno;
serviu-se do integralismo; serviu-se da votação militarista dos militares que o cercavam e suprimiu as instituições
constitucionais pelo prazo de nove anos.
Chamo a atenção do Senado para esta ladainha anticomunista que voltou a ser recitada em altos escalões do
Governo Federal. Agora 6 a hora de indagar: quem é que
não deseja que o Senhor Presidente da República faça
eleição direta? O General Figueiredo jã declarou, várias
vezes, que não promove a eleição direta porque não tem
força para promovê-Ia. Por que o Presidente não tem
essa força? Porque o General Walter Pires, é o primeiro
dos seus Ministros a impedir que o Presidente da República promova esse dilargamento do seu projeto de
abertura democrática. Ta_n_1o~que de todos os Ministros
do General João Baptista de Figueiredo, lamentavelinente, o General Walter Pires foi ·o primeirO a quere-r
comprometer o seu Ministério com a candidatura aprovada em convenção pelo Partido Democrãtico Social.
Assim, Sr, Presidente, é de chamar a atenção do Estado Maior das Forças Armadas...
O Sr. Presidente (faz soar a campainha.)
Vou concluir. t meu dever e V. Ex• já me adverte, Sr.
Presidente.

I:: preciso chamar a atenção do Estado Maior das
Forças Armadas, a fim_ de que qão permitam que as corporações militares, que a Marinha, que o Exército e que
a Aeronáutica se atrelem a candidaturas de qualquer natureza, quer a Paulo Salim Maluf, quer a Tancredo Neves, porque as Forças Armadas estão além dos partidos
políticos, embora subordinadas às Leis nacionais, como
o estão todas as pessoas físicas e jurídicas deste Pafs. No
entanto, atrelar as corporações militares a uma candidatura eomo pretende o Ministério do Exército, é desnaturar essa corporação.
A Nação pode aceitar tudo, Sr. Presidente, menos que
se desnature o Exército, que se retire do Exército a sua
conotã.ção pátrio-brasileiro, que se desvista o Exército,
enfim, dessa farda com a qual se confunde a nossa História, que o Exércitó jamais envergonhou e que não será
pelos caprichos de um Ministro que ele passará a envergonhar, doravante)
Era o que tinha a dizer (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao _nobre Senador. Moaco;yr -D1,1arte, nos t~rmos
do Art.. ·~. iô."é.iso VI, do Reginlê:ato. Interno_
O SR. MOACYR DUARTE PRONUNC[A O
SEGUINTE DISCURSO QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra 3o eminente Senador Humberto Lucena, como
Líder do Partido.
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O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.
.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
pa!avra ao nobre Senador Nelson Carn~iro, como Líder.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Vimos apelar ao Ministro Mário Andreazza, ao Presi9-ente do BNH e às autoridades da área econômica no
sentido de darem uma solução urgentíssima para o
proÇtlema das prestações a serem pagas pelos mutuários
do Banco Nacional de Habitação.
As notícias confusas que correm estão gerando grande
apreensão aos compradores da casa própria, levando
muitos ao desespero, em virtuiie da situação de insolvência em que se encontram e em face da inviabilidade dos
anunciados bônus.
Parece..nos que neste momento de tão grande aflição o
mais certo seria conceder uma moratória de dois ou três
meses para que o sistema resolvesse com calma o que fazer para encontrar remédio para o problema e a fim de
que os mutuários cori:sig8.m sair" do estado de tensão, que
ameaça hoje tântas famílias.
Para um País que deve mais de cento e vinte bilhões de
dób~_res, pÔuco representa o retardamento do recebimento das pi"estações por breve prazo, até que encontre fórmula que facilite a ambicionada solução.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!)
.O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalum~, para uma comunicação.
O SR. JORGE KA.LUME (PDS- AC. Para ijma comunicaçãO. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Já que o Regimento não pennitiu que eu aparteasse o
_nobJJ; Senad_o_r Potiguar, que leu a magnífica Ordem do
Dia do Sr. Ministro do Exército, aqui ~stou na tribuna
para endossar as palavras de S. _Ex• o Sr. Ministro do
Exército e dizer que subscrevo totalmente, não só a Ordem do Dia, como também o comentário feito por S. Ex•
nesta tarde.
Foi muito feliz o Ministro do Exército, o Exm"' Sr. General Walter Pires, quando afirmara:
Minha mensagem está muito clara. Cada rim tem
a sensibilidade que Deus lhe deu.
É preciso prevenir, Sr. Presidente, o caos político que
reina no mundo terrestre, é preciso estarmos atentos.
O Ministro do Exército, como disciplinado filho de
Caxias., nada mais fez do que seguir o exemplo e a lição
desse grande patrono.
A certa altura de sua mensagem, S. Ex• afirmara:

Não se iludam os que, fazendo uso da agitação e
_da vio!ência ou aproveitando-se sorrateiramente de
conchaves e maquinações astutas, sonham em modifiCai', um- dia, os fundamentos de nOssas instituições políticas, que se assentam em princtpios cristãos e demoàâticos já inCOrPoiàdo"s -à alma nacional, porque ilãO lograrão seU nefasto interito.
Esses esquerdistas, a quem S. Ex•, o Ministro, chama
cie minorias radicais e estéreiS, desejam apenas a desordem e o caos.
A mensagem de S. Ex•, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
nâo teve o sentido de atacar o COngresso Nacional ou
seus patrícios brasileiros. A sua Ordem do Dia, muito
bem fundamentada e dirigida, tem o sentido correto de
RTevenir o mal para as nossas instituições democráticas.
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Essa, a democracia, que nos custou sacrÚicios; e graças
ao grande es_tadista JOão Figueiredo, estamos usufruindo
·
os seus beneficies.
Portanto, Sr. Presidente, aqui cabe, nesta oportunida~e,_ relembrar _9onçalves Dias:
"Não chores, meu filho,
não chores que a vida
é luta renhida.
Viver é lutar.
A vida é combate
que os fracos abate,
que os fortes, os bravos,
só pode exaltar."
Mais uma vez, eu reafirmo o meu aval, o meu endosso
às palavras do Sr. Ministro do Exército e às palavras do
nobre colega Moacyr Duarte que nesta tarde foi mu_ito
feliz em pedir que sejam inseridas, para se perpetuarem,
nos Anais do Senado Federal.
Muito obrigado a V. Ex•. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concede a
palavra o Seriador Itamar Franco, para uma comuni·
cação.
O SR, ITAMAR FRA.NCO (PMDB - MG. Para
uma comunicação_.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Para registrar no Senado a nossa estranheza e, ao mesmo tempo, a convicção de que o Senador Mãrio Maia e
eu estávamos certos.
O Senado da República foi chamado a votar, em urgência urgentíssima, uma lei complementar que buscava
a regulamentação do Colégio Eleitoral. No nosso entendimento, e açodadamente, dentro de uma pressa inusitada, as Lideranças do PMDB, PDS e PTB, assinaram o
regime de urgência urgentíssima.
Eis que, Sr. Presidente, na defesa que o nobre Senador
Mário Maia e eu fizemos, postando-nos contra esta urgência, hoje - e é preciso que isto fique bastante claro
nos Anais do Senado da República - verificamos que
nós estávamos certos.
Por que, Sr. Presidente, na Câmara dos Deputados, a
nossa Liderança, a Liderança do meu Partido, não assinou a urgência urgentíssima para a aprovação desta lei
complementar? Qual seria o motivo que levou a isto a Liderança do meu Partido, Liderança -que nós respeitamos
e da qual temos, às vezes, divergido? Reconhecemos os
méritos do nobre Líder Humberto Lucena, mas, até agora, Sr. presidente, custa crer que o Senado da República
tenha aprovado esta tentativa de regulamentação do Colégio Eleitoral. Na Câmara _dos Deputados, como disse,
o PMDB não assinou a urgência ugentíssima. E pasme,
Sr. Presidente, leio na Imprensa que na quarta-feira, possivelmente, a Liderança do PMDB, como também a de
outros Partidos, deverá estar com V. Ex~, numa tentativa
a mais para verificar o problema atinente à Emenda Thedoro Mendes. E é claro que corre, também, no Parlamento esta que, também defendemos, além da Emenda
Theodoro Mendes, que é a implantação do parlamentarismo.
Sr. Presidente, se as Lideranças dos Partidos, particularmente do PMDB, vão estar com V. Ex~, agora, nesta
quarta-ft::ira, na tentativa de obter, neste momento his~
tórico que o· Pãís vive, uma decisão também histórica de
V.- Ex•, para colocar em v_otação a Emenda Theodoro
Mendes, não era possível e a nossa defesa foi neste sentído, que o Senado da República viesse a aprovar, como
aprovou, tarde da noite, a regulamentação do Colégio
Eleitoral.
1! ·por Isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que quero
registrar nos Anais do Senado Federal a nossa estranhe·
za, a riossa convicção de que o Senador Mário Maia e eu
estávamos definitivamente corretos em nosso posicionamento, contrariando a Liderança, mas, ao mesmo tempo, CfüCrendo uma explicação por que na Câmara do~
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Deputados a Liden.mça do PMDB não engrossou este
açodamento c cst.a pressa. (Muitó bem!)

O Sr-. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra para uma explicação pessoal, de acordo com o art.
16, inciso V, letra a, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!ia) -Concedo a
palavra a V. Ex~
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISC'!.!RSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUB~IC'ADO POSTERIORMENTE.

O Sr.Itamar Franco- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
pulavru ao nobrc_Scnador Itamar Franco, pela ordem.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB ~ MG. Pel•.ordem sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu tive o cuidado de destacar a Liderança do Senador
Humberto Lucena, a quem devo respeito. Não quis; incfusíve, Sr. Presidente, e era o meu intuito, e não o fiz
lembmr essas declarações que o Senador Humberto Lucena deu ao jorn<.1l O Globo, quando S. Ex•, numa argu~
mentaçào falha, disse que eu compareci ao Colégio Eleitorul de 1978.
É verdade, Sr. Presidente, compareci e chamo o testemunho do Senador Gilvan Rocha e do Senador Paulo
Brossurd. Primeiro, compareci à casa_do então candidato pelo então MDB e disse a S. Ex' que_era contrário a
sua candidatura porque entendia que o nosso Partido
não deveria ter candidato. Posteriormente, Sr. Presidente, e é isto que eu quero evitar; cedendo aos apelos do Senador Paulo Brossard, que era o candidato a VicePresidente, e de outros S_e_nadores, compareci ao Colégio
Eleitoral.
O que eu quero, no ano de 1984, é, exatamente, Sr.
Presidente, evitar que, o Líder do meu Partido venha a
fazer o que fez :Jgora- jogar-me na cara que eu compareci ao Colégio Eleitoral. Se errei naquela oportunidade,
Sr. Prc:sidente, e devo ter errado é, porque cedi ao_s apelos, cedi à tentação daqueles que imaginavam naquela época, em 1978, como agora, que o MOB teria 40 votos
do Partido adversário, para vencer o Colégio Eleitoral.
Protestei, Sr. Presidente, até a última hora, e tive o pecado, realmente, pecado de que eu não posso fugir a·goi"a
quando me lança o Líder isso na minha face, é verdade.
Mas é por isso, Senador Humberto Lucena, que eu_ não
quero que outros me lancem na minha mesma cara o que
diz V. Ex~ aqui, ê que não quero comparecer ao Colégio"
Eleitoral 1984.
Além do mais, Sr. Presidente, as condições são outras:
a movimentação popular, de uma maneira forte; demonstrou, nas praças públicas, aquilo que todos nós já
sabíamos- o desejo e a vontade nacional de eleições di~
retas para Presidente da República.
O meu Partido, Sr. Presidente, e eu tenho o diteito de
falar, porque fundei o MDB na minha cidade de Juiz de
Fora e ajudei a fundar o PMDB em Minas Gerais, quando poucos acreditavam, já o disse isso aqui. Tenho o di~
reito, como fundador do PMDB, de dizer maiS- do que
aqueles que não foram fundadores do PMDB, mais do
que aqueles que, num determinado momento, vislumbraram outro Partido, mais forte, talvez, naquela época.
Não discuto, Sr. Presidente, se se retorna à mesma es~
trada de Damasco, mas a verdade é que eu não posso ouvir calado o que disse o Senador Humberto Lucena. Se
há coerência, essa coerência eu tenho o dever de exigir do
ineu Partido, em 1984, para que ele cumpra aquilo que
disse nas praças públicas- eleições_ "diretasjâ"; e nunca
uma vírgula de que iriam às eleições indiretas. Se as
eleições índiretas agora se mostram fáceis ao PMD B - é
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até possível, nesse jogo aritmético sujo a que a Nação
brasileira vai assistir, e está assistindo, é posSível que o
candidato indireto do PMDB chegue ao Palácio do Pia~
nalto- a verdade, Sr. Presidente, é que o PMDB quebra
os seus princípios. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a Mesa, projeto de lei que vai se lido pelo Sr. !~'-Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• I60, DE I984.
Acrescenta dispositivos à Lei nl' 6.024 de 13 de
de 1974, para o fim de determinar a imediata e
automática absorção, pelo Judiciário, dos processos
de liquidação extrajudicial de instituições financeiras,
sociedades seguradoras e entidades de previdência pri-~_!da, quando não concluidos no prazo de seis meses.
mar~o

O _<?~on~~esso Nacion.al de.cr:ta:
Art. J9 São acrescentados ao art. 19 _da Lei n9 6,024,
de 13 de março de 1974, os seguintes §§ !9 __e 29:
"§ 19 Será transferida, automática e imediatamente, ao Judiciário toda a responsabilidade do
processamento da liquidação de instituição finan- -ceíra, quando a sua liquidação extrajudicial exceder
o prazo referido no § 21' do art. 15.
§ 29 Aplica-se o disposto no par~grafo ante~
rio r, ainda, à liquidação extrajudicial de sociedades
seguradoras (Decreto-lei n~" 73, de 21-1 t-66, arts. 96
e 97) e de entidades abertas d_e previdência privada
(lei n" 6.435, de 15 de julho de 1977, art. 63 e segs)."

Ar!. 21' Esta Lei.. entrarã em vigor na data de sua
publicação.
Ar!. J9 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Inspira-se a presente proposição em trabalho do ilus·
tre advogado Dr. Omar Lisboa Sacha, que já foi chefe
da Consultaria Jurídica do Instituto de Previdência dos
SerVidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG), além
de consultor de empresas seguradoras e promotor de
Justiç!i no Estado de Santa Catarina, sob o tem~ "Os Limites da Liquidação Extrajudicial", apresentado durante o X Congresso Estadual dos Advogados Gaúchos (lO
a 12 de maio de 1984, na cidade de Porto Alegre).
Dito trabalho, como bem salientou a sua relatara durante o citado congresso de advogados, a Dr• Ecilda Gomes Hacnsel, clama não somente contra os prejuízos decorrentes da ausência de atuação do advogado nos pro~
cessas de liquidação extrajudicial de instituições financeiras e de seguros, além das de previdência privada,
como também contra a inexplicável morosidade, quase
perpetuidade, com que os mesmos se realizam, tudo de
modo a excluir a sua submissão ao controle do Judi·
ciário.
De fato, prossegue a relatara nos seus comentários à
tese do _Dr. Omar Lisboa Bacha:
"Invocando a Emenda Constitucional_n~> 7, da
C.P. e a legislação·específica, alerta que, embora o
prazo seja de ISO dias, jamais os liquidantes se atedem a essa delimitação, ha vendo um número cada
vez maior de liquidações que tramitam !lã 30 anos.
Exemplifica, ressaltando, o problema, insolúvel
na prática, de a SUSEP e o Banco Central terem
amealhado, ao correr do tempo, "massa enorme de
instituiçõe.<; falidas", criando, para dinamizar o funcionamento administrativo, uma descomunal infraestrutura, dispendiosa no pagamento de pessoal
que, por todos os motivos, não têm interesse que o
processo liquidando finalize.

Por isso, há liquidações que se prolongam indefinidamente, com prejuízo total d_os interessados, embora as entidades Jiquidandas sempre possuam valioso e volumoso patrimônio."
Em conclusão, e na esteira de ponderações feitas pelo
próprio Dr. Sacha, assevera a Dr• Ecilda Haensel que:
1 - faliram os processos liquidatórios extrajudicia"is;
II - tais processos beneficiarem diretamente:

os empresários fraudulentos que, s_em o controle
do Judiciário, agem impunemente;
III - a necessidade é_ de fortalecimento do Judiciário e não de esvaziamento;
IV- em última instância, os maiores prejudicados, nesse sistema caótico, são os beneficiários das
instituições onde -se dá a liquidação extrajudicial.
É, portanto, da maior conveniência e oportunidade
que o Congresso tome a si a iniciativa de determinar a
tranSferênCia, ex vi lege para o judiciÁrio_; de toda a responsabilidade dos processos de liquidação extrajudicial
de instituições financeiras, sociedades seguradoras e entidades de previdência privada, quando não concluídos no
prazo de seis meses {prazo, aliás, previsto na Constituição, no art. 153, § 4~"), tudo conforme pleiteado no
presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1984.- Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LE-I N9 ·6.024, DE 13 DÊ MARço- DE 1984
Dispõe sobre a intervenção e a liquidação extraju~
dicial de instituições financeiras, e dá outras providências.
Art. 19. A liquidação extrajudicial cessará;
a) se os interessados apresentando as necessárias
condições de garantia julgadas a critêrio do Banc-o Central do Brasll, tomarem a si o prosseguimento das atividade.s econômicas da empresa;
b) por transformação em liquidação ordinária;
c) com a aprovação das contas finais do liquidante e
baixa no registro público competente,
d) se decretada a falência da entidade.
( Ã Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1~>-Secretário.

t lido e deferido o seguinte
REQUERIMENTO N• 180, DE 1984
Senhor Presidente,
Na forma regimental e com base no que faculta o art.
33 da -Lei 2.004, de 3_-10-53, requeiro seja solicitadas as
informações abaixo descriminadas à PETROBRÂS Petróleo Brasileiro S. A.:
1) )Fornecer cópia do inteiro teor do inquérito instaurado para apurar as causas do acidente ocorrido no
curso do corrente mês de agosto na plataforma· de Enchova;
2) Fornecer cópia de inteiro teor do processo administrativo interno que resultou na aquisição da plataforma de Enchova, inclusive do contrato afinal (irmado
com a empresa vendedora;
3) Vem a Petrobrás adquirindo petróleo no mercado
livre (spot) da Europa ao longo do_s últimos 24 (vinte e
quatro) meses? Caso a resposta seja afirmativa especifi-
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car as quantidades, preços e fornecer cópia dos respectivos contratos.

Sala das Sessões,_ 22 de- agoSto de 1984. Franco.

Itamar

O SR. PRESIDENTE_(Moacyr DaHa)- S~rão requeridas as _inJormaçôes solicitadas.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. IIi

--solicito ao nobre Senador Passos Pôrto o pa"recer da
Comissão de ConstitUição e Justiça.

$ecretãrio.
f: lido o seguinte
REQUERIMENTO,N• 181, DE 1984
Requeremos urgência, nos termos do arL37l, alínea
"c" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado nl' 139, de 1984, que revoga o Decreto-lei n'i' 1541,
de 14 de abril_de 1977~.(lei das sublegendas)
Sala das Comissões 27 de agosto de 1984. -Nelson
Carneiro, Líder PTB - Humberto Lucena, Líder do
PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O requeri·
menta lido será incluído na ordem do Dia da Sessão seguinte, nos termos _regimentais.
Sobre a mesa comunicações a ser lidas pelo Sr. ]I' Secretário.
São lidas as seguintes
Brasília, 27 de agosto de 1984.
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 43, alínea a, do Regimento Interno do Senado Federal, comunicQ a V, Ex~
que me ausentarei do Pais a partir de amanhã, com destino à Europa, a convite da NOVIB~ para discutir a p-olítica de desenvolvimento.
Cordiais saudações. ~ Senador Femando Henrique
Cardoso.
Brasf!ia, 27 de agosto de 1984.
Senhor Presidente:
Cumpre-me comunicar a Vossa Excelência que me
desliquei do Partido Democrático Social- PDS, permanecendo atualmente_s~m legenda.
Reitero a Vossa Excelência meus protestos de elevada
estima e respeitosa consideração. __- Martins Filho.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- As comunicações lidas vão à publicação._

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Eunice Michiles :-- Aloysio Chaves -j?sé Sarney_-:Gui\herme Palmeira - Carlos Lyra - Jutahy l'vJagalhães - Morvan Acayaba - Fernando Henrique Cardoso - Henrique Santillo - Gastão Müller - Lenoir
Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da ]la) Hora do_ Expediente. __
Passa-s_e à

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n<~ 40, de 1984, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que autoriza a emissão especial de
-selos em beneficio dos trabalhadores desempregados {dependendo de pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças).

Está finda a

ORDEM DODIA
Presentes na Ca-sa 41 SrS. Sena-dores~ Entretanto, em
plenário, não há quorum regimental para deHberação.
Em conseqüência, as matérias consiarites dos itens nl's
3_ a II, constituídas dos Projetas de Lçi ga _Câmara v,~>s_.
5/81, 10/81, 44/81,~53/77 e 65/79; Requerím-entos-n•s
784/83, 168/84 e 169/84; e Projeto de Lei da Câmara n~'
79/79, em fase de votação, deixam de ser submetidos ao
Plenário, ficando sua apreciação adiã.da para a próxima
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallaj- Passaremos,
pois, às matérias em discussão.
Item 1:
(Em regime de_ urgência -- art. 371, c, do Regimento Interno)

O SR. PASSOS PÚRTO (PDS- SE. Para emitir pa·
re~) - Sr. Presidente, Srs.&enadores, o projeto sob
exame, de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro,
autoriza a emissaào, pelo prazo de 05 (cinco) anos, no
período de maio a novembro, de s_elos postais com a
sobretaxa de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros).
Tais seios seriam aplicados obrigatoriamente à corres- pondêncía em tiânsito p-elo território nacional, e o pro-duto de_s_ua renda transferido à conta Especial Emprego
eSal~rio, do Ministério do Trabalho, que o repassaria às
entidades sindicais para distribuição aos trabalhadores
desempregados de todo o País_, __ na forma e segundo os
- critérios ã --serem estabelecidos. em regulament.o.
Na juStifiCação, assiilala OAutor qUe- Oinspiraram as
Leis n'~s 909, de 1949, e 7. t (3, de 1983- _esta última de
sua autoria - .. "através das quais se tem autorizado a
emissão de selos de Correio de taxa adicional, em favor
dos filhos sadios d_os hansenianos,_ com valor que se reajusta a cada ano".
A matéria não encontra óbice:i quanto ao aspecto
constitucional e possui a fundamentá-la, do ponto de vista jurídicO, O exemplo acirli.a citado, dOs sefos emtüáõs
em favor de obras assistenciais protetoras dos filhos dos
hansenianos. Todavia, entendemos que a sua aplicação,
em sentido amp[Q, "à correspondência que transitar pelo
túritóriq riacional", tal como expresso no art. !Y da pro~
posiçãO~- ultrapaSs-a os-limites dos acordos internacionais
de Correios, regidos pela U.P.U- União Postal Universal.
Como exemplo, citaríamos as hipóteses de correspondências recebidas do exterior, desembarcadas em portos
ou aeroportos de entrada no País, como Recife, Manaus,
Rio, São Paulo e Por_to Alegre, e daí distribuídas a ou~
tras localidades1 como Brasília, Curitibi, Cuiabá etc., _e
aquelas outras que trãnsitam pelo território nacional,
oriundas de portos estrangeiros e destinadas a outros
portos estrangeiroS. l:: evidente que tais espécies não poderiam ser gravadas com ã sobretaxa. OutrOsSim, o quedizer da corrê'spondência postada, por exemplo, em Belém, com destino a portos do Caribe, e que fosse distribuída ~ empresa aérea do Suriname, a qual, a partir dali,
apenas sobrevoa parte do território nacional, sem que
haja "trânsito" ou "cabotagem" entre cidades brasileiras? Parece-nos, nesta hipótese, bastante correto que seja
cobrado o seio com- _taxa adicionaL
.
Diante do exposto nosso parecer é pela aprovação do
projeto por jurídico e _constitucional, alterada a redação
do art. J9, in fine, na forma da seguinte
Emenda nl' 1-CCJ
Substitua-se no artigo 111, in fine, á expréSsão ''que
transitar pelo território nacioiial", pela expressão "originada em território nacioilal".
É o parecer do Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palav~a ao nobre Senador Hélio Gueiros, para prOfCrir
parecer pela Comissão de Legislação Social.
O SR. ill:LIO GUEIROS {i>MDB- PA. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
I! da autoria do eminente Senadot_N_eJ_son Carneiro o
projeto em estudo que, com a emissão, nos meses de
maio e novelnbro, por 5 (cinc_o) anoS, de selos postais no
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valor de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros), pretende arrecadar recursos destinados a suprir necessidades de trabalhadores
desempregados.
Lembra o autor, n$, "Justificativa", que a proposição
foí inspirada em medida semelhante, consubstanciada na
Lei nll 7 .113, de 6 de julho de 1983, que autorizou a emis~
são _de selos de correio em favor dos filhos sadios de hansenianos.
A medida proposta, inegavelmente, tem elevado ai~
cance social, além de ser oportuna. Nesta época de grave
retração da nossa economia, vem assumindo proporções
preocupantes o índice de desemprego, a ponto de, no
mês de junho último, segundo o noticiârio dos jornais,
terem os saques do Fundo de Garantia do Tempo de ServiÇo ultrapassado o valor bruto-dos depósitos.
ora, os recursos alocados pelo Governo, a~. "frentes
de trabalho", os sindicatos e o própii"o- FGTS, têm se
mostrado insuficientes para atender a demanda de desempregados, principalmente nos grandes centros urba·
nos. Daí a perfeita adequação do projeto, pois~ através
de taxação mínima, quase insignifkante para Cada
usuário dos serviços postais, serão proporcionados recursos suficientes para atender a milhares de trabalhadores.
O projeto determina, ainda, que o produto da arrecadação a cargo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, seja transferido, po-r interffi~dio do Ministério do
Trabalho, aos sindicatos de trabalhadores, tudo em conformidade com critérios a serem estabelecidos em regulamento.
NestaS condições e louvando _a inicfativa do eminente
Senador Nelson Carneiro, opinamos pela aprovação do
presente projeto; com a Emenda -n9 1-CCJ, que aprimora
a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Com a palavra o nobre Senador Jorge Kalume, para proferir parecer da- CO!nissão de finanças.

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O presente Projeto de Lei, de autoria do ilustre Sena~
- dor Nelson Carneiro, propõe autorizar o Poder Executivo a _realizar, por meio da Empresa Brasileira de Cor·
reias e Telégrafos - ECT, a emissão de selos da taxa
adicional de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros), a serem aplicados
à correspondência postal que transitar pelo território nadOnaL ~
Isso é o que dispõe o art. 11' do Projeto, acrescentando
que a emissão proposta será realizada, a partir da pro..:
mulgação da lei, entre os meses de maio e_novembro, du~
rante 5 (cinco) anos.
2. O objetivo fundamental do Projeto eStá expi'isso
no conteúdo mandamental do art. 29, o qual determina
qUe u_i)todutO d2 venda_dós selOs será tránsferido à co·nta Especial Emprego e Salário, do Ministério do Trafu!-lho, a ser repassado às __ entidades sindicaiS para distribuição aos trabalhadores desempregados de todo o Pais,
na forma e segundo os critérios a serem estabelecidos em
regulamento.
3. Confessa o ilustre Autor, na Justificação, que se
inspirou na Lei ri~> 909, de 8-11-1949, e na Lei nll 7. t 13, de
6-7-83, esta última de sua autoria.
Nessas leis, tem-se au-torizado a emissão de selo de
_ correio de taxa nacional, em beneficio dos filhos sadios
de hanSenianos.
Analogicamente, propõe-se, aqui, criar substancial
fonte de recursos, que signifique encargo desprezível
para o usu~rio de serviços postais, mas represente somas
vultosas, destinadas ao atendimento das prementes necessidades de milhares de trabalhadores desempregados
no_País~

~

Esclarece, ainda, o Autor que. "a escolha dos meses de_
maio e- novembro de çada ano, para a emissão do selo,
foi motivada pelo fato de haver nesses meses maior nú-
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mero de demissões em virtude da vigência de novo salário mínimo'',
4. Acrescentewse que, nos termos do art. 3'~'_da proposição sob exame,- o valor do selo será reajust;1do a cada
ano, com base na variação nominal das Obrigações Reajustâveis do Tesouro Nacional (ORTN),

5.

Sem dúv-ida alguma, a medida proposta

manifesta-se como de alta criatividade e de elevado cunho social, não apresentando qualquer senão que a inviabilize do ponto de viSta juridico-financeiro, razão por
que somos pela aprovação do presente Projeto de Lei,
nos termos da emenda apresentada pela douta Comissão

de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os pareceres
das Comissões de Legislação Social e de_ Finanças são favorâveis ao projetá e à emenda da Comissão de Constituição e Justiça.
,
Completada a instrução da niatéria-, pa~Sã.-se à discussão do projeto, em primeiro turno,
__
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo __quern peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria fica adiada, pela inexistência de quorum para deliberação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DallaL,- Item 2:
(Em regime de urgência- art. 371, c, -do Regimento Interno)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto. de Lei
do Senado_n'l 100, de 1984, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que-acrescenta dispositivo à Lei n"'
4.504, de 30 de novembro de 1964- (Estatuto da Terra), com vistas à fixação de módulo de fraciot1amento de propriedade rural especifico 'p-ara õ -Distrito
·Federal (dependendo de pareceres das ComisSões de
ConstitUição e Justiça, de Agricultura e do Distrito
Federal).
Tem a palavra o nobre Senador Almir Pinto, para proferir parecer da Comissão de_ Constituição e Justiça.
O SR. ALMIR PINTO (Para emitir parecer.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O projeto sõb exame! de autoria do iluStre_ Senador
Nelson Carneiro, acrescenta§ 5'1 ao al:tigo 65 do E-statutoda Terra (Lei n'~4.504(64), com o objetivo de estabelect:r
que a fração m_ínima çle_ parcelamento rural no DiStritO
Federal seja de cinco (5) hectares, vedado qualquer desmembramento de área não registrada_ no competente R_egistro de Imóveis.
Na justificação, aSsinala o Autor que o objetíVo preponderante na fixação desses módulPti
a "pul.:
verização excessiva da propriedade agrícola, o que comprometeria sua finalidade produtiva rural, bem assim
impedir a proliferação de novos mioifúndios. É que, no
caso do Distrito Federal, onde a matéria ê disciplinada
pela Instrução Especial INCRA n"' 14, de l'~ de fevereiro
de 1978, o módulo fiscal ficou estabelecido em cinco (5)
hectares, enquanto que o módulo de parcelamento- ou
fixação mínima de j)arcelarnento - foi "fixado em (2)
hectares.
Deferida a apreciação ·do mérito às doutas ComissÕes
de Agricultura e do Distrito Federal, e_ como inexistem
óbices quanto ao aspeCto jurfdico-c:onstituciànal. nOsso
parecer é pela aprovação do Projeto.

s-eri_ª-evnar

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Comissão
de Constituição e Justiça conclui o seu parecer pela constitucionalidade e juridícidade do _p_rojeto.
SolicitO ao rlõbre SeifádQr Jorge Kalume o parecer da
Comissão de Agricultura.

outros sirn, qualquer desmembramento de área não registrada no Registro de Imóveis compcntcnte,
Esse teXto, o presente projeto de lei objetiva: tornar o
parágrafo 59- do art. 65 da Lei n<1 4.504, de 30 de novembro de 1964- - Estatuto da Terra,~ :--=_
A proposição ê de autoria do Senador Nelson Carneiro C:j"Ue~ na justificação, assinala:
.. Para dar cumprimento a dispositiVos específicos
do Estatuto da Terra, ·p INCRA dividiu o_ País em
zonas e, estas, em microregiões; simultaneamente, o
INCRA estabeleceu para cada_mic_ror~gião não só o
módulo fiscal, que serve de base a_o__Iança_mento do
Imposto TerritOi{al :Rural, mas tainbêm a frâç;ijo
mínima de parcelamento dos_ imóveis rurais nelas situados; abaixo de tal fraçào não se admite _desmembrameiúo visando a constituir novas unidades
imobiliárias rurais, exceto para desapropriação por
ne:cessidade pública ou interesse sàdal. ",
Entende o autor da proposição que a orientação da
autoridade é evitar a pulverização excessiva da propriedade- agricola e impedir a proliferaÇão -de minifúndios.
No caso do Distrito Federai, diz ainda a justificação, a
matéria é disciplinada na Instrução Especial INCRA n"'
14, de !9 de fevereiro de 1978. Nela, o módulo fiscal ficou
estabelecido em cinco hectares, e o módulo de parcelamento ciu fração de parcelamento, em dois hectares.
A Instrução Especial n" 14, do INCRA. está em vigor
desd_e I'~ de janeiro de 1979, ejá -serVe para que se atente
para o perigo da providência. ~que, "a sanha da especulação imobiliária" pode comprometer os objetivos do
Estatuto da Terra, no Distrito Federal.
Na verdade, do ponto de vista desta Comissão, é bom
-que se evite o minifúndio, tanto quanto o latifúndio improdutivo. A terra deve ser entregue a quem a deseje
tornâ-la produtiva. Assim, os fins colimados pela proposição em estudo devem ser alcançados, por atenderem
necessários.
Opinamos, portanto, pela aprovação do presente projeto de lei.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O parecer
da Comissão de Agricultura é favorável.
Concedo à palavra ao nobre Senador Passos Pô.rto,
para proferir pãfecefda Comissão-do Disfrífo- Eederat_.
''O SR. PASSOS i'6RTO (PDS- SE., eara<JJlitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O-Estatuto da Terra, no objetivo de evitar o parcelamento excessivo da terra destinada ao tl'abalho agrícola
- o que comprometeria sua finalidade produtiva rural
-estabeleceu módulos sobre os quais, inclusive, é lançado o Imposto Territorial Rural.
Relativamente ao Distrito Federal, a matéria é tratada
na Instrução Especial n'~l4, do INCRA, baixada a!? de
fevereiro de 1978. E fixado em cinco hectares, ficando o
módulo de parcefamento ou fração míníma de parcelamento, em dois hectares.
Contra esse módulo, o ilustre Senador Nelson Carneiro apresentou a proposíção que passa a ser examinada e
que acrescenta, ao art. 65 da Lei n'~ 4,504, de 30 de novembro de 1964, o seguinte:
"Art. 65 ..... :~··········-············-···
§ 5'~ Para o Dis,trito Federal a fração miníma de
parcelamento de imóvel rural serã de 5 (ciilco) ha,
vedado, outrossim, qualquer desmembramento de
área não registrada no Registro de Imóveis competente.
Para Justificar o proje.to, que pretende evitar o fracionamento dos imóveis rurais no DF, diz o autor:

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para proferir
parecer.) - Sr, Presidente e Srs. Senadores: .
Para o DistritO- Federal, a fração mínima de parcelamento de imóvel rural será r;le cinco hectares, vedado,

- ... há gue se cUidar urgentemente do aumento
desse módulo de fracionamento, fazendo que, pelo
menos, se iguale ao módulo fiscal, que é de 5 hecta-
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res, uma vez que a senha da especulaÇãO imobiliária
jâ não se contém apenas nos limites urbanos da Capital da Rep-Óblica, tendo alcançado o campo. As
Pessoas físicas com razoável disponibilidade de capitã.J ou as empresas do ramo imobiliário estão adquírlndo febrilmente propriedades agrícolas na área
do Distrito Federal e, em seguida, com base na permissão de fracionamento em glebas de até dois hectares, transformando-as em verdade.iros lotes, s-ob o
enganoso oferecimento de pequenas chácaras.
É,o que, realmente, se passa. E o projeto apanha a situação presente, temendo pelo que possa acontecer no
futuro. Brasílía nào pOde prosseguir no caminho do desfiguramenta, que a irilprensa tào amídde fala. O plano de
Bras1lia já- C:Stâ seriamente comprometido, em virtude,
jüSfamente, desse interesse imobiliârio.
Somos, por conseguinte, pela aprovação do presente
projeto de lei.

O SR._ e.RESIDENTE (Moacyr DaHa) -

O parecer

da_ Comissão do Distrito Federal é favorável.
Completada a instrução da matêria, passa-se à-diScussão do projeto em primeiro turno,
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fit::a adiada pela inexistência de
quorum, para deliberação:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Esgotada a
matéria da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR·
SO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Moacyt Dalla) - Concedo a
palavra ao eminente Senador Hélio Gueiros. (Pausa.)
S. Ex' desiste da palavra.
Concedo -a patavra ao nobre Senador Alberto Silva,
{Pausa.}

S. Ex' não se encontra presente.
Concedo a palavra ao nobr.e Senador Octávio Cardoso. (Pausa.)
S. Ex_' desiste da palavra.
Concedo ã palavra ao- nobre Senador ijenedito F:erreira. (Pausa,)
S. Ex• não se encontra presente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Çop.cedo _a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
-

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O adicional de p~riculosidade exist~ na I,c:gislação trabalhist~ de quase todos os poV_os, câmo re~õmendação
da Organização Internacional do Trabalho. Não se ~rala
de um privilégio, mas do reconhecimento ãe um llisct> eJl:frentado, por exemplo, pelds mineiros, pelos esc::cfandriS:-tás, pelos aviadores, pelos que irabalham em pedreitas~
TáO?íêãS- de pólvora e munições.
~-Há, no entantõ, categorias que exercem atividade_s ~
altíSSifuo-ríscO- sem, no entanto, receber o adicional d~
periculosidade.
~o que sucede, por exemplo, com os eletricistas. sab~
do que trabalham com uma força íncoiltrOiável da nat~·
reza, embora, aparentemente, esteja dominada por um
conjunto de aparelhos, ou protegida por uma série de
medidas de 'segurança.
Daí por que a taxa de periculosidade tem sido uma
constante reivindicação dos- eletricitários, cujo siil_dicato
do Rio de Janeiro, depoís de elaborar um estudo técnico
está, atualmente, encaminhando oficias a todos os sen;h
dores, pe~indo seja apressada a aprovação do_ Projeto~
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Lei que regulamenta a concessão adicional, sobre o salário base de trinta por cento:
_
Susténtando a necessidade da aprovação, alegam esses
profissionais que ela -implfcUrá- fio lmpulsionamento da
melhoria das condições de trabalho, com vistas à eliminação dos riscos de acidentes fatais e incapacitantes. Em
segundo lugar, sa\ietam que a medida confere ao trabalhador um respaldo-finliilceiro, capaz de levá-lo a superar ou amenizar os prejuízos-causados à _sua vida profissionaJ, familiar e comunitária, em caso de acidente.
Diante _disso, parece urgente a aprovação da proposta
de regulamentação _do __adicional, abrangendo as atividades exercidas em equipamentos que exponham o trabalhador a riscos_ de choque elétrico e de queimaduras, ou,
em áreas contínuas aos equipamentos e instalações e!étricas, onde haja risco também de lesões_djversas provocadas por explosões de materiais e equipamentos elétricos.
Em recente pesquisa da Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes, abrangendo dezenove empresas_ do
setor clétrico, constatou-se que a mêdia de dias perdidos
por acidentes era de noventa e oito exatamente o dobro
da média geral registrada em outras atividades.
Diante disso, desde que o projeto em questão se encontra nesta Casa, fazemos 1um apelo no sentido de que
seja acelerada a sua tramitação, a-fim de qUe, o (Jufüitõ
mais rápido possível, possamos atender às justas reivindicações dos elctricítáríos~
_
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muitobem!)

2. Que, nos Municípios das Capitais, ocorre a
síntese da problemática que aflige a população brasileira;
3. A responsabilidade que pesa sobre os-administradores locais no resgate da dívida social do Estado Brasileiro;
--- 4. As emergentes questões técnicoadministrativas vividas pelo poder público munici-

pal;
5. ~A necessidade de reverter a causa primeira
do empobrecimento das cidades brasileiras que é, irretrucavelmente, o modelo ec_onômico-institucional
e a estrutura tributária vigentes no País.
Resolvem:
L Expressar seu apoio ao Estatuto da Microempresa, reivindicando que as isenções propostas alcancem as contribuições sociais, prevídenciárias e trabalhistas, inclusive as destinadas a ór·gãõs patronais.
2. Propor que no artigo 3'~, do Projeto de Lei
Complementar n9 154/84, seja incluída a mesma
disposição contída no íncfso VI, do artigo 39 do Pro- jeto de Lei n9 3.473/84 (Estatuto da Microempresa),
de modo a unifármizar o alcance da isenção proposta_

3. Reivindicar que'? tratamento tributário pre~
visto no§ 39 , do artigo 170, da Constituição Federal,
seja estendido a todas as empresas públi~as, inclusive às que explorem monopólios.
4. Pleitear, junto ao Governo Federal, a transformação em transferência a fundo perdido dos débitos da administração direta e indireta municipal
para com a Previdência Social.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão MüHer,
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB .,- MT.Pronun·
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Se~adores:
.
No dia 20 de julho, próximo passado, os Srs. Secr~
tários e Dirigentes- dos Municipios das Capitais ABRASF, rcuniram-s_e_em Florianópolis- Santa Catarina. Nesse simpósio discutiu-se muito os problemas municipais, especifi.camnete, dos das Capitais, chegandQ~s_e
a uma série de conclusõ_es interessantes que geraram a"Carta de Floria.uópolis".
São !2 itens que constam dessa Carta, sendo que o último é interessante ressaltar, pois, numa antevisào do
que vai acontecer em 1987, afirma o seguinte:

"Preparar cada membro du ABRASF, proposta
de interesse dos Muni~ípios das Capitais, a serem
submetidas à. discussão no próximo encontro, comvistas a subsidiar os trabalhos da futura Assembléia
Nacional Constituinte".
.
O importante é que quase todos atuais membros da
Associação devem ser governiStas tanto n·o Estado como_
quanto ao Governo Federal. pois, "até agOra, infeliifuente, os Prefeitos das Capitais, são nomeados pelo Governo e na maioria_ das vezes, não expressam a vontade popular e as maiores aspirações da população dos Municípios das Capituis, com raras exceções e jã admitem qUe,
totulmente, teremos uma Assembléia Nacio"nal Constituinte quando do Govcr"no do Presidente Tancredo _t:l"eves.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores na íntegra a. "C ar~
ta de Florianópolis":
CARTA DE FLORIANÚPOLIS
Os Secretáríos das Finanças dos Municípios das
Capitais, membros da ABRASF- Associação Brasileira de Secretários e Dirigentes das Finanças dos
Municípios das Capitais, reunidas em Florianópolis, aos. 20 de julho de 1984,
Considerando:
I. O papel dos Municípios na imediata retomada do processo de desenvolvimento econômico e so:
cial;

--

5. Trocar informações recíprocas relativas à
aplicação de lei municipal que institua e regre a
Contribuição de Melhoria e a Taxa de Fiscalização
de Localização, lrlstalaçaO-e Funcionarnerito:
6. _ Encaminhar ofíciO ao INCRA, r_eivindicando o cãncelamento dos lançamentos do ITR-efetuados pura os imóveis com destinçào rural localizados
nu zona urbana, nas áreas urbanizáveis ou de expansão urbana dos Municípios, em razão da delimitação do campo de incidência desse imposto e do
IPTU, fixado nos artigos 29 e 32 do CTN.
7. Estudar a conveniência, segundo o contexto
especifico de cada Município de Capital, da aplicação de correçào monetária nos tributos municipais,
8. Apoiar as decisões dos estudos desenvolvidos pelos Secretários das Finanças dos Municípios
·-das C~pitais ·aos Estados· do Nordeste, no qtiitáiZ
respeito à cobrilnça do ISS das atividades das empresas prestadoras de serviços de exp!oraç~o e produção _d~ petró_leo.

9. Pleitear, junto ao Banco Central, que os planos de contas dos bancos e dos demais segmentos
do sistema finenceiro sob su_a fiscalização explicitem
as receitas de serviços prestados, de modo_ aJacilitar
o exame pelo Fisco fvrUnicipal.
10. Encaminhar ofício ao Tribunal dC Contas
- da União", solicitando esclarecimentos quanto às variações observadas nos índices de participação dos
Municípios na distribuição do FPM nos exercícios
~de 1983 e 19M.
II. Recomendar aos membros da ABRASF o
encetamento de açào fiscal coordenada junto às
concessionárias de serviços de telefonia, a partir do
diu 13 de agosto próximo futuro.
12. Preparar, cada membro da ABRASF, propostas de interesse dos Municípios das Capitais, a
serem submetidos à discussão no próximo e"i1contro,
com vistas a subsidiar os trabil.lhos da futUra As~
sembléia Nacional CorlSfituinte.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Dalla,
O SR. MOACYR DALLA (PDS - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Exulta a nacionalidade ao evocar a inolvidável- memória dos consagrados vultos que ajudaram a construir,
entre~acrifíciOs e glórias, os sólidos fundamentos e a gigantesca_ estrutura do magnífico edifício da Instituição
Pátria,
Ao transcurso das comemorações pela passagem do
anívresárío d"e nascimento do Patrono do_Exército Brasileiro- Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque
de Caxias - reafirmam-se nos corações brasileiros os
mais vibrantes- e elevados sentimentos cívicos em torno
dos ideais de prosperidade, paz e união naciorial que tão
decisivamente marcaram a existência do notável administrador, político, estadista e soldado,
Assim, sob a égide e o_exemplo da incomparável lição
que Caxias legou às gerações hodiernas, deseja o Congresso Nacional, através de sua Presidência e de seus
eminentes membros, integrar-se, com emoção e orgulho,
às homenagens nacionais, solenemente tributadas à
lembrança memorável de um dos mais caros personagens da História Nacional, o grande artífice da unidade
nacional, que-houve, em intensos episódios da difÍcil fase
_da consolidação da Independência, evitar que se rompessem em definitivo os laços éticos~ ideológicos, políticos e geográficos de nossa cultura, que então se encontravam seriamente ameaçadas em prejuízo da paz e da
integridade do Império.
A campanha de Caxias avulta em significa-do e grandeza, à medida em que, considerando_ os caractéres próprios à sua época, refletirmos sobre os padrÕes bãr_baros
do caudilhismo de conformação medieval que habitualmente trabalhava os aspectos isolados da desagregação
politica e das resistências étnicas. De modo igualmente
desfavorável, as distâncias territoriais, como as diferel_)ças regionais, concorriam francamente para acentuar
o adverso quadrO à açào únegracionista.
Sob seu firme comando_, a gloriosa cruzada pacificadora, que se desdobrou de Norte a Sul e além de npssas_
fronteiras; i-evela, em mensagem permanente às gerações
modernas, os mais valiosos ensinamentos _de elevação,
equilíbrio e humanitarismo, em passagens de indescritível vigor, comO a da proclamação feita por Caxias a seussoldudos na campanha contra Oribe:

"Não tendes no Estado Oriental outros inimigos
senão os soldados do General D. Manuel Oribe, e
esses mesmos, enquanto iludidos empunharem armas cOntra oS IntereSses de sua pátria desarmados
oiL Vericidos são -americanos, Sãó vossos- -irmãos, e
como tais os deveis tratar. A verdadeira bravura do
soldado é nobre, gene~osa e respeitadora dos princípios de humanidade. A propriedade de quem quer
que seja, nacional ou estrangeiro, amigo ou inimigo,
é sagrada e inviolável, e deve ser tão religiosamente
respeitada pelo soldado do Exército Imperial como
-a sua própria honra."
Sem transigir com os valores morais, os direitos do homem e os deveres do soldado nortearam-lhe os rumos da
gloriosa Jornada de serviços prestados à Pátria.
Como Senador do Império, Ministro ou membro do
Conselho de Estado, corno Presidente das Províncias,
como Comandante das Tropas e, ainda, nobre do Império, a personalidade intangível e retilínea de Caxias representa a síntese das virtudes essenciais ao estadista, ao
político, ao adininistrador e ao militar.
Ao dedicarmos à excepcional figura de Caxias as honras e as homenagens que lhe são de todo devidas, o Con·
gresso Nacional, por extensão, exorta, com máximo reconhecimento, a força, a dignidade e a bravura do glor_ioso Exército Nacional que, à luz do testemunho e
exemplo de seu glorioso Patrono, desenvolve, em todo
território brasileiro, importantes e estratégicas missões
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em defesa dos princípios da paz, do progresso e do justo
aperfeiçoamento das instituiÇões::Eminentes membros do Parlamento da República:
Na difícil quadra que a Nação atravessa, onde incertezas e indefinições-ín1entam confundir as consciênciàs, as-=saltar o ânimo e a cordiaHdade, conturbar o enl!':ndifu.ento essencial à convivência democrática, -posSa o modelo
disciplinar de Caxias estar sempre presente em nossa memória, aCíma-dOs impulsoS e das paixões, a emular frutíferas vibrações de harmQnia, a fortalecei'_- a-tdentidade
dos meiõs e a assegurar a- conciliaçàQ_dos propósitos em
favor da verdadeira unidade nacionaL
Era o que tíriham_os a-:-diZer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- 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. 371, c, do Regimento lnterno)
Votação, em primeiro turnO, do Projeto .de Lei do Senado n9 40, de 1984, de autoria do SenadO[ Nelson Carneiro, que autoriza a emissão especial de selos em beneficio dos trabalhadores desempregados, tendo
PARECERES ORAIS, proferidos eri:t P!enãrio, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorável, com emenda
que apresenta de n9 1-CCJ; e
--de Legislação Social e de Finanças, favoráveis ao
Projeto e à Emenda da Comissão de Constituição e Jus~
tiça,

(Em regime de urgência - art. 371, c, do Regimento Interno)

Votação, em primeíro turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 100, de I 984, de autoriã do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n'>~ 4.504, de 30 de
novembro de_l984 (Estatuto da Terra), corn vistas à fixação de módulo de fracfõnamento de propriedade rural
específico para o Distrito Federal, tendo
PARECERES ORAIS, favorãveis, proferidos em Plenário, das Comissões:
-de Constituição e Justiça;
- de Agricultura; e
- do Distrito Federal.
3
Yotação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~> 5, de I98 I (nl' 3.035)80, na Casa de origem), alterando o art. (I' da Lei n~' 6.226, de 14 de julho de__I975,
que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de serviço Público Federal e de a_tividad_e_s_ privada, para efeito
de aposentadoria, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 971 e 972. de
1981, das CoffiiSsõCs:
-de Segurança Nacional; e
- de Finanças.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<1 lO, de 1981 (n'i' 1.52-9/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355, de
1981, das ComiSsões:
-de Legislação Social; e
- de Finanças.

_cip~l

Votação, eádurno único, do Projeto de l-c::i_da Cãma:.
ra n9 44, de 1981 (n'>~ 587/79, na Casa de origem), que
vedã aos veiculas de Comunicação de inassa (rádio, televisão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou
c[tialquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização
ou ·a veicillação de anúncios e de comerciais que não se_~
jam negociados, produzidos, criados, filmados, grava~
dos, copiados - imagem e som - por profissionais e
emptesas'brasileiras, fendo
PARECERES, sob n~'s 186 e 187, de !983, das ComisM
sões:
- d~ EconOmia, favorável, com voto- veri.cído dos Senadare~ Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e
- d~ Finanças, favorável.
6

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'>' 53, de !977 (n9 227/75, na Casa de origem), que dis~
põe sobre condições a observar na renovação de çontra~
tOs de atletas profissionais, e dá -ouüas proVidéricías, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~'s 1.360 e 1.361,
de 198 I. das .Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Educação e cultura.

7
Vqtaçào, em turii_õ_ ún_ico-, do Projeto âe Lei da Câmara n'>' 65, de 1919 (n" 4.257/77, na Cas-a de origem, que
autoriza a alienação de imóveis res_idenciais da Rede FerroViária Federal e seus ocupi:mtes, tendo
PARECERES, sob n'>'s 355_ e 336, de !980 e 635 a 637,
de 1981, das Coinissões_: ~-de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, 1'>'
pronunciamento; contrário; 2~> pronunciamento: favorável
ao Projeto e à Emenda de Plenário;
-de Finanças, (9 pronunciamento; favorável; 2'>' pro~
nunciarnento: favorável à Emenda de Plenário; e
-de Cõristituição- e Justiça, pela constitucionalidade e
1uridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário.

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 784, de
1983, de autoria do_Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento Interno, a criação de uma_ comissão e_special mista, composta de 11 (onze) senadores e li (onze) deputados, para._no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colaboração das_entidades mais representativas da sociedade civil, discutir, e apresentar soluções para a crise
econôrnico~financeira do País.
(D~pendendo

de Parecer da Comíssão dê EcOnomia)
9

Votação, em turno único, do Requerimento n'>' 168, de
1984, de autoria dos Senadores Humberto Lucena e Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 371, c, do
Regimento Interno, urgência para a Mensagem n9 248,
de 1982, ·pela qual o Senhor Preside-nte di R(:púbtica So:.::
licita autorização do Senado pam que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires (SP), possa contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 52.217.541,95 (cinqüenta e dois
milhões, duzentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta
e um cruzeiros ·e noventa e cinco centavos).

lO
(Votação, em turno único, do Requerimento nQ !69,
de !984, de autoria dos Senadores Humberto Lucena e
Nelson Carneiro, solitando, nos termos do art. 371, c, do
Regimento Interno, urgéncia para a Mensagem n'i' 249,
de 1982, pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização do Senado para que a Prefeitura Muni-

de Santa Bárbara D'Oeste (SP), possa contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 30.516_357,59 (trinta
milhões, quinhentos e d_ezess~is miJ, trezentos e cinqUenta e sete cruzeiros e cinqüenta e nove centavos).
11

Vot"ação-, em- turno único (apTecíaÇão preliminar daju~
ricidade, nos tennos do art. 296 do Regimento Interno),
cio Projeto de Lei da CUmara nQ 79, de 1979 (n9 I .511/75
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 59
da Lei n'? 3.807, de 26 de agosto de !960, que dispõe
sobre a Lei Orgãníca da Previdência Socit~l, alterada pela
Lei n'>' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
-PARECERES, sob n9s 692 e 693; de 198_2, das Comissões:
-de Legislação Social, favorãvel, nos termos de
SubstitutiVo que apresenta; e
-de Constituição e Justiça, pela injuridicídade do
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação Social, com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montara.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- _Está encerrada a sessão.
( Le1•anta-se a sessão às 16 horas e 35 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MOAC)'R DUARTE NA SESSÃO DE 22-8-84 E
QUE. ENTREGUE Ã REV!S.'IO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTER!ORMENTI;:.

o·sa. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso.)~ Sr. Presidente, Srs. Senadore~:
Não vamos falar sobre Dinarte; se o fizéssemos, certamente seríamos envolvidos por denso halo de suspeição.
Pois há os ví11culos de_sangue, os li3ços familiares, as afi·
nldades e/etivas, as estranhas compulsões do bemquerer, e há, sobretudo, o poder mágico e místico da ad·
miraçào que exerce sobre nós o fascínio e a sedu~ào das
personalidades marcantes e ricas de vida interior, e a
cujo ffiistêiio ficamos rendidos para sempre.
Não nos cabe, na singeleza de um agradecimento em
nome da família, analisar ou comentar os ângulos e as
formas desse imperscrutável território que ê a vida de
cada um de nós, e principalmente daqueles que, como
Dinarte, foram vocacionados para uma missão a serviço
da sua terra_ e de sua gente.
Sobre ele muito se terá ainda a registrar, pois uma fi.
gura prenha de seiva humana, pretórica e generosa como
a natureza, no dizer de conhecido escritor, é, como tal,
para ser relembrada e comentada, criticada e elogiada,
mas sempre revivida por sua extraordinária capacídade
de_açào e de reação, de comunicação e de inspiração, que
foram as paralelas de sua exuberante existência.
Agregou à sua arte de dizer ~ à sua peculiar arte de
dizer - os condimentos e ingredientes telúricos que a
natureza lhe oferece_u. Colocou em sua vida e em sua arte
o sal que conserva, o sol que vivifica, a chuva que fecun~
da, o apoio que encanta, tudo a serviço da coletividade_
no- Seio da qual vtveu:engajando~se na luta permanente
pela redenção do Estado que tanto amou.
Foi isso que Dinarte fez: incorporou o sal, o suor, a lágrima, a seca, a enchente, o chão, a dor e a esperança à
sua vida iluminada e cadente, para apontar nos céus da
Pátria a estrela-símbolo de nossa ressürreição sempre
adiada.
Invocando Rimbaud, podemos dizer que somente com
pãciência ardente conseguiremos conquistar a cidade esplendorosa que dará luz, justiça e dignidade u todos os
homens, sonho maior da vida de Dinarte, cuja presença
física nesta Casa eStá contida na impossibilidad~ daresposta fatal do Corvo de Poe: Never More!
Nunca· mais ouviremos a sua voz, mas a sua lição, o
.seu exemplo, a evocação de suas lutas, ficará sempre na
memória dos vindouros, enquanto os homens mantive-
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rem pelo espírito a crença nos valores eternos áit.- verda~
de, da correção, da lealdade, da autenticidade, da solidariedade, da fidelidade e da coragem cívica.
Em nome da famtlia de Dinarte~ de sua viúva incoOsó~
lável, dos seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos e amigos, sempre em pran~
tos, o preito de nossa maior gratidão, respeito e estima a
todos quantos, nesta Augusta Casa, dignificam ã cultura
e a arte politica, honram as virtudes e o talento humanos, galardões maiores e brasões mais altos da verdadeira e imortal heráldica que é a do saber, do espírito e da
vida pública.
Queremos agradecer, também, a presença, neste recinto sagrado, de pessoas ilustres que vieram prestigiar esta
sessão, emprestando a sua solidariedade à memória que
hoje cultuamos: o insigne Governador do nosso Estado,
Dr. José Agripino Maia; o emineriie conterrâneo 6:-Presi~
dente do Tribunal Federal de Recursos, Ministro José
Dantas; o candidato oficial do nosso Partido à Presídên~
cia da República, Deputado Paulo Sa!im Maluf; o ex~
Governador do RiO Grande do Norte, Qr. Lavoisier
Maia Sobrinho; o representante da Universidade Fedi~
ral do nosso Estado, fundada por Dinarte, professor Ney
Lopes de Souza; o Vlce--Presidente do Dlretório NaciÕ~
na! do Partido Trabalhista Brasileiro, Dr. Felinto Rodri~
gues; o ex~ Reitor da UFRN, Professor Domingos Gomes de Uma; e tantos outros, DeputadOs Federais," Secretários de Estado, amigos de Dínarte que-com ele conviveram, cujos nomes penitencio~me por não declinar, eque receberam, todos eles, no seu ombro, o pouso de sua
mão amiga de bom semeador, e que aqui se encontra
numa reafirmação de solid3rismo e de saudade.
Sr. Presidente, nos permitiríamos, antes de chegar ao
término de nosso agradecimento, as palavras de despedida que dirigimos ao velho Dinarte c que exteriorizaram
quarenta anos de convivência e de afinidades, sem um
descompasso sequer:
"E agora, meu Velho, que emudeceste, quem nos
darâ a voz forte de comando, convocando-nos p~ra
as lutas cívicas e anunciarido o instante oportuno do
ensarilhamento das armas e do desarmamento dos
espíritos1
E agora, meu Velho, que emudeceste, quem nos
falará com terna brandura, ensinando-nos as lições
de experiência feitas e indicando-nos os caffifnhoS __ _
certos que nos conduziriam a um âestino--segur_õ_e__
sem percalços?
E agora, meu Velho, que· emudeceste, quem nos
enriquecerá com os teus conselhos, sempre cm tom coloquial e ameno, e sempre tão carregados de sabedoria?
E agora, meu Velho, que emudeceste, quem nos
advertirá nos erros e nos excessos, induzindo-nos a
, corrigi-los e a repará-los e guiando-nos para o co·. medimento e a sobriedade?
E agora, meu Velho, que emudeceste, quem nos
darâ os exemplos debravura sem bravata, de humildade sem subserviência, de generosidade sem osten~
tação?
E agora, meu Velho, que emudeceste, quem ascenderá aos altos pretórios para pedír Pelos despro~ tegidos e desamparados, pedindo de pé, como dizia
o Padre Vieira, pois é o pedir de qt.ieril-rião pede m-i-=.
sericórdia e sim justiça?
E agora, meu Velho, que emudeceste, quem cantará as belezas da tua Solidão, fecundada pelas chuvas dadivosas, a jitíram_a em flor, o verde da paisagem, o cheiro do mofumbo, o colorido do pau d'ar:
co, o mugido triste do gado curraleiro ao cair datarde, o sertão todo uma festa só, vivendo o milagre da
ressurreição?
E agora, meu Velho, que emudeceste, mãos inertes, como poderão se unir a outras mãos para juntas
semearem a boa semente e construírem o futuro da
terra comum?

Terça-feira 28

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

E agora, meu Velho, que emudeceste, mãos inertes, como poderão distribuir com os carentes os
pães e os peixes, como frutos de tua grandeza e do
teu SOlidariSmo?
E agora, meu Velho, que emudeceste, como poderás ter uma palavra de carinho, uma frase de conforto e de estímulO para aqueles que te amaram tanto e foram tanto por ti amados?
E agora, meu Velho, que emudeceste, qUanta falta estás fazendo aos que te querem tanto, e _os netos
e bisnetos pequeninos jâ não poderão subir-!e mais
ao_colo e nem brincar com os teus cabelos brancos,
tão alvos quanto a pureza de tua alma e do teu co~
ração.
Descança em paz, meu Velho. Soubeste _cumprir
como ninguém a sublime missão dos predestinados.
Tu bem mereces o repouso do guerreiro."
Sr. Presidente, muito obrigado a V. Exf. e aos Srs. Senhores pela paciência e pela atenção com que me escutaram.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Palmas
prolongadas. O orador é efusivamente cumprimentado.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÃO IJE24-8-84 EQUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discUrso.)- Sr. Presidente, agradeço a gentileza
do meu nobre colega de Bancada, o nobre Senador Moacyr Duarte, uma vez que S. Ex• declinou da palavra em
meu favor.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Delineia-se uma situação por demais dificil para a Previdência Social do Brasil, dirigida de modo particular ao
INAMPS.
O ilustre Ministro Jarbas Passarinho, ouvido pela imprensa, demonstrou a sua preocupação se o Ministério
do Planejamento não liberar I trilhão de cruzeiros para
fazer face ao pagamento dos hospitais contratados pelo
Instituto para o atendimento de seus previdenciârios.
Como sabemos, chega a seis mil - se não há engano
de minha parte - o número de hospitais particulares
credenciados pelo INAMPS, que a essa altura dos acon~
- tecimentos já encontram dificuldades para sobreviver,
com o pagamento obrigatório de seus funcionários;çbrigações sociais, alimentação, rouparia e higiene dos nosocómios.
Não creio que o Ministro Delfim Netto concorra, com
a negação d'a imprescindível ajuda financeira à Previdência Social, pari uma maior impopularidade do Governo,
somando-se àquelas causadas pelo alto custo de vida e
da moradia, casa própria, que agora se procura minimizar com o lançamento de bónus.
Atente o Sr. Ministro do Planejamento para o fato de
que mais de um trilhão vale a saúde do povo brasileiro,
principalmente se levarmos em conta o sofrimento dessa
gente, sempre e sempre açoitada, ora pelas secas, ora pe;las inudações, fatores que influem sobre_a saúde das populações atingidas.
~ mister que se realce o baixo preço pago aos hospitais
pelos internamentos de pacientes, às vezes não corres~
pendente a uma diária ou a um pernoite cobrado pelos
pardieiros às margens das rodovias.
Há sempre um permanente mal estar da parte dos proprietários -dos hospitais conveni'ados, que, através do órgão que os congrega, a Federação Nacional dos Hospitais estão sempre a reclamarem melhores remunerações,
j4 que terão de enfrentar os altos custos de manutenção.
Quanto aos aumentos semestrais dos vencimentos, a serem pagos aos funcionários, os nosocômios são obrigadOs a rccorrerC!" à rede bancária, isto porque há um descompasso entre o aumento dos servidores e o reajuste
das diárias hospitalares por parte do INAMPS. Há o aumento semestral, e daqui que o INAMPS vá ajustar a si-
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tuaçào financeira com os hospitais, demanda sempre de
2 a 3 meses. Os donos de hospitais têm que recorrer à
rede bancária, para poderem pagar em dia os seus funcionários e tudo aquilo que é necessário que ande também em dia dentro de um hospital.
Isso equivale a dizer que os donos de hospitais, além
do retardamento do precitado reajuste, terão que p:Jgar
altos juros à rede bancâria, o que representa pesado ónus, causando uma certa defasagem ás novas diárias estipuladas pelo Instituto.
Não desconhecemos o esforço que o Ministro Jarbas
- Passarinho vem desenvolvendo junto ao seu colega do
Planejamento, procurando induzi-lo da imperiosa necessidade do esforço da verba para a Previdência, visando a
atendimento hospitalar dos previdenciários. AliáS, tenho
defendido que o INAMPS deveria ser um órgão atrelado
ao Ministério da Saúde. Entre parêntese, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, s_e o INAMPS faz saúde, deveria estar no
seu lugar verdadeiro, atrelado ao Ministério da Saúde.
De uma feita conversando com o atual Ministro da
Saúç!.e, o nobrt! Dr. Waldir Arcoverde, falando sobre a
possibilidade do Ministério da Saúde encampar o
INAMPS, ele disse-me: Olha, Senador Almir Pinto, não
tenho nada a opor. Apenas não quero receber o
INAMPS com a dívida que ele tem. De fato, não adiantaria em nada. Eu direi logo mais na frente, que muita
gente diz que o JNAMPS é quem estú afundando aPre-vidência Social. Em absoluto. A verba da Previdência
Social, não sei de quantos trilhões_de cruzeiros, não chega para o INAMPS um terço desta impqrtância.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALMIR PINTO -

Pois não.

O Sr. Benedito Ferreira- -V. Ex• que ê um profissional Qa área, por certo, deve possuir melhores informações e melhores dados do que aqueles que eu possuo.
Em realidade, verifico que o déficit, hoje registrado na
área do INAMPS, está muito mais a depender de um ato
de coragem política do nosso ilustre Ministro, que não _
precisaria sequer de ato legislativo para resolvê-lo. Isso
porque os custo de medicamentos nas contas hospitalares da red_e privada, já ultrapassaram a barreira do 55%
do custo global das contas hospitalares e ambulatoriais
pagas pelo INAMPS à r.ede privada. Ora, nobre Senador
Almir Pinto, V. Ex~ que conhece a listagem do RENAME eu já me dei a esse trabalho e V. Ex•, se não o fez não
terá dificuldades de produzi-lo tamando por base o dispêndio do ::1no passado, de um trilhão e quinhentos e
quarenta e cinco bilhões, do INAMPS com contas hospitalares da rede privada, apropriando os medicam_entos
utilizados, num percentual de 55% sobre um total desse
dispêridio, eu cheguei a uma economia de seiscentos e _s~
tenta bilhões de cruzeiros, se os hospitais da rede privada
estivessem aplicando a listagem do R EN AME. Vale dizer, os mesmos medicamentos necessários e indispensâ~
veis para todos os tratamentos das moléstias comuns no
Brasil e aquelas que foram em coseqüência levados aos
hospitais da rede privada teria dado essa economia de
seiscentos e setenta bilhões. Adimitindo-se se aí a percentagem do lucro de.35%, que é normalmente o que os hospitais ganham na aplicação dos medicamentos que compram dos laborató_rios privados, e eu não vejo também
porque priva-los desse_ lucro, porque ele é uma comple~
mentuçào de suas receitas em face das magras diárias que
lhe são pagas. No mais das vezes, as diárias pagas pelo
INA M PS representam menos do que cobra uma pensão~
zinha de ponta de rua. Então acho que os hospitais realmente precisavam de uma complementação de receita,
que está sendo dada pelas farmácias mantidas hoje cm
todo os hospitais. Mas, mesmo assegurando esse- percentual de lucro, o lNAMPS teria economizado mais de- 550.
bilhões de cruzeiros, mais de meio trilhão de cruzeiros.
Isso sem falarmos uma série de outras medidas que eu
modestamente, como é de meu dever sou pago para isso
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e para isso estou aqui tenho encaminhado algumas su~
gestões. Tenho receios, entretanto que o Ministro Jarbas
Passarinho esteja tendo embaraços muitos sérios nessa
área, porque contrariar _interesses no Brasil, nós sabe~
mos, é difícil. Creio_ que S. Ex~ patriota como é, haverá
de encontrar uma fórmula, um caminho de colocar em
práth.:a c.<;.sas medidas com as quais ele concorda. Uma
das sugestões, por exemplo, que nós já tivemos oportunidade de levar a S. Ex~ e repeti-la aqui quando ele comparece a essa Cusa em _comissão e até mesmo em Plenário,
aquela de lcvur o segurado ao sair do hospital, a assinar
a conta, o que evitaria muitos absurdos que têm ocorrido
nas contas hospitalares.
O SR. ALMIR PINTO - Está acontecendo. Agora
mesmo alguns hospitais estão envolvidos nessa sitüação.
Não são todos.
O Sr. Benedito Ferreira- E o que é mais grave:- Nós
tivemos uma medida, um dia desses, que entendi absolutamente arbitrária, violenta. Tal é a angústia do Ministro
para coibir os abusos que ele, um homem que nós conhecemos de formaç_ão democrâtica um homem sério, tomou uma me_dida com a qual eu tive que me insurgir. Foi
aquela de mandar suspender o pagamento de todos os
hospitais que fiVessein tido um incieinento supeiror a
30% no motante das contas apresentadas. Ora, quem
realmente tem acompanhado os custos de medicamentos. se eles representam hoje cerca de 55% no custo de
uma internação, tanqüilamente tem que-·aammr qUe as
contas hospitalares têm que aumentar muito mais que
30%, num determinado período, já que os medicamentos
têm duplicado, triplicado, quintuplicado de preço, como
exaustivamente tenho demonstrado nesta Casa. Então,
veja V .Ex~ que além de meios de evitar o desperd1cio, e a[
realmente é um desperdício, não causaria prejuízo nenhum aos credenciados. Eles continuariam tendo um _lucro de 35% sobre os medicamentos. Fortaleceríamos os
laboratórios que trabalharam para a CEME, porque
passariam a ter um consumo maior. Conseqüentemente,
passariam até a ter um custo operacional, um custo de
produção mais baixo do que aquele que vêm obtendo,
milhares por cento mais barato do que o preço que nós
desgraçadamente pagamos aí nas farmácias. Conseqüentemente, teríamos mais alguns-pontos percentuaiS em redução dos preços desses laboratórios-, --que produzem
para a CEME. Mas, esse aspecto, por exemplo, da assinatura da conta, eu tenho insistido muito nele porque,
na verdade, no Brasil não temos um nível de educação. A
consciência do segurado, porque é dinheiro dele, ele pensa que aquilo é dinheiro do Governo. Por outro_ lado,
mesmo ele pensando ser dinheiro do Governo, ê dinheiro
dele porque o Governo não tem nada. Sabe V. Ex•, como
eu, sabem os mais esclarecidos, que o Governo pode falsificar dinheiro, mas não fabrica recursos. Logo, o diw
nheiro é do contribuinte. Na medida, em que o segurado
fosse se conscientizando, e isso se faz urgente, na hora
dele assinar uma c_onta, ele sabendo que ela vai ser paga
com o seu-dinheiro, que está na mão do INAMPS, através da sua contribuição, esse médico que tivesse adulterado a conta, que estivesse cobrando uma cirurgia doestômago, quando simplesmente, enge-ssou um braço ou
uma perna, ele não assinaria essa conta. Vamos admitir
que 90% irresponsavelmente assinasse sem ler, o que não
é noVidade no Brasil. O brasileiro assina, depois diz: eu
nào li quando assinei. Mas, só a minoria que, através do
hábito, começasse a ler antes de assinar, evitaria essa
noticias escrabosas que temos tido, atê de assassinato de
servidores do INAMPS, que receberam determinações
de investigar os abusos e os furtos, os horrores, enfim,
que se têm feito com o di_nheir:o da Previdência Social.
Eu observei e o que me chamou a atenção, foi exatamenw
te quando V. Ex~ reportava o clamor e a descapitalização
que os hospitais sérios, que acredito, seja· a maioria, vêm
sofrendo com essas d~moras do reajuste das diárias, e
muitos outros estão furtando e que, desgraçadamente,
continuarão furtando, porque se fecha uma porta e o la-
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drào abre a janela. Mas, verdade é que os_bons,_aqueles
que prestam serviços com honestidade vão acabar che-ganao à insolvência, porque continuai' a buscar recursos
na rede bancária, eles não terão como sobreviver em face
da limitação dos lucros, em face do crescimento das despc§aS c-,_ maii essa, por acréscimo, que é o sõcorro financeiro nos bancos, que já não mais emPrestam mas, sim,
alugam dlnheiro neste infeliz Brasil.
Muito obrigado a V. Ex~ e desculpe-me por ter me
alongado.
O SR. ALMIR PINTO- Agradeço a V. Ex• Na verdade estivemos juntos por algumas vezes nos debates da
Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso,
quando presente esteve o Dr. Aloysio S<J.Ies, e o representante da CEME, que, logO em seguida, pediu exoneração. Isso foi muito discutido, inclusive o por que de
nào se utilizar os medicamentos da CEME na Previdência Social. De certo modo, diminuiria muito o c_usto para
os prôprios hospitais, ou melhor, para o INAMPS, porque o hospital aplica os medicamentos e quem paga é o
INAMPS. V. Ex• sabe disso.
A outra parte também, que me chamou a atenção, e V.
Ex~ repetiu, foi uma medida estravagante ainda do tempo do Ministro Jair Soares. Eu tive_opcirtunidade, num
jantar na Embaixada Espanhola, com S. Ex•, de fazer
uma certa crítica a respeito de uma atitude assumida
pelo então Presidente do INAMPS. Senti que o Ministro
estava um tanto_ "por fora" de uma portaria que o
INAMPS costuma enviar para os Seus Superinteridentes
nos Estados. Foi o seguinte, nobre Senador, os hospitais
do norte até a Bahia, quando mais terríveis era a seca no
Nordeste, o nordestino na miséria, morrendo de fome, as
criança não tinham doenças, tinham fome, como vi em
Maranguape, onde há um hospital infantil e um hospital
maternidade- e desejo aqu-i, abrir uma parêntese, para,
neste dia do aniversário da morte do saudoso Getúlio
Vargas, dizer que foi a primeira maternidade cOnstruída·
no interior do Ceará, com uma verba de 200 contos -de
rêis, que o então ditador Getúlio Vargas deu ao intervenw
tor Menezes Pin:tentel, também de saudosa memória,
para construir no interior do Ceará, uma maternidade.
-S. Ex' escolheu Maranguape. Pois bem, essa maternidade que hoje é um hospital-geral tem o carãter beneficente. Lá só ganha quem trabalha. A Diretoria não percebe
coisíssima alguma .. O Hospital Maternidade Professor
Olinto Oliveira, de Maranguape- Ceará, ê credenciado
pelo INAMPS, pelo FUNRURAL e atende a dez municípios. 1:: um hospital regional. E o que foi "que aconteceu para surpresa nossa? Chega no Ceará uma determinação do INAMPS reduzindo ferozmente os internamentos! Um hospital que tinha um internamento naquela época de trezentos e cinqUenta doentes para os dez
municípios, recebe uma ordem de baixar para setenta.
Ora, V. Ex• já pensou o que representa isso? É um absurdo. Então, o. que aconteceu? Nada menos do que cinco
enfermarias ainda permanecem fechadas nesse Hospital
de Maranguape, de caráter, como disse, beneficente. ~a
única maternidade do mundo em que a mulher tem filho
sem pagar um real, porque maternidades existem que, ao
receberem a pobre da gestante, cobra o sangue, só a recebe se tiver um familiar que dê sangue para transfusão,
nela ou em outra pessoa _que necessitar. A maternidade,
não recebe nada da partur!Cnte pobre. O que a casa recebe do particUlar e do INAMPS é exatamente para compensar as que não têm condições de pagar. Pois bem, eu
fiz esta revelação ao Ministro Jair Soares na Embaixada
Espanhola, quando nos encontramos para um ãgape.
Quando fiz esta revelação ao Ministro Jair Soares, S. Ex•
disse: Não, não sei disso. Respondi: Mas foi o INAMPS.
Está lá a discriminação do terrível corte nos internamentos e foi só do Amazonas até a Bahia. Espírito Santo,
Rio de janeiro, São Paulo, o Rio Grande do Sul, enfim, o
resto do País, continua internando o que já vinha internando. Acho isto um absurdo, uma discriminação odiosa. Por que fazerem isto com um Nordeste sacrificado,
naquela fase de u_ma seca sem precedente? Reduzir inter-
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namento de trezentos e poucos para setenta, para citar
apenas um caso real? Isto é um absurdo. 11 certo que S.
Ex\ o Sr. Ministro, ficou um tanto apreensivo com a exdrúxula medida_. Hoje o internamento vem sendo aumentado em dose homeopática, passou para oitenta e
tantos, e parece, está em torno de cento e poucos. Basta
que diga a V. Ex~ que quando vou ao Ceará, e fico maís
tempo em Maranguape, que é a minha sede residencial,
onde moro mesmo, vr:jo a agonia, a angústia dos mêdiw
cos da maternidade e do hospital infantil de terem que
fechar os portões porque quando chega o dia 15 de cada
mês a cota destinada aos hospitais jã acabou. ~ preciso
ficar atrás do coordenador municípal e apelar para que
ele veja como as vezes o pobre paciente se apresenta! E lá
se vem uma ordem extra para o internamento, o que rarissimamente, acontece!
Acredito que isto tenha causado alguma dificuldade
ao INAMPS, porque muitos hospitais atendem independentemente do visto_ desse coordenado_r _mai_s por uma
questão de solidariedade humana. O relacionamento nas
contas hospitalares dos pacientes atendidos por comiseração cãusarã, de certp modo, um acréscimo, sendo preciso que se releve essa atitude do hospital. Não vou dizer
que não tenha muita coisa por trás disto, muita desonestidade- mas também acho que o justo, como jâ disse,
não deve pagar pelo pecador. f: como V. Ex• afirmou e
acredito que saiba que o credenciamento_ de Hospitais
obedece· as categorias, a, b, c, e d. Dois de Maranguapc;,
são credenciados na letra a. É de primeira classe. De fato
são bem asseados, o infantil foi feito dentro dos moldes
exigidos pela medicina moder~a. Mas é como eu já o ha~
via antes afirmado e confirmado pelo nobre Senador
Moacyr Duarte e V. Ex~ agora, o reafirma. Viajando-se
nas rodovias do Nordeste, porque não sei como são as
hospedagens nas estrada~ do Sul, V. Ex• para pernoitar e
tomar uma café pela manhã, em qualquer pardiCiiO daquêtes que ericontramos às margens da rodovia, não pagará menos de 5 mil cruzeiros. Até há bem pouco tempo,
as diárias hospitalares estavam em torno de 2 mil e tanto,
3 mil e tanto. Como é que pode? Aí que está! Isto ê que
precisa ser notado. Ah, porque os donos de hospitais ...
Não, é como V. Ex~ diz, eles não tiram esse lucro todo,
não. Atentemos para os preços das utilidades: a carne,
arroz, feijão, aves, o preço do sabão e dos detergentes, o
que em muíto concorrem para a descapitalização dos
proprietários de hospitais. 1:: natural que ninguêm vai
trabalhar de graça; não pode. Tem as despesas, tem que
pagar os funcionários. V. Ex• sabe que ê pequena a rede
hospitalar oficial do INAMPS. O _certo é que se o_ Ministro Delfim Neto não liberar o tri!hão de cruzeiros pedido
que lhe foi formulado pelo Ministro Jarbas Passarinho,
da Previdência Social, a rede hospitalar privada vai parar. E quem serã prejudicado com isso? São os previdenciários.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V.
vação?
O SR. ALMIR PINTO -

Ex~

uma obser-

Com muito prazer.

O Sr. Benedito Ferreira - Eu gostaria de aduzir às
afirmações de V. Ex~ que eu não sei quanto está custando, e eu não poderia dizer ...
O SR. ALMIR PINTO - Pois fique V. Ex• sabendo
que a última classe, que é um hospital pobre, está custando muito menos do que aquela casa de que falei hã pouw

co.
O Sr. Benedito Ferreira- O que eu quero dizer é o seguinte: ê que eu não sei quanto custa uma internação no
hospital de propriedade do INAMPS.
O SR. ALMIRPINTO- Eu posso dizer a V. Ex• que
custa muitíssimo mais caro.
O Sr. Benedito Ferreira- Eu gostaria de propor o seguinte; que se pagasse aos hospitais privados a metade.~
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do que custa uma internação no hospital oficial. Eu ousaria fazer esse tipo de proposta, sem saber quanto está
custando. Mas, eu tc'nho certeza que seria uma forma de_
remunerar regiamente a rede privada, se se estabelecesse
como parâmetro o custo de 50% para a rede privada daquilo que custa para o INAMPS a rede de hospitais particulares.

O Sr. Virgílio Távora- V.

Ex~

permite um aparte'?

O SR. ALMIR PINTO - Perfeitamente!
Eu concedo o aparte ao nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora - Eu estava ouvindo cOin roda
a atenção a discussão travada sobre a necessidade de
mais recursos à Previdência, senão teríamos o colapso
completo da rede hospitalar. No probtema da Previdência, permita-me o _eminente colega, acho que é muito
maior.
A parte assistencial, dentro do sistema do Ministério
da Previdência e Assistência Soçial, a parte assistencial é.
que é a grande devoradora dos recursos. O que temos éum sistema baseado em premissas absolutamente falsas.
Oesalío que apareça uma cabeça neste Brasil que possa
realmente dizer qual a compatibilidade necessária, entre
contribuição e despesas para que o sistema funcione
como um todo, sem estar sempre fazendo aqueles saques, seja o Tesouro, seja os-adiamentos bancários, que
são contra outra fonte de exaustão pelos juros pagos daquilo que deveria ser empregue justamente para a assistência e a previdência. A parte da assistênCia, ouso dizer
que chega a quase 80%, hoje, dos gastos líquidos dos sis-

tema. Vejam bem, gastos líqUidos. De maneira que (;
mesma coisa que querennos controlar a inflação apenas,
como quis dunmte muito tempo o Fundo Monetário Internacional, comprimir o MI, a base monetária, deixando o MJ, que é de uma expansão colossal desses meios
de pagamento não monetários. t: a mesmíssima Coisa, e a
proporção é aproximadamente a mesma, 4 x l. Temos
que encurar, ter a necessária coragem de proclamar que
o nosso sistema prevídenciário como o nosso sistema financeiro habitacional - um ou outro porque, aliás, os
dois estão em crise- padecem daquele mal fundamental: a falta, justamente, de bases racionais em seus financiamentos. Permita-me esta intervenção de um leigo que
não é médico, mas que lida com números e, cada vez, se
abisma mais de ver como algo que parece assim tão claro, tão evidente, é, ao mesmo tempo, tão oculto e tão negligenciado quando procura-se enfrentar esse problema.
O SR. ALMIR PINTO - O aparte de V. Ex• foi primoroso p<!ra -enriquecer o modesto pronunciamento que
estou fazendo nesta tarde. Devo_ dizer, repetindo o que já
disse io_cialmente, que o que pode arrebentar o Ministério da Previdência nunca será o INAMPS ..
O Sr. Virgílio Távora -

É justamente a outra parte.

O SR. ALMIR PINTO - Perfeito. E é o que está
aqui. V, Ex~ adiantou-se ao final do meu discurso, quando digo que as despesas daquele órgão - que é o
INAMPS- no contexto geral não chega sequer a !(3
dos trilhões que a Previdência em si mesma consome. A
aposentadqria conferida aos idosos- aí é que está- esta, sim, tem um peso notável além de_ nada dar em troca.
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Já aqueles por tempo de serviço e autônomos contribuem com uma porcentagem descontada em folha. Eu
sou aposentado autónomo, mas desconto aquela porcentagem x do que recebo. Aqueles que são aposentados por
tempo de serviço também descontam; mas a aposentadoria por velhiCe que acho justa, esta pesa sem nada contribuir para a Previdência. Por isso, Senador Vírgílio Távora, é que eu sempre tenho apregoado que se deveria afastar da previdência, assistência médica. Isso sim é que deveria ser feito. Passe-se o INAMPS para o Ministério da
Saúde c o resto fica com o Ministério da Previdência Social.
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador Almir Pinto, permita lhe dizer que não fazem isso, entre outras ra-.
zões- nem o Governo anterior, nem o atual, nem o futuro- porque aí seria posta a nu esta verdade que aqui
foi proclamada: da pouca influência que tem, em termos
re!Utivos, a despes!l da asSistência em relação ã despesa
da Previdência. Tudo fruto da ausência de cálculos a tuariais, quando, paulatinamente, foram-se acrescendo os
encargos,_ esquecidos dessa verdade meridiana que a
cada despesa deve corresponder uma receita.
O SR. ALMIR PINTO- É a tal história de querer fazer a caridade, sem dispor dos meios necessãríos para
acobertar as despesas.
Impõe-se, Sr. Presidente, uma urgente ação governamental de amparo ao MinistériO da Previdência e Assistência Social, para que não -vá por terra um setor que
dignifica o poder público, o da assistência social.
Era só, Sr. _Presidenete. (Muito bem! Palmas.)
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ABERTURA

1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 -

Mensagem do Senhor l'relldeote da Re-

1.2.3 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado ""' 161 f84, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que determina que
seja incorporada ao vencimento, na condição que especifica, a gratificação de cargo ~nico percebida
por servidor público.

plibllca

UA Subm~tendo ao Senado a escolha de nome Indicado
para cargo cujo provimento depende de sua prévia

aquiescência:
N' 147/84 (n• 306(84, na origem), referente a escolha do Dr. Paulo Roberto Saraiva da Costa Leite,
para exercer o cargo de MiníStro do Tribunal Federal
de Recursos, na vagã decorrente da aposentadoria do
Ministro Wilson Gonçalves.
--

Dlseuno do Expedleete

SENADOR ALBERTO SILVA - -Sugestões à
equipe que vai elaborar_ 9 plano do próximo governo,
no que diz respeito aos transportes coletivos urbanos.

1.2.5 - Qaestio de ordem
Suscítitda pelo Sr. Senador Helvidio Nunes e acolhida pela Presidêncl3. atinente à inexistência de II(HftiDI para o prosseguimento da sessão.

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

..

l-'- D!SCURSOS PROFERIDpS EM SFSSÃO
ANTERIOR
-Do Sr. Moacyr Oqarte, pronunciado na sess_ão
de 27-8-84.
-Do Sr. Humberto Lucena, pronunciados na sessão de 27-8-84.
3-

MESA DIRETORA

4 -

UD!CRES E VICE-l1DERES DE PARTI·

DOS

.

.

5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
.

Ata da 131• Sessão, em 28 de agosto de 1984
2• Sessão Legislativa Ordinãria, da 4 7• Legislatura
Presidência do Sr. Almir Pinto
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio
Lucena -- Raimundo Parente - Aloysio Cha,ves --:
Gabriel Hermes - Hêlio Gueiros- Alexandre Costa José Sarney- Alberto Silva- Helvídio Nunes- A1mir Pinto - José Lins - Virgílio Tâvora - Moacyr
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha - Cid Sampaio - Guilherme Palmeira
-Carlos Lyra- Luíz Cavalcante -_Lourival Baptist;:~.
-Passos Pôrto --Jutahy MagalhãeS- Luiz Viana-

João Calmon - Moacyr Dalla - Nelson Carneiro Jt~mar Franco- Mo!"an Acayab~- Ben~di_~o Ferreira
- -=._Henrique Santillo - Gastão MUller .....:...=JoSé Fi'agelli
:- Lenoir Vargas - Cados Chiarelli ---:- Pc;.c!r9 Simon Oclâvio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - A lista de Presen~ ~cUs~ __o c_omParecimento de 40 Srs. Senad?res. HaVetido núffiero regimental, declaro aberia a sessão.

~!~~o o_ seguint~
EXPEDIENTE

MENSAGEM
D~ Seehorl'relldeate u·R-Uoa, ...,_aoS...
Bailo I escolha de 00. . IJidltailo pll'l CUJO cujo (llO'i·
meuto depende de "'" prévia "''ules<h<ho:

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

MENSAGEM N• 147, DE 1984
(Nt 306/84, DI orieem)
Excelentíssimos Senho~es Membros do Senado Fede
ral

__ -O Sr. 1_9-Secretário procederâ à leitura do Expediente.

Nos termos dos art. 41, item III, e 121, § 19, da Constituição, tenho a honra de submeter à consideração .do
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Diretor-Geral do Senado Federal
Impresso sob o responsabilidade da Mesa do Senado Federal
ALOISIO BARBOSA DE SOUZA
ASSINATURAS

Di reter Executivo
Via Superfície,

LUIZ CARLOS DE BASTOS

Semestre
Ano

Diretor Industrial
RUDY MAURER

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00

Diretor Administrativo

Egrégio Senado Federal o nome do Doutor Pl:Julo

Tiragem: 2.200 exemplares

Ro~.

berto Saraiva da Costa Leite, advogado, inscrito na Qr..
dem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Fede..
ral, sob n9 3333, para exercer o cargo de Ministro do Tri..·
bunal Federal de Recursos, na vaga decorrente da apo..
sentadoria do Ministro_ Wilson Gonçalves,
Os ffiéritos do Doutor Paulo Ro_beno Saraiva da Cos..
ta Leite, que me induziram a escolhê-lo para o desempe:

nho desse elevado cargo~ constam do anexo curri.culum
vitae.
Br3.sí1ia, 28 de agosto _de 19_84. - Jol9 figueiredo.
CURRICULUM VITAE

Dr. Paulo Roberto Saraiva da Costa Leite
Sumário

II- Formação
III- Atividades

II - Formação

2. Curso Ginasial: COlégio Nossa Senhora do
sãrio ---Porto Alegre - RS,

Ro~

3. Curs_o Científico: Colégio N9:ssa Senhora_ do
Rosárlõ - Porto Alegre - RS.
- -

4. Curso Superior: Faculdade de Direito do Distrito Federal, tendo colado Grau em Ciências Jurídicas e
So~ais, julho de 1975.

J.

Estudantis

- Presidente do Centro UinasJal do Cplêgio Nossa
Senhora do Rosãrici, 1964;

Condecorações.

1-Dadospeoooals
Nome: Paulo Roberto Saraiva da Costa Lêíte -.

2~

Data de nascimento:

3~

Naturalidade: Porto Alegre -

03~ 1~ 1949

RS

4. Filiação: Derviche Olmedo da Costa Bueno Leite
e Alba Saraiva da .Costa Leite
Profissão: Advogado

6. Estado Civil: Casado. _e casªdo com Maria Môni.
ca Valério da Costa Leite
7.

Identidade Civil; RG 560 605/SEP/DF

8.

Identidade Profissional:

OAB~DF

N9 3333

9. Título de Eleitor' 158685/B-2• ZonafP. AlegreRS
10. Certificado de Reservista: 470 130

- II Congresso Nacional de Estudantes de Direito,
realizado em Mogi das Cruzes- SP, 1971.
2.

Curso Primário: ~ Gi"upo Escolar Dona Leopoldi~
na- Porto_Aiegre- RS.
I.

III- Ativldades

IV - Distinções Acadêmicas

S.

- J L_ Endç:rçço:' SHIS QI 16 Conj_!.lríto J Casa 11 -:- ~-srasma...::.oF "'
-

6. Participou de diversõS Cl.lrsOs de extensão Universitária, de curta_ duração, seminãrios e ciclos de conferênciaS, particularmente na área de Direito Processual CiviL

I. Estudantis
2. ProfisSiOnais
3. Magisféflo superior4. -Outras--

I.

~

5. Curso de Didâti~a do ensino Superior -Instituto
de Ciências Sociais da Assocíação de Ensino Unificado
do Distrito Federal (Universidade do DistritO f_ederal),
1~7
.

I-- Dados pessoais

V-

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

--Secretário do Grêmio Estudantil Rosariense,
1965/66;
- Presideriie do Conselho de Representantes do Colégio Nos~a ~en~ora d<?:_Ros~ri_o, 19(?7;
-Tesoureiro-Geral da União Gaúcba dos Estudantes_
Secundãrios, 1966/67;

"-~~-s~e~riô- de c~ltura_ ~do 'Ditét?rio Est~,~-u;~l de_ Estudantes, sendo responsável pela ediQãci do jornal l,Jniversitãrio "O MINUANO", 1969/70;
- Presidente do Diretório Estadual de Estudantes do
Rio Grande do Sul, 1970/71;
- Par~icipÕu de inúmeros conclavtts _ estudantis, tendo
sido eieito para presidir os seguintes:~ II Seminário Gaúcho de Reforma Universitária,
realizado em Sail.to Ângelo- RS, 1970;
-III Encontro de Líderes Universitários da Região
Sul, realizado em Santa Cruz do Sul, 1971;

Profissionais

- Assistente especial do Secretário de Educação e
Cultura do Rio Grande do Sul, tendo cooperado na implantação da reforma administrativa processada no órgão, 1971/72;
.
--Assessor da Presidência da República, 1973/ t 978;
-Assessor Jurídico da Presidência da República. Ê Q
seu cargo atual. Exerce-o desde março de 1979;
- Advocacia:
• i! advogado militante, sendo in_sçrito na Seção do
DisÚitoFederal -da Ordem dos Advogados do Brasil,
_sob o n"' 3.3_33, com o impedimento do artig'ci -s-s,.VI, fia
Lei n• 4.215/.63~.
- _ • Tem Escritório Profissional no Edificio AntôniO
Venâncio da Silva - 511' Andar, atuando em causa$
C_íveis, Comerciais e Trabalhistas.
eAdvÕgãdo contratado da Companhia Rio-gràlldense
de Saneamento, exercendo o procuratório judicial da
empresa junto ao Tribunal Superior do Trabalho,_çlesd~
1978.
3.

Magistério Superior

- ~-PrOfessor do Cui'ifo de Direito da Associação de
Ensino Superlor do Distrito Federal (Universidade do
Distrito Federal), onde leciona, desde setembro de 1977,
as disciplinas Teoria Geral do Processo e Direito Processual Civil;
-Foi Subchefe do Departamento de Ciência,s Jurídicas (~quivalente à Faculdade de Direito) dã. AEUDF,
1981/82;
- Atual Chefe do Departamento de Ciêncj~ Jurídicas da AEUDF, cargo para o qual foi eleito, pela Congregação de Professores do Curso d_e Direito, em novembro de 1982;
- Membro do CQnselh9 Superior da Associação de
Ensino Unificãdo do Distrito Federal;
- Membro do Conselho de Ensino e Pesquisa da Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal;
- ~esponsãvel pela Implantação e Coordenação do
CursO ae EspecialiZação Cm-Difeito Público Intemo,_ministrado, a partir de julho d~ 1983;-a -nível de_ pósgraduação, na AEUDF;
- R~ponsável pela Implantação e Coordenador do
Cütso de Especiàliza(;ão em DireitO Processual Civil e
Pen3.1, miniStrado; a partir de março de t9S4, a nível de
pós-graduação, na AEUDF;
-Implantou, em maio de 1984, na AEUDF, o Escritório_ de Assistência Judiciária "Dr. _Eurico Resende",
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para ·atendimento a pesSoas carentes da comunidade bra-

siliense.
4.

Outras

___:_ Integrou a Banca Examinadora d_o Concurso d~ _
Provas e Títulos para provimento de cargos de Procuradores do Trabalho de 2!- Cã:tiigoria, como examinador d_e

Direito Civil e DireitO- Processual Civil. ~signado pela
Portaria n9- 1-C, de 22 de dezembro de 19'81, . do
Procurador-Geral de Justiça do Trabalho;
- Membro do Conselho Fiscal da Nuclebrás Construtora de Centrais Nucl~ares. S.A.- NUC.ON, s-õciedade de Economioa Mista_, _subsidiária das Empresas Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLEBRÁS. Eleito em i3

de janeiio àe 1981;
- Membro do Conselho de Administração da empresa pública PRÓLOGO S.A. --Produtos Elc;trônicos.
subsidiá-ria da Indústria de Material Bélico do Brasil IMBEL Eleito em tO de março de 198f;
- Conferencista convidado da Escola de Conuindo e
Estado-Maior do Exército e da Academia Nacional Qe
Polícia.
IV -

D~ções acadêmicas

I. Professor homenageado por diversas turmas de
formandos do Curso de Direito da Associação de Ensino
Unificado do Distrito Federal;
2. Grande homenageado da turma de formandos d_o
1' Semestre de 1980,- do Curso de Direito da AEUDF;
3. ProfesSOr conVidado a proferir a - ..Oração da
Aula da Saudade", que assinalou o encerramento das
atividades letivas da turma de formandos do 29 Semestre
de 1983, do Curso de Direito da AEUDF;
4. Patrono da turma de formandos do J9 Semestre de
1984; do Curso de Direito da AEUDF_.

V - Condecorações
l. Ordem do Mérito Rio Branco. Admitido, por decreto presidencial, em 8 de abril de 1980, no grau de Cavaleiro, tendo sido promovido ao grau de Oficial, em 24
de março de 1982;
2. Ordem do Mêri_t_o__Naval, admitido, por decreto
presidencial, em 8 de novembro de 1983, nó grau de cavaleiro;
3. Ordem do M6rito de Brasília. Admitido, por decreto do Governador do DistritO Federal, em 21 de abril
de 1983, no grau de oficial;
4. Medalha do Pacificador. Outorgada pelo Ministro do Exêrcito, em outubro de 1981;
5. Medalha Mérito Tamandarê. Outorgada pelo Ministro da Marinha, em maio de 1980;
6. Medalha Mérito Santos Dumoot ... Outorgada pelo
Ministro da Aeronáutica, em julho de 1980.
(À Comissão de Constiiuicão e JuStica.)

PARECERES
PARECER N• 415, DE 1984.
D~

·comissio de Constitulçio e Jll5tiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n' 18, de 1980, que "dispõe
sobre a aposentadoria especial do Músico".
Relator: Senador José Fragelli
O Projeto sob exame, de autoria do_ ilustre Senador
Itamar Franco, Visa a· estender aos músicós ·a b~efício
da aposentadoria especial.
Na justificação, pondera o Autor: " ... a lei não definiu
o que se deva entender por trabalho penoso, insalubre ou
peiigoso, confiando esse mister ã-o Regulamento Geral
d:a Lei Orgânica -da Previdência Social, revisto periodicamente pOr comissão especial que discrimina- eSpecificá:.
damente as atívidades profissionãiS ilsSím ãe:fiiijdf!.s:•.

3. Em seu Parecer Preliminar, Relator o ilustre Sena~
dor Nelson Cãrneiro, concluiu esta Corilissão pela au~
diência do Ministro da Previdência Social, tendo em vista -o dispoSt-o -no- parágr~fO-úniCo do art. t65.da ConstituiÇão:
--- 3:2 Ré:sp.ondendo _ao pedido de -infoária(;:ões,
manífe5tóu:.se ó ·senhor Minisuo da PrevidênCia e Assistência_ contrariamente à Proposição, aduzindo tanto razões jUrídico-constitucionais quanto de mérito.
3.3 Em face do pronunciamento miniSterial, concluiu
esta Comissão, acolhendo voto do ilustre Relator, pela
inconStit_ucioilalidad~ do Projeto.
3.4 Inconformado com o Parecer deste órgão Técnico, por entender que o Ministério não respondera apropriildamente a questão que lhe foi' submetida, recorre o
ilustre Autor do Projeto ao Plenário e obtém deliberação
de reexame da matéria por eSte -Colegiada.
4.1 Entendemos que assiste razão ao ilustre Senador
~Itamar Franco qllãndo afirma que a respostã ministerial
deveria, isto sim, conter dados que permitiSsem aquilatar
-da viabilidade, ou não, do--PrOjeto face às" disponibilidadêS fin-ançefrãs da Previdência.
-lal típo de respOSfa; no entarito, não só neste caso_
como em qualquer outro de que tenhamos conhecimento, não costuma ser dada, não se tendo encontrado, até
agora, uma maneira adequada de solucionar a questão.
Cremos; mesmo que s6-nOva redação, mais explícitil, do
parágrafo único do art. 165 da Carta vigen.te, ou a retirada da restrição ali contida resolverá o impasse de forma
satisfatória.
Nesse ínterim; temos de nos ater aos termos do texto
vigente, que exige para qualquer criação ou extensão de
benefício previdenciãrio, a correSpondente fonte de custeio total, não bastando, por conseguinte, uma indicação
genêrica de fontes de receita.
5. Ante o exposto, reiterando Parecer ante~or desta
ComiSsão, concluímos pela rejeição do Projeto, por óbice de natureza constitucional.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1984.- Helvídlo
Nunes, Presiderite- José Fragelli, Relator- Enéas Fa~
ria - HéliO Gueiros- Passos Pôrto - O~vio Cardoso
- Amaral Furlan - Odadr Soares.

PARECER N• 416, DE 1984
-- -D~ Comissi.O de Educaçio e Cultura, sobre o Pro-.
jeto de Lei da Câmara n9 91, de 1984 (n'l 306-B, de
J979, na Casa de origem), que "modifica a redaçlo
do § 39 do art. 59 da Lei n'l 5.692, de 11 de agosto de
1971, que ''fixa Dlretrlzes e Bases para o enaino de 1'1
e 29 graus", a fim de oferecer alternativas ao ensino
profissionalizante''.
Relator: Senador Aderbal Jurema
A proposiÇão sob anãHse, de autoria do ilustre DePutado·Stoessel Dourado, pretende que o ensino de 29 grau
deixe de ser compulsoriamente profissionalizante, oferecendo a alternativa de aprofundamento nos estudos da
parte de educação geral, para encaminhamento do aluno
à Universidade.
A Lei n9 5.692(71 estabelece que "o currículo pleno terá uma parte de educação geral e outra de formação especial" (art. 59,§ 19). Assim, a parte de formação especial, no 29 grau, terá o objetivo de "habilitação profissional" (art. 5"', § 29, alínea a.)
A propósito da miltéria, faz-se conveniente a remíssão
ao que assevera o Parecer n' 45/72, do Conselho Federal
de Educação:
"Resta-lhe a hipótese exCepcionaf que a Lei consagra
no§ 39 do art. 5'1, mas, como acentuou o Parecer 853/71,
"a regra é a habilitação profissional."
Veja-se, no entanto, quando se configura a hipótese
exepcional do§ 3! citado. Ainda o Parecer n"' 853/71:
"Por es~ar- referído a condiÇões excepcionais dO
a~uno, individualmente considerado, o aprofunda-
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menta não ê uina "habilitação" que a escola estabelece a priori e planeje regularmente, ao lado das demais. Tambêm não é um adestramento para concurso vestibular, pois desde a Lei n'1 5.540. de 28 de novembro de 1968, o ingresso nos cursos superiores
··passou a ser encarado como resultado emergente da
escolarização completa de 29 grau, definindo-se o
vestibular como simples dispositivo de classificaçãO
para distribuíção de vagas. Do contrário, se nO primeiro Cãso se negaria o princípio da termínalidade,
no segundo se fugiria ao da continuidade,
perdendo-se por esse désvio os dois pressupostos em
que praticamente se apoia a filosofia da nova lei."
Portanto, são de suma valia algumas considerações
sobre este "aprofundamento em determinada ordem de
estudos gerais".
Este aprofundamento pode constituir, só por si, um
princípio de habilitação profissional, quer no sentido de
que o aluno, com ele, sonda melhor a própria aptidão e
se encaminha mais decididamente para uma habilitação,
embora em grau--superior, Quer porque_ este estudo mais
apurado pode levar à prática do que aprende: um estudante de Quírriicã ao químico proQssional, um de Biologia a alguma das profissões (de nível médio) paramédicas.
Acredita-se, também, que este aprofundamento poderã introduzir, no ensino mêdio, a prática salutar da monitoria dos alunos mais fracos naquela ârea do saber, o
que seria o gérmen já visível da habilitação para o magistêrio.
Acredita-se, ainda, que se possa incluir, pacificamente,
na excepcionalidade de tal hipótese, o aluno que chegasse aos estudos de 29 grau já com uma profissão, porque,
neste caso, a exigência de serem profissionalizantes os estudos de segundo grau seria para ele exigência cumprida.
Yode o aluno do 29 grau chegar ao fim da 3• série, ou
correspondente no regime de matrícula por disciplinas,
tendo obtido apenas parte (art. 16) da formação especial,
desde que a habilitação conseguida desta forma lhe assegure ocupação definida no mercado de trabalho.
Tal aprofundamento só se pode fazer dentro das exigências da lei, isto é,- com as condições, que são cumula~
tivas, de que se faça: a) "em determinada ordem (no singular) de estudos gerais"; b) "para atender a aptidão específica {também no singular) do estudante" (igualmente
no singular); e c) "por indicação de professores e orientadores".
Coffio acentua o Parecer n9 853/71, "outro, mais alto
e mais nobre, é na verdade o objetivo dessa figura que se
criou. Ela se vincula ao programa, de há muito em andamento noutros países. de aproveitamento correto e oportuno dos alunos mais dotados, ante a evidência· de qUe
nQs seus talentos reside uma das maiores ·riquezas de
toda nação".
Por oportuno, transcreve-se, ainda, o que sobre o assunto defini: o tantas vezes citado parecer:

..0 aprofundamento é, pois, irredutível ao esquema ..secundário" da legislação anterior, como a
profissionalização já não é um conjuillo de "ramos"
paralelos àqueles. Se, de imediato, uma escola não
tem como adaptar-se plenamente ao regime agora
prescrito, que o faça "progressivamente", segundo
as normas constantes do Plano Estadual de implantação- expedido pelo respectivo sistema de ensino
(ari: 72f Contanto que se fixem prazos, providências e meios para alcançar tão rapidamente quanto
possível o cumprimento da lei; e contanto, que não
se- mantenha indefinidamente o antigo pelo artifício
PrliTiáriO de apenas reapresentâ-lo com o rótulo do
novo."
Na ExpoSiÇão de Motivos nf-273/71 ao Presidente da
República, encaminhando _o projeto da atual Lei nt
'5.692/7(, o então MiniStrO da-EduCação diZia: ..Agora,
Vo~sa Excelên~ia n~:' ?,ro~rá_ â.o CongréS,SO Nacional~ _
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apenas mais uma reforma, mas a própria reforma que
implica abandonar o ensino vetbalístico e academizante".

Assim, não há por onde se aceitar a c_onve:rsão do pro-

jeto em lei, uma vez que se derrogaria o amadurecimento
de longo pensamento, uma vasta legislação, e se reeditaria, simplesmente, a escola acadêmica.
Ante o exposto, opina-se pela rejeição do projeto.

Sala das Comissõe,s, 23 de agosto de 1984. -João
Calmon, Presidente - Aderbal Jurema, Relator - FerM
nando H. Cardoso --Álvaro Dias - Eunice Micblles Octávio Cardoso.
· .
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pesquiSa técnica, Voltada para o exercício dos di ver. ;;os misteres que ensinava _e de pesquisa pedagógica,
adquirindo um Know how próprio qUcidioje triti1sfere
a outros centros de estudos do Brasil e do exterior."
Con _estas_ COI)Siderações, nosso parecer é faVorável ao
Projet_º deLei da Çâmara n9 129, d~_l984, pj)f conSiderar
que sOmente um laps-o de quem redigiU o ProjetO;-poderia omitir, na lei n9 6.545, _o nome de Çelso Suckow _d_a
Fonseca, na designação do Centro Federal de EduCação
..Tecnológica da cidade do Rio de Jaileiro:-=
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1984- JOio
Calmon, Presidente - Octávio Cardoso, Relator - Álvaro Dias - Eunice Michiles - Aderbal Jurema.

PARECER N• 417, DE 1984
D~

Comissão de Educaçio e Cultura, sobre o Pro-

jeto de Lei da Câmara n~ 129, de 1984 (n'i' 1.593-B, de
1979, na Câmara dos D~utados) que "mantêm a denominação de Celso Suckow da Fonseca para o Cen-

tro Federal de Educa~:io Tecnoi6glca, com sede na cidade do Rio de Janeiro".
Relator: Senador Octávio Cardoso
De autoria do nobre Deputado Célio Boija, o Projeto
de Lei da Câmara que tomou o número 129 de 1984 objetíva manter a denomip?,ção de "Celso Suckow da Fonseca" para o Centro federal de Educação_ TecnológiCa,
com sede na cidade" do Rio de Janeiro.
Para tanto, ao art. I~ da Lei n<~ 6.545, de _30 de junho de
1978, manda-se acrescentar um parágrafo, que será o 29,
passando o atual parágrafo" úriico a parágrafo 19.
Em sua justificativa o autor do projeto diz:
"Traduzindo justíssima homenªgem ao seu fundador, cuja dedicaçã_Q e competência excepicionais
lhe haviam assegurado o alto conceito alcançado, o
Governo_ Federal, pelo Decreto-lei o'~ 181, de
17.02.67, deu a denominação de "Escola T'ecnica
Federa( Celso Suck_QW da Fonsec_a" à então chamada apenas "Escola Técnica Federal'',
Sobreveio porém a Lei n~ 6.545, de 30.06.78, dispondo no seu art. 19, que "as Escolas Técnicas Federais de Minas Gentis, ... ; do Paraná, ... ; e Celso
Suckow da Fonseca, com sede na cidade do_ Rio d_e
Janeiro, ... ; ficani transformadas em Centros Federais de Educação_Tec_oo_l_ógica''.
Como se vê, adotando, para as ttês Escolas Técnicas Federais existentes, a nova denominação genérica de ..Centros Fedçrais de Educação Tecnológica", a lei omitiu qualquer referência ao nome pró-prio que distiriguia a Escola Técnica Federal, com
sede na cidade do Rio de _Janeiro.
Não se pode presumir que houvesse qualquer
propósito de desfazer a homenagem que se exprimiu
pela denominaÇão individualizada que havia sido
dada pelo primeiro Governo da"Revolução. Não
haveria motivo plausível para tão aberrante e enex:plicável propósito:·o que terá provavelmente ocorrido é uma sin1Ples falta de atenção do burocrata
formulador do projeto de lei, enviado pelo Executivo ao Congresso.
lnexistindo, assim, qualquer propósito de desfazer a homenagem prestada, havia mais -ae sete anos,
pelo Governo Féderãl a ).lm educador que por tantos títulos a merecia, -a omissão da lei d_eye ser corrigida.
O Professor Cel_so Suckow da Fonseca (ç)i, _d_urante longos anos, o Diretor da Escola Técnícã-Nacional.- A fi -implantou e geriu, com irieic-edíve_l cotnw_
petência, o projeto- do Ministro Gys_t_avo Cãpanema, de criação do moderno ensino industrial brasi-leiro. Sob sua dire_ç_ã_o, a Escola _T~cnica .não foi,
apenas formadora de g~rações de Técnicos- de nível
médio com sólida__formªção científica e humanístiça
que possibilitou a tantos galgar as culminâncias do
saber universitário; tornou-se, também, centro de

PARECERES N•s 418 e 419, DE 1984.
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~ 50 de 1982
{n9 2056-B, de 1979, na origem) que u•lten o§ 2~ do
art. 389 da Consolidaçio das Leis do Trabalho, aprovada pelo ~creto-lei n9 5._452 de 1"' maio de 1943''; e
Projeto de Lei do Senado n9 116, de 1980, que "obriga a construção de_ creches nos conjuntos habitacionais".
PARECER N• 418, D~ !984.
(Da Comissão de Legislação Social)
Relator: Sen&dor Gabriel Hernies
Vem a exame desta Comlssão o PLC n~50t de 1982ao qual foi anexado o PLS n~ ll~.__Qe ~~~O- que.viSa a
alterar o § 29 do art. 389 da CorisOlidação das Leis do
Trabalho. Por questão de precedência regimental, vamos
ana,isar, em caráter primacial, o referido projeto de lei
da Câmara. Essa propoSição, cOrri ·ao alteraçã() qUC:-sugere
para o· parágrafo 2-? do art. 389 da CLT; Õbjetiva acrescentar ao referido preceito, ln fine, as seguintes expressões: "ou de assistência social, localizãdos, _n() máximo, a
3 (t(êslquilômetros do local de_trabalho". CQm ess_a_medidJl, pretende-se que a exigêriCia de manutenção de C(eches próprias pelos estabelecimentos _em _que trabalharem pelo menos 30 mulheres, com mais de 16 a_nos de
idade, estabelecida pelo§ 19 do art. 389 da CLT, só possa
ser suprida, nas condições previstas no § 29, do mesmo
dispositivo, se as creches distritais estiverem localizadas,
no máximo, a três quilómetros do local de trabalho. De
acordo com a norma legal vigente, inexiste qUalquer exigência relativa- à localização das creches em relação ao
estabelecimento do empregador. De fato, o que a lei estab~lece_ é que o empregador ponha à disposição de seus
empregados creches, mantidas diretamente ou mediante
convênios com as instituições que menciona. Assim,
parece-nos exorbitante exigir que a empresa-mantenha
diretamente a creche, pelo fato apenas de, a que lhe Corresponde mediante convênio com entidades especializadas, estar situada a mais de três quilómetros do local de
trabalho. Em verdade, essa questão de distância__deve__s~r
encarada sob os diferentes aspectos co~ que se apresenta
na conjuntura ora examinada. Exemplifiquemos: três
quilómetros de distância:, e-m um distrito cat~n.te__ de
meios de transporte, consubstanciaria, eVIdentemente,
bt!m maior nf~e1 de dificUldade dO que, em outio, bemdotado de cOmunicações víãrias e de eficiente. malha de
transporte.
Assim, a exigência do projeto, fundamentada apenas
no fat<ú distância, c~rece de ampÚo e de flini:J_amentação
~ógica, capazes de justifi~ar a modi_ficação da Sistemãtica
estábeleciçia pelo art. 389 da Ci.T.
No que tange ao PLS n~ 116, de 1980, an~ado à.. matéria sob apreciação, nada vemos que impeÇa o seu acolhimento, na· medida em que preconíza política perfeitamente _exeqü[vel pelo Banco Nacion_a! da Habitaçã_o.
t::_m face do exposto, Ç)pinarrios pela aprovaÇão do PLS
n\1 116, de 1980 e pela rejeição do PLC n9 50, de 1982.
Sala das Comissões, 22 de março de 1984. - Jutahy
Magalhães, Presidente.~ Gabriel Herm~, Relator. Pedro Simon- Eunice Michiles- Joio Calmon.

Ago~to

PARECER N• 419,
(D~

D~

de 1984

1984.

Comissio de F'manças),

Relator;_ Senador Cid Sampaio
1. O Projeto de Lei n9 50, de 1982 (n~ 2.056-B, de 1979,
na· Casa de origem) ·marida acrescentar no final do§ 2i do
Art. 389, da CLT a seguinte expressão: " ... ou de assistência social, loc~_lizadO$, no mâximo, a 03 (três) quilômetros do local de trabalho".
Com este acréscimo procura-se evitat que as empresas
onde trabalharem mais de trinta mulheres, fiquem isentas da e:!'.iB:ênCia de ma.nter Qma creche, pelo simples fato
de assinarem um Convênio com os tipos dos estabelecimentos nomeados pelo mesmo§ 2"' d_o Art. 389, sitUados
em qualquer parte da cidade, onde tem sede o estabelecimento, só aceitando como válido o convênio, quando a
creche se situar a menos de 3 (três) quilômetros_ da empresa.
Do ponto de vista humano nos parece muito justo. o
projeto e no âmbito desta Comissão nada impede a sua
aprovação.
2. Quanto ao Projeto de Lei do Senado n9 t 16, no caput do seu Artigo J9 obriga a construção de creches "nos
conjuntos habitacionais financiados ou não pelo Sistema
Nacional de Habitação, bem como nas edific'ações em
loteamentos que dependam de aprovação do_ Poder
P.úblico", A aprovação de loteamentos e conjuntos habitac1onãís é da competência dos municípios, cujas exigências estão contidas nas posturas municipais, -não cabendo ao Congresso Nacional legislar sobre esse assunto.
No âmbito desta Comissão cria-se uma obrigação-financeira para o BNH, e não se estabelece a origem dos recursos necessários.
3. Somos, porta-nto, de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei da Câmra n~ 50, de 1982 e_pela
rejeição do Projeto de Lei do Senado n~ 116, de l980,
com o qual tramita em conjunto.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1984. _Itamar_
Franco, Presidente. -Cid Sampaio, Relator.- Severo
Gomes- Jorge Kalume- Jutahy Magalhies- Gabriel
Hermes- Roberto Campo,s- Passos Pôrto- José Fragelli - Albano Franco - José Lins - Joio Castello Amaral Peixoto - Almir Pinto.
-

PARECERES N•S 420 E 421, DE 1984
_Sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 116, de 1980,
que "obriga a construçiio de creches nos conjuntos habitacionais".
PARECER N• 420, DE 1984
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Relator: Senador Orestes Quérc::ia
O Projeto sob exame, de_ autoria do ilustre Senador
Nelson Carneiro, estabelece a obrigatoriedade da construção de creches nos conjuntos_ habitacionais, financiados ou não pelo Sistema Nacional de Habitação, bem
como nas edificações em loteamentos que dependam da
aprovação do Poder Público.
Acrescenta a proposição que o Banco Nacional da
HabitaçãO finâ.ilCüirá" a construçã_o- dessas creches nos
conjuntos residenciais jã existentes e nos ·que se Venham
a construir.
Na Justificação, désúica o AUtOr O fato ·ae crescer, de
ano para ano, a participação da mulher no trabalho, fora
do lar, enquanto se reduz cada vez mais a possibilidade
de cUstear empregadas para cuidar das_ crianças, do que
decorre grave problema social para as famílias com rendimentos -inferiores a cinco salários mínimos, o que seria
sanado com a existência de creches naqueles conjun_tQ_s.
Não hã, _na hipóteSe, fa"!ar-se em cfiação_-ae_desPesas
pãia o POder Público, já que eStas seriam pagaS -pelos
condomfr::tios, na forma prevista para as unidades residenciais.
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. c DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl (Seção 11)

Diante do exposto e como inexistem óbices quanto ao
aspecto jurídico-constituCíona_l, nosso Parecer é pela
aprovação do Projeto.
- --Sala das Comíssões, 03 de junho de 1981. - Lenoir
Vargas, Presidente. -Orestes Quércia Relator. -Mar~
tios Filho- João Calmou- Moacyr Dalla- Bernardino Viana- Lázaro Barboza- Tancredo Neves- Almir
Pinto - Murilo Badaró.

PARECER N• 421, DE 1984
Da Comissão de Legiolaçio Social
Relatara: Senadora Eunice Mlchiles

Subscrito pelo nobre Senador NELSON CARNEIRO, o projeto de lei sob nosso exame torna obrigatória-a
construção de creches nos conjuntos habitaiconais. financiados ou não pelo sistema nacional de habitação,
extendida essa exigência às edificacções em loteamentos
que dependam da aprovação do Pode: Público.
A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela jU.:
ridicidade e constitucionalidade da proposição, para que
prosseguisse em sua tramitação.
Justificando o_ projeto, o- Autor alega que, ano após
ano, aumenta a participação da mulher no trabalho fora
do domicílio conjugal, caJ;"CCCDdo, por isso mesmo, de
custear empregadas para cuidar dos filhos menores, o
que lhes agrava o orçamento doméstico, originando-se
grave problema social para as famflias com rendimentos
inferiores a cinco salârios mínimos.
·Tal dificuldade -- que envolve uma injustiça social
digna de correção - seria sanada, se essas mães pudessem deixar os filhos em creches instaladas nos corijuntos
residenciais- em que residem.
Prevê, ainda, a proposição, que o Banco Nacional da
Habitação financiará a cõilstrução dessas creches, tanto
nos conjuntos residenciais jã- exiSfC:D.Ies- Como riaqueles
que venha a construir, exigindo tal obrigação para a
aprovação dos planos habitacionãis apres.C:ntados pelos
seus agentes, atendidos os _pedidos de ajuda financ~ira
apenas para- as creches.
Salienta, entretanto, a justifícação, que ·a acréscirilo de
uma área de quatro metros quadrados por apartamento
ou casa do conjunto sc.ri3 suficieinte para a icalização do
plano, sem onerar demasiado o empreendimento.
NingUém pode ignorar que o fenómeno da urbanização se agrava, com a industrialização do País, enqUanto a metropolização implica em maioreS difiCUldades
para as famílias proletárias, obrigados ambos os cônjUges ao trabalho, para obter uma renda familiar que os livre da fome. Assim, empregados os pais, durante dois
expedientes, ou pagam uma pessoa que cuide dos seus filhos, ou deixam-nos, praticamente presoS em caSa, principalmente antes de iniCiada sua escolariza-ção.
Impõe-se o aumento do número de creches nos centros
urbanos, de médio e -grande porte, principalmente nas
áreas industrializadas, para que a mãe trabalhadora tenham quem cuide dos seus filhos pequenos, em idade
pré-escolar, enquanto se dedicam ao trabalho que contribui pã.ra o seu sustento.
-Assim, pela sua alta relevância social, opinamos pela
aprovação do Projeto de Lei_ do Senado ntl16, de 1980.
Sala das Comissões, 27 de maio de 1982.- R.lmundo
Parente, Presidente, - tuaice Micbeles, Relatara. Aloysio Chaves - Henrique S.ntillo - Almir Pinto Aderbal Jurema.

PARECERES N's 422 E 423, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 39, de _1984,
que "deno-mina de "Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitscltek de Oliveira" o Aeroporto
Internacional de Confins, no Município de Lagoa
Santa, Estado de Minas Gerais".
PARECER N• 422, DE 1984
(Da Comissio de Constituiçio e Justiça)
Relator: Senador Enéas Faria
O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
l_tA_mar Franco, estabelece .Que o recém-inag_ux:ado Aeroporto Internacional de Confms, no Município de Lagoa
Santa, EstadO de Minas Gerais, passe a denominar-se de
..Aeroporto _Internacional Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira".
Na JJ}s_tificação assinai~ o. ~utor,.~que é chegada a
ocasião de homenagearmos a personalidade do eminente
estadista brasileiro Juscelino Kubitschek de Oliveira,
vinculando o seu nome a essa importante obra de engenharia, que servirá a toda a nacionalidade, como pólo de
desenvolvimento sócio-económico".
E-ffibora dCfC:rida à __douta Comissão d«:: Educação e
Cultura a apreciação do mérito, Cumpre-nos ressaltar a
oportunidade da medida e a justiça que faz ao notável
homem ~e Estado que foi o Presidente Juscelino Kubitschek, inagurad~r do processo de desenvolvimento do
País, criador_ de Brasília; e generoso harmonizador da
vida política nacional.
Por )ssoLe como inexiS_te'm óbices quanto a9 aspecto
jurídico-constitu~onal, nosso parecer é p"ela aprOvação
do projeto.
Sala da Comissão, 16 de maio de 1984.- Murilo Badar6, Presidente. - Enéu Faria, Relator. -Passos Pôrto - Hélio Gueiros - José lgnácio Ferreira -José Fragelli - Martins Filho - HeJyfdfo Nunes.

PARECER N• 423, DE 1984
(Da ComiSSio- de Educação e CUJiUI-ã)
Relator: Senador Aderbal Jurema
sob exame, de autoria do ilustre SeriadOr
Itamar Franco, tem por objetivo denominar d~ ..Juscelino Kubitschek de Oliveira" o_Aeroporto Internacional
de Confins, no Município de Lagoa Santa, Estado de
Min~s Gerais.
Em sua justificaÇão, o aUtor do projeto diz~

o projeto

"O Estado de Minas Gerais vem de Ser enriqueCido com um aeroporto de nível internaCional, situa·
do no Município de Lagoa Santa, próXimo à cidade
de Bélo- HOrizonte.
O Ministro da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro
Délio Jardim de Mattos, grande entusiasta da obra,
expressando-se sobre a sua construção - que recebeu total apoio e recursos do Goverrio -Federal ressaltou a relevância do novo aeródromo ao dizer
__ qu~...comportará uma progressiva ampliação de capacidade em função do aumento da demanda, pois
foi construído dentro das técnicaS mais mOdernas de
atendimento ao usuário de transporte aéreo",
Outro aspecto considerâvel refere-se à preservação do sitio ecológico onde se localiza o aeropor~
to, assinalado pelo Ministro da Aeronáutica, ao re>
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Corlhecer a-. ·~justa preocupação da comunidade em
uma demonstração de amor e respeito à natureza
dadivosa das Minas Gerais".
Pensamos também que é chegada a ocasião de
homenagearmos a personalidade do eminente estadista brasileiro -Juscelino Kubitschek de Oliveira,
vinculando o seu nome a essa importante obra de
engenharia, que servirâ a toda a nacionalidade,
como pólo de desenvolvimento sócio-económico.
Nesta ocasião, julgamos indispensável enaltecer
os méritos do extraordinário homem público da
mais reconhecida estatura moral e intelectual de
nosso País.
Esse preito de admiração e reconhecimento, estamos certos, representa unânime consenso da opinião naciánal, independentemente, de qualquer inclinação ideológica ou partidária, sobretudo à vista
do notQrio carisma que envolve a personagem marcante desse eminente brasileiro.
Nossa terra, nossa gente mantém presente, nos
corações e n_as mentes, a figura querida do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira."
Sobre o assunto, a legislação em vigor --Lei n'
1.909/53 -determina:
''Art. 1' Os aeroportos brasileiros terão em ge·
ral a denominação das próprias cidades, vilas ou povoados em que se encontrem, declarando-se a po~
sição norte, sul, leste ou oeste quando houver mais
de um na localidade.
§ )9 Sempre mediante lei especial para cada
caso poderá um aeroporto ou um aeródromo ter a ,
designação de um nome de brasileiro ·que tenha
prestado relevante serviço à causa da A viação, ou
de_ um fato históríco nacional."
Assim, nada mais justo e oportuno do que se homenagear -a. "Figura Histórica" de Juscelino Kubitschek de
Oliveira, um destacado Preside:nte e que prestou relevantes serviços à Pátria e, cOnseqüentemente, a causa da
aviação.
Isto posto, e por considerar que o... Imortal Presidente", merece todas as possíveis homenagens da Nação, sorllOs favo_râveís ao presente prõjetO di lei.
_Saia d-as Comissões, 21 de agosto de 1984. -Joio
CalmOn, Presidente. - Aderbal Jurema, Relator. - Fernando Henrique Cardoso - Álvaro Dias- Eunice Michiles - OCi,vio Cüdoso.
. PARECER N• 424, DE 1984.
Da Comlssio de Educaçio e Cultura, sobre o projeto lei da câmara n~'12, de 1984 (n9 2.518/76, na origem), que ''fixa a multa máxima permitida em aso
de atraso nos pagamentos de menuUdades ou anuidades escolares":
Relator: Senador AderbaJ Jurema
A medi~~ propo~ta1 _ de autoria do Deputado Walber
Gllinl-3rãeS,= tem J:ior Objetivo liinitai" em 5% (cinCo por
cento) a_ rrtulta _imposta pelas escolas, de qualquer nível,
pelo atraso no pagamerito de mensalidade e anuidades
escolares.
O Decretó-lefnt 532, de 16-04-69, ao dispor sobre a fixação e o reajustamento de anuidades, taxas e demais
contribuições do serviço educacional, conferiu aos Con-
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selhos de Educação, no âmbito de suas respectivas compotências e juriSdição, a fixação e o re:~juste de _anuidades, taxas e demais contribuições serviços edUcacionais,
prestados por estabelecimentos federais, estaduais, os
municípais e particulares, nos termos do Decreto-lei.
O desempenho cabal das atribuições inerentes _às Comissões de Encargos Edt1cacionais, junto aos Conselhos.
de Educação (Federal e Estaduais), nem sempre tein sido
facilitado pelos estabelecimentos de ensino, uma vez que
deixam, muitos deles de enviar às Cám-issões (Federal e
Estaduais), os elementos por elas solicitados, e que, por
lei, deveriam fazê-lo espontaneamente.
O artigO final das Normas Diciplinadoras de anuidades Escolares de 1970, dispunha:
.. "Os estabelecimentos de ensino que não tenham
cumprido, em 1970, as disposições do Decreto~ lei n'
532, de 16-04-68, ficam ini.pedidos de qualquer reajuste no ano de 1971, salvo quando, por _proc~~-89
próprio, jiú1to ao Conselho Feder_ai_«;;e Educação,
ou Conselhos Estaduais de Educação, conforme a
subordinação, após o cumprimento ,das normas legais e regulamentares, tenham, a respeito, decisão
favorãvel desses Órgãos.''
Nos anos _subsegüentes, feitas as devidas correções de
datas, foi mantido o mesmo dispositivo.
Posterionnente, o De<:reto-lei n' 808/69 dispõe sobre· a
politica de preços no mercado interno e atribuiu aO Conselho Interminísterial de Preços (CIP), a adoção de medidas administratiVas, legais ou judiciais c3bíveis (art.2-..,).
Ainda por detenninação desse Decreto-lei (art. 4o), o
Conselho Intermi.nisterial de Preços (CIP) delegou ao
Conselho Federal de Educação a atribuição de promover
todos os estudos necessáriOs à fixação e ao controle de
preços .do ensino, o que vem sendOTeito Polliftermédio
de sua Comissão de Encargos Educacionais. COõiudo,
como os juros não podem ultrapassar o limite legal, sob
pena de prática de ilicito penal, algumas escolas menos
escrupulosas acabam carregando demasiadamente na
multa, fazendo que seu valor, acrescido da própria mensalidade em atraso, ultrapasse a capacidade económica
de alunos e pais de alunos, os quais nem sempre-Se tornaram inadimplentes volutariamente
Assim, concordandõ- COm os termos -do _p_rojeto e
achando que os preços se cobram pelo ensino Sãõ cada
vez maiores, tomam proporções astronómicas e, em con~
trapartida, os vencimentos dos professores quase nunca
acompanham esses indiscririiinados aumentos, o -que
acentua, a cada dia ·que passa, a decadência do SiStema
Educacional Brasileiro, somos favorâveis. aó, ·projeto,
Cmbora ressal'\o'.ando _achar-se o assunto disCiplinado em
decreto-lei, que delega competência aos Conselhos de
Educação, para deliberar sobre a matéria.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1984. - Joiio
Calmon, Presidente- Aderbal Jurema, Relator - Fernando H. Cardoso - Alvaro Dias - Eunice MlcbUes Octávio Cardoso.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONALI (Seção
II)
__
_
c ___

resse ao seu conhecimento com profundos reflexos
na elevação moral do País."
Concordamos plenamente que se devote respeito ao
grande livro, como fonte de conhecimento e bom guia da
Humanidade, bem assim quando se prega a leitura diãria
da Bíblia, sua d.istr"ibuiÇão entre todas ãS cliioadas sociciis
e sua maior divulgação.
Aplaudimos a impressão de oito milhÕes de fascículos
'bíblicos para serem distribuídos no Mobral, como secogita fazer.
Assim, concordamos com o autor da proposição
quando diz:
,.~·o ensino bíblico, sobre ser moral, induz aqueles
que se deleitam em sua leitura, á ho"vã.s experiências
espiiitiiãis; traiiSfórinaildó CifãCteteS~ mOdificando
vidas, abrindo novas perspectivas a quaritos se vêem
desgraçados e envoltos em seus delitos e pecados.
São_muitas as ex_periências de_v~das _que se transformam tendo a Bíblia Sagrad~.
A instituição do Di.a da Bíb_lia permitirá a melhor
difusão de sua leitura, promoverá sua maior distribuiÇão e aceitação, criará novaS áreas de interesse
ao· seu conhecimento, com profundos reflexos na
elevação moral do País.
-- A presente proposição não contraria neiiliUm
dispositivo constitucional, não cria despesas, mas
engrandece o País que se hã de tornar Pioneiro nesiainstituição, servindo de exemplo a outras Nações
que noS deverá segllir rio esúibelecilllento oficial do
Dia da Bíblia.
Seja a Bíblia reconhecida como uma necessidade
para cada família, para cada cidadão. Seja ela lida,
diariamente, por tOdos;- distribua-Se a Bíblia entre
todas as camadas sociaiS e nOVaS lUzes--hão de bri~
lhar nas mentes obscurecidas daqueles que vivem
sem fé, nem esperança, sem o conhecimento da sal~
vação que há em Jesus Cristo."
Sendo a Bíblia um livro de repercussão ecumênica,
com marcante influência no âmbito da filosofia, da so~
ciologia, da ciência pura, das artes, da tecnologia e evi~
cientemente, no da religião, não há quem possa negar seu
valor espiritual, Culturaf socíal e histórico.
Isto posto, somos favorãveis ao_ projeto, por conside~
rar que a comemoração terá um sentido espiritual e inte~
riõf, qUe nos ê tão necessário nos dias atuais. Julgamos
assim o projeto juSto e oportuno.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1984, -Joio
Calmon, Presidente - AderbaJ Jalema, Relator - Fer..
nando H. Cardoso - Álvaro Dias - Eunice Mldilles Octávio' 'Cardoso.
PARECER N• 426, DE 1984
Da Comissio de Educaçio e Cultura, sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 148, de 1983 (no 4.159, de
1980, na casa de orgem) que "dispõe sobre a organizaçio e manutençiio de blblloteus escolares aos
nfveis de to e :zo graus e nível superior".

PARECER :-!• 425, DE 1984Da Comissio de Educaçio e Cultura, sobre o p,..
.jeto de Lei da Câmou n' 220, de1983 (n'12, de1975
da Casa de origem) que "iustitui o "Dia da Bíblia",
para ser comemorado anualmente em todo o território
nacional no segundo domingo de de~mbro".
Relator: Seaador Aderbal Jurema
A proposição sob análise, de autoria do ilustre Deputado Daso Coimbra, pretende instituir, para ser comemorado em todo o território nacional, no sesundo domingo de dezembro de cada ano, o Dia da -Bíblia.
Em sua justificação, entre outras afirmações, ·a autor
do projeto di~:
"A instituição do Dia d,a Bíblia permitirá a melhor difusão de sua leitura, promoverá sua maior
distribuição e aceitação, criará novas áreas de inte-

Relator: Senador Aderbal Jurema
A proposição sob análise, de autoria dQ Deputado
V alter Garcia, pretende obrigar todos os estabelecimen-

tos de ensino a_ organizarem e manterem bibliotecas,
para o atendimento de professores e alunos, sob pena de
terem cassada. ou negada autorização para funcionamen-

to.
Em sua justificãção o autor do projeto d~:
"~comum Ouvir entre os educadores a definição
de escola como um....Conjunto de alunos cercado de
livros por todos os lados... Este modo folclórico de
descrever uma instituição educacional tem muito de
verdadeiro, pois sabe-se que a formalização, sistema~ização e divulgação do conhecimento humano;
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·seja -ele de ordem humanística, técnica ou científica,
são feitas tradicionalmente através de documentos
literãrios entendidos como tais quaisquer materiais
com -ins-crição de caracteres convencionais-Capazes
de comunicar idéias inteligíveis ou nãó. Em conclusãO, --parece aceitãvel a imagem de que a escola se
confunde com o seu acervo bibliogrãfiCo, pois a
biblioteca escolar é provavelmente-o alimento mais
importante para a sobrevivência e crescimento da
escola.
Baseada no pfC:ssuposto de que quaiCjuer tentativa de processo educativo que não seja acompanhadO de ou alicerçado em bases literárias as mais
atuais quanto possível e de qualidade aceitável terá
probalidades mínimas de sobrevivência Com dignidade oferecemos a esta Casa o presente projeto de
diploma legal que dispõe sobre a obrigatoriedade de
organização e manutenção de bibliotecas escolares
aos níveis de to e 20 graus e nível superior. Tais organização e manutenção deverão atender a requisitos
mínimos baixados pelas autoridades educacionais
-competentes, sob pena de as escolas terem negadas
ou cassadas as respectiva~ autorizações para funcionamento.
Pesquisa legislativa com relação à obrigatoriedade de organização e manutenção de bibliotecas educacionais em-todos os níveis de ensino deixou claro
que a matéria ê tratada a nível de pareceres de autoridade$ de ensino e convênios firmados entre organismos yãrios e secretarias educacionais estaduais,
dando .margem a um largo acervo casuística que,
por falta de uma orientação hierárquica mais clara e
mais cogente, deixa a impressão de se estar vivendo
o caos, no que diz respeito à organização, 'financiamento e manutenção de bibliotecas."
A propósito da matéria, é de se ponderar, no que diz
rQ;peiio ao )i' gra.u, que o Governo, por intermédio do
Co~lho Federal de Educação, já determin~_ a obrigatoriedaae de acerVo bibliogrãfico como condição indispensável para autorização de funcionamento de qualquer
unidade de ensino superior.
Assim, será da maior importância a implantação de
bibliotecas nas diversas unidades de ensino de J9 e 20
graus, vinculando o funcionamento da escola à existência de biblioteca, especialmente quando se pretende reunir o máximo de esforços a fim de que se reduza significativame-nte o nível de analfabetismo em nosso País.
Ca-be assi_nalar que a Adminis!ràção Pública, por_~C?io
do_ Instituto Nacional do Livro, vem desenvolvendo o
"Programa Nacional de Bibliotecas", visando à instalação de bibliotecas comunitárias em pequenaS localidades, no entanto, conforme aduz o auto_r_do projeto, pesquisa legislativa com relação à obrigatoriedade de organização e manutenção de biblioteca$ edl)caciQpais em todos os níveis de ensino deixou claro que a matéria é tra~
ta da a nível de pareceres de autoridades_ de_ ensino e coo~
vênioS -finnados entre organismos vários e secretarias
educacionais estaduais, dando margem a um largo acervo casuística que, por falta de orientação hierárquica
mais clara e mais cogente, deixa a impressão de se estar
vivendo o caos, no que diz respeito à organização, financiamento e manutenção de bibliotecas.
ConCordamos com o autor que a proposta tem por
base o. "pressuposto de que qualquer tentativa de processo educativo que não seja acom-panhado de oU alicerça~
do em bases literárias mais atuais quantO possível e de
qualidade aceitável terã probalidades mínimas de sobrevivência com dignidade".

lsto posto, somos favoráveis ao presente projeto de lei,
por condiderã-lo justo e oportuno.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1984. -Joio
Calmon, Presidente- Aderbal Jurema, Relator- Eunice Mlchiles - Fernando H. Cardoso - Álvaro Dias Octávio Cardoso.
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classificação, a eles serã dada prioridade nas matrículas."

Sobre o Projeto de Lei do Senado n'i' 46, de 1981,
que "acrescenta dispositivo l Lei nt 5.540, de 28 de
novembro de 1968, que "fixa normas de organização
e funcionamento do ensino superior".

PARECER N• 427, DE 1984
(Da Comissão de Constituiçio e Justiça)
Relator: Senador Aderbal Jurema

O Projeto de Lei acima_ epigraTádo é incoitiC:St,ãY<:Imente constitucional, já que versa matéria comportável
na competência da União, Dão reservada, quanto à iniciatlva;-ao Presidente da República pelo art. 57 ou por
qualquer dispositivo da nossa Carta Magna.
O exame do mêritO cabe, preponderantemente, à Comissão de Educação e Cultura, que terâ oportunidade de
manifestar.::se em raZão da distribuição (fls.).
Parece-me, todavia, que a questão concernente à renda familiar talvez devesse ser _melhor expliciitã.da, já qUe
um aluno (candidato a__matríeula em universidade ou estabelecimento isolado de ensino superior) pode ter renda
familiar corresopndente a nove salários mínimos e ser filho único, ao passo que outro pode ter renda familiar
pouca coisa niaior, digamos igu-al a onze saláríCiS e ser
membro de família numerosa. O peso deste último serã
muitá-maiór no âmbito da faniília que tem renda maior,
em razão, justamente, -do núf!tero av~ntajado_~e filh~s ~.
apesar disto, o projeto ·não O fãvorecerã.
Mas, antes de qualquer emenda tendente a aperfeiçoaieste ponto, parece-me também que priintiro devemos esperar a manifestação da Comissão de mérito, já que
nada adiantará alterar o que nem sabemos se será recomendado à aprovação.
Por isso que o nosso parecer restringe-se à apreciação
quanto ao aspecto de cognição inicial fixando-se em declarar a constituciOnalidade do projetei,
Sala das Comiss_õ-es~- 29 de setembro de 1982. - Aloy-_sio Chaves, Presidente- AderbaJ Jurema, Relator- Almlr Pinto - Bernardino Viana - Martins Filho - Dulce
Braga- Lenoir Vargas- Raimundo Parente.
PARECER N• 428, DE 1984
(Da Comissão de Edncação e C.dtura)
Relator: Senador Aderbal Jurema

O projeto em-exame-de autoria do ilustre Senador Lázaro Barboza 1 pretende acrescentar ao art. 21 da Lei n'i'
5.54_0, de 28 de novembro de 1968, qur:."fixa-normas de
organização e funcioilãinénto ao ensino superior"' o seguinte parág'fafo 211, renumerando-se o atual parágrafo
único:
"Art. 21.
§

.l'

............. ·-~· .......... --·· ...... .

§ 211 Terão prioridade de matrícula nas universidades e nos estabelecimentos isolados de ensino
superior, quando houver igualdade de classificação,
os candidatos cuja renda familiar não ultrapasse o
equivalente a dez (lO) salários mínimos regionais."
Na Justificaçã.o, que -áCOinpa:nlia O" pfO]eto, assinala o
autor:

•• ... a idéia aqui consubstanciada tem muito a ver
com o problema resultante do fato de serem filhos

de famílias abastadas os grandes contingentes de
alunos freqüentando as universidades oficiais, gra-tuitas, o que, no dizer do próprio Mínisfici da _Ed_ucação atual, constituiria gritarite distorção. _
O que se busca, pois, através da medida alvitrada, sem ferii" priJiCipíOs de justiça que devem presidir os convursos vestibulares, é abrir uin poUcO mais
a estreita porta da universidade aos estudantes de
baixa renda, estabelecendo que, ein igualdade de

Não resta dúvida que a iniciativa possui elevados propósitos,pois ,fisas- a facilitar o ensino sUperior àqueles
menos ravorecidos pela fortuna.
Deve ser ponderado,entretanto, que a hipótese cogitada pelo autor se afigura irilprovâvel, sendo, ainda, a
comprovação de renda fami1iar, no caso de que se trata,
bastante diffcil.
Assim sendo, a proposição, se convertid_a em lei, teria
alcance muitO reduzido. Além disso, sua correta aplicação encontraria muitos obstâculos. Tornar-se-ia, com
o tempo, Uma lei_ inócua.
_
De rilais a maiS, a medida proposta não contribuiria,
de maneira global, para uma efetiva e adequada solução
dos problemas relativos a vagas no ensino superior.
Isto posto, apesar dos elevados propósitos da iniciativa, somos pela rejeição do projeto, por julgá-lo inoportuno.
Safii dãs Co-ffiisSões, 2_3 de agosto de 1984: -JOio Cal·
mon, Presidente- Aderbal Jurema, Relator- Fernando
Henriitue Cardoso, vencido - Álvaro Dias, vencido _Eunice Michiles - Octivlo Cardoso.
PARECERES N•S 429 E 430, DE 1984
Sobre u Projeto de Lei do Sendo n'~ 207, de 1083,
que "institui a Semana do Jovem, e dá outras providências".
PARECER N• 429, DE 1984
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
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VOTO VENCIDO, EM SEPARADO DO SENADOR
GUILHERME PALMEIRA
O Projeto sob exame, de iniciativa do ilustre Senador
NelSon CimeirO, in-stitui a Semana do Jovem.
2. Na Justificação, pondera o Autor;_ "o nosso proje:.
to, instituindo a Semana Nacional do Jovem, com a fixação de algumas programações de que os moços possam participar, representa um passo inicial para uma retomada de convívio da sociedade inteira com os seus jovens".
3. O Projeto não oferece dificuldades sob os aspectos
jurídico-constitucional e de regimentalidade. Para melhor adequação à técniCa legislativa, importa colocar no
presente do indicativo o verbo da cláusula de vigência,
QuantO ao mérito, trata-se de Proposição oportuna e
das mais clarividentes. Com efeito, o Brasil é um pafs de
jovens. Nada mais apropriado, por conseguinte, que
promover a valorização da juventude,_ Nesse sentido, a
.Semana NaciOnal do Jovem poderá constituir apreciável
instrumento.
4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto por constitucíon31, jurídico, regimental, de boa técnica legislativa e, no mérito, oportuno, conveniente, com
a seguinte Emenda:
EMENDA N• I - CCJ
Dê-se o art. 511 a seguinte redação:
..Art. 511. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação".
Sala da Comissão, 11 de abril de 1984. - Guilherme
Palmeira

Rebltor: Senador Helvídio Nunes
_O ilustre Se;~dor Guilh~rme Palmeira, atravês do parecer de fls .• afirma a constitucionalidade, juridicidade,
regimentalidade, boa técnica legislativa, oportunidade e
conveniência do Projeto de Lei n11 207, de 1983, do Senador Nelson Carneiro,-quç. ~·institui a Sem-aila do Jovem e
dá outras providências''.
Induvidoso que está conforme à Lei Maior e à sistemática jurídica vigente, manifestei discordância neste
Colegiada, acolhida por maioria de votos, a respeito do
mérito da proposição.
Com efeito, o Brasil é um País de população jovem.
Mais de cinqUenta por cento dos brasileiros t_êm menos
de vinte e cinco anos de idade. Por outro lado, é o País
no qual existem mais de uma centena de milhares de leis,
a ponto de já se ter afirmado, com certa hilaridade, que
falta aprovar uma lei que obrigue ao cumprimento ...das
demais.
De outra parte, sempre entendi que somente devem ser
eregTáos em- lei -os projetas que se prestéffi, realmente, à
composição de negócios jurídicos ou à solução de conflitOs.
-ASsim;· a institUição da Semana Nacional do Jovem,
como pretende o Senador Nelson C8rr_teit0, ilão me parece opOrtuna. Dos jovens, num paíS-de jovens como o
Brasil, são todos os dias, semanas, meses e anos, até que
cheguem à maturidade.
NãO me parece reconiendável, em prinCípiO-; -iristituiçãó de semanas para comemorar estágios etários, ainda que_ o de jOVefls. Já hOuve époCa, felizmente abolida,
em que tã.l oCorreu, juventUde nas rUas~ sob a denominação"- de Dia da Raça,
Não comparo. Citó exemplo interno e procuro evitar
perigosas discriminações.
~Quanto ao mais, as providências sugerjdas ou já são
ad_otadas ou dependem, para ampliá-las, de simples medidas de ordem administrativa.
-O relatório do vencido. pois, ê pela inoportunidade da
proposição.
Sala das Co"inissões, ll de abril de 1984,- José Fragelli, Presidente em exercício- Helvídlo Nunes, Rehi.tor
- Hélio Cueiros - Octávio Cardoso - Guilherme Pai-

a

PARECER N• 430, DE 1984
(Da Comissão de Educação e Cultura)
Relator: Senador Aderbal Jurema
O Projeto sob exame, de iniciativa do ilustre Senador
Nelson Carneiro, institui a Semana do Jovem.
Em sua justificação o autor do projeto diz:

"Precisamos, por todos os meios, assegurar a
participação da juventude na vida nacional. O que
tem sido negado preconceituosamente.
Em contraposição, quein se der ao trabalho de
verificar nas reuniões religiosas de todas as seitas,
constatará a participação efetiva -dos jovens, mesmo
nas reuniões realizadas em dias não úteis (sábados,
domingos e feriados) ou no horário noturno, o que
demonstra estar o contingente de jovens sempre presente onde encontra acolhida re~eptividade, bem
como pode livremente exercitar a sua vocação de liberdade e de liderança.
O nosso projeto, instíhiindo a Semana Nacional
- do Jovem, com a fixação de algumas programações
_de que os m_oç_os possam participar, representa um
passo iniCial-para uma retomada de convívio da sociedade inteifã ·cDm os seuS- jovens."
- Quanto ao mérito, trata-se de Proposição oportuna e
das mais clarividentes. Com efeito, o Brasil~ um país de
jovens. :Nada mais apropriado, por conseguinte, que
promover a valorização da juventude. Nesse sentido, a
Sema-na Nacional do Jovem poderá constituir apreciável
instrumento.
É um erro pensãr qUe o jovem não está sinceramente
interessado nas conotações humanísticas de seu trabalho
e de sua formação. Muitas das revoltas estudantis têm
origem, consciente ou não, nesta frustração que atihge
própi-iã essência humana. O objetivo da formação humanística é preparar o jovem para aquilo que ainda não
sucedeu, com um máximo de flexibilidade e um mfnimo
de dogmatismo, seJa este religioso, ideológico, polítíco,
cientlfico etc., proPOrcionando a cada geração a possibi~
!idade de conhecer, refletir e avaliar a herança cultural
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que recebeu. Que o jovem possa merg"ulhar nas riquezas
da cultura, a fim de que desperte nele o desejo de viver a
aventura de uma vida orientada pela Verdade, a Bondade e a Beleza, que constituem nossa herança humana.

Isto posto, somos favoráveis ao presente-projeto de lei,
por considerá-lo justo e oportuno, possibilitando, como
diz a· autor_ da proposição, uma retomada de convívio da
saciedade inteira cpm os seu~ jovens.
Sala das Comissões, _23 de agosto ele 15?8_4~-:-- Joio
Calmon, Presidente- Aderbl]l Jurema, Relator- Álvaro Dias - Eunice Mitbiles - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de leí que vai ser lido pelo Sr. ('i'Secretário. -

h lido o seguinte_
PROJETO DE LEI DO SENADON• 161, DE 1984
"Determina que seja lncorp.orada ao vencimento,
na condlçio que especifica, a gratlficaçio de cargo
técnico percebida por servidor público".
O CongressO: Nacional Decreta:
Art. l9 lncorpora~se ao vencimento do servidor
público, após dois (2) anos, a gratificãção de cargo técni~

co prevísta no plano de Classificação de Cargo.
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
_
-.Art. JY Revogam~se as disposições em contrário.
Justificação
Pensamos que a remuneração do se~:vidor_ p6blico
deve obedecer a critérios mais tãticos e dirigidos à segu~
rança -e tranqUilidade económica daqueles que desempenham ativídades assim relevante.
Por isso estamos propondo medida destinad-A_ a favo~
recer os que, servidores públicos, exerçam cargos técnicos por tempo superior a dois anos. Em tal hipótese, a
gratificação correspondente passa a ,fazer parte integrante da renumeração do servidor, para todos os efeitos.
A providência, além de não representar qualquer ónus
para os cofres Públicos e de não criar novas despesas, benefiCiará grande número- de servi~ores, contribuindo cer~
tamente para o aumento da produtividade funcional, em
razão do estimulo que dela resultará.
Sala das Sessões, 28" de ·agõstcn 984 - Nelson Carneiro.

ÁS Comissões -de COnstituição e JustiÇa,

de Ser-

viço Público CiVil e de Finançãs.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hêlio Gueíros.
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
S. EX' não estâ presente.
Coricedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva.
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senador~:
Volto a esta tribuna para tratar, mais uma vez, de um
tema que diz respeito diretamente aos mais altos interes·
ses do povo brasileiro.
Tive oportunidade de abordar_ aqui, em mais de uma
ocasião, o drama dos assalariados que dependem do
transporte coletivo para chegarem ao local_de t_rabalh_o.
Se já não bastassem as çlificuldades em apanhar uma
condução escassa, e às vezes saindo de seus pontos de
origem, alta madrugada, os usuários do transporte cole~
tivo têm que enfrentar um outro problem~: o aJto custõ
das passagens.

- Por outro lado, os proprietários das empresas de
transporte reclamam 9 descaso das autoridades COm relação a uma política d~finida e clara, capãz de sanar inú~
meras dificuldades com que eles se defrontam, a começar
pela reposição de peças ou renovação de suas frotas_.
Por incrível que pareça, em qualquer país razoavel~
mente industrializado, um Qnibus urbano comum, movi4o a ~1~ diesel, dura_ no ~fnimo 15 anos. Aqui nO Brasil, com 7 anos, os ônibus já estão em estado quase de sucata.
Se considerarmos a elevação brutal dos custos dos
produtos industrializados em nosso PaíS, desde as cha~
pas de rerro e aço usinadas, as autopeças e demais componentes de um veícUlo, chegaremos à conclusão de que
as CQ1pre_sas de transporte coletivo no Brasil não têm a
menor cOndição de renovar suas frotas de veículos de 7
C!l1 7 anos.
_
-O resultado ê desolador: enquanto cresce o número de
usuários do transporte coletivo, o número de veículos
disponíveis para atender a essa demanda é decrescente
em todo o país.
Enquanto tive a: honra de dirigir a EBTU como seu
Presidente, adotamos uma política firme de financia.:mento de novos vefculos para essas empresas, atravês de
um Fundo Especial e vários outros estimulas, que garan~
tiram durante vários anosum- serviÇO ptêStaâõ a-o púb1i~
cg_ c:te quali_dade cada ve~ melhor.
-~xer!lplo des_ta política- f~ram os ônib~; que a EBTU
financiOu -pãr.B: Goiânia, Manaus, Fortaleza, Rio, São
Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador, entre ou~
tras.
Hoje o que vemos: com a el~ação quase mensal do
custo dos derivados de petróleo, as empresas concessio~
nãrias dos serviços de transportes públicos são obrigadas
a majorar suas tarifas acima da capacidad~_~e pagamCn~
to dos usuáriOs, que, em escala crescente-, São constituí~
dos de desempregados, tentando desesperadamente um
meio de Sf:?~revivência
- Diante desse quadro de angústia e aflição em _que vive
o Pais, com milhões de desempregados, o transporte urbano coletivo_ passou a ser mais um 1tein íi:lsitPOftãvel
nas minguadas rendas do assalariado brasileiro.
Noventa e cinco por cento das pessoas que necessitam
trabalhar para viver rleste País têm que usar o transporte
público coletiVo.
Se-Con-siderarmos que este item jâ ultrapassa a casa
dos 20% do salãrio~mínimo de um trabalhador, ê fácil
compreender que este homem, que não pode alimentar
suac família, mesmo- que usasse todo O salário~mfnimo
que recebe, como é que vai pagar casás do BNH, água,
luz, vestuário, educação, .saúde e transporte?
Já que o atual Governo não tomou átê agora qualquer
providência para minorar as dificuldades por que passam empresas e usuários do transporte coletivo urbano,
apesar de a EBTU continuar solicitando, sem resultado
os recursos que _necessita_ para dar prosseguimento à
política que implantamOs quando de suã functaçãoé fun~
cionamento em 19_76. fazçmos _daqui _uma_s_ugestão à
equipe que vai elaborar o Plano de Governo_d_o nosso fu~
tur_o Presidente Tancreçig Neve~: ..
IY) Que seja criado _um Eu_ndo Nacional de Trans~
portes Coletivos Urbanos, destinado a financiar investi~
mentos que visem dotar o País <;le sistemas de transportes
coletivos de baixo custO:. de implantação, porém de efiCfência comprovada e reduzido custo de ma_nutenção.
29) Que seja dada prioridade absoluta ao uso nestes
veículos, pela Ordem, das seguintes fontes energêtica10:
a) gás de petróleo natural, hoje queimado nas refina~
rias e plataformas da Petrobrá_s.
_
b) gás proveniente do lixo urbano nas grandes cida~
des.
c) ãlcool combustível com aditivo para os mOtores
do ciclo diesel,
d) eletricidade com tarifas eSpeciais.
e) óleos vegetais não adequados para alimentação.
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3"') QUe as tarifas a serem adotadas para os transportes coletivos sejam resultado de Uf!13 ~mposiçilo de
preços, em que o usuário pague apenas uma parcela a ser
estudada, e o restante, coberto por subsídios governamentais e contribuição dos empregadores, com porcentagens viriãveis, se se tratarem de esia-belécimentos in~
dustríais ou comerciais.
49) Que seja dada prioridade a investimentos em pes~
quisas que visem o aperfeiçoamento não só de veículos,
nlas tambêm dos combustíveis que proporcionem economia real no consumo e que sejam substitutos do combustível importado.
Lembramos aqui que um destes veículos, jã testado e
en:t largo uso, em todo o mundo, o ônibus articula_do
deve ser imediatamente adotado em escala maior no Bra~
siL
Foi ainda na ininha gestão à frente da EBTU que trou~
xemos do Cxterior algumas unidades desses vefculos, ain·
di hoje em serviço 1_1qui em Brasilia, com excelente resul~
ta do.
As vantagens destes coletivos é que, usando um motor
ligeiramente mã.is potente do que os que são usados nos
ônibus convencionais, eles são capazes de transportar o
dobro de passageiros com reais benefícios para todos,
pois o consumo de combustível é apenas um pouco
maior do que o que é gasto nos ônibus convencionais.
Como dissemos acima. a pesquisa contínua levará certàmente a combustíveis que substituain o petróleo inipOftado com real economia paia o Pais.
Um destes combustíveis é o álcool com aditivo, que
substitui com perfeita segurança, o diesel importado e já
está definitivamente provado pela Mercedez~Bens nos
caminhões que trabalham nos canaviais de todo o Pafs.
Por que não se usa álcool aditivado nos ónibus urba·
nos de transporte coletivo onde não houver gâs de petróleo ou gãs do lixo urbano?
Cremos que com estas medidas, que naturalmente deverão ser estudadas a fundo, estaremos propiciando à
classe dos assalariados br\lsileiros a oportunidade de poderem se deslocar para seus locais de trabalho, gastando
o mínimo de tempo e também o mínimo de seus míngua~
dos recursos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
-COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES
Eunice Michiles- Gaivão Modesto- Marco Maciel
- Amaral Furlan - Mauro Borges -Jorge Bornhau~
sen.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Conce4o a palavra ao nobre Senador José Fragelli.
(Pausa.)
S. Ex• não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Ca@õ:so. -(Pausa.)
O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Sr. Presidente, desisto da palavra.
O SR, PRESIDENTE - (Aimir Pinto) - S. Ex• desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferrei.
ra. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Co_ncedo a palavra ao_ nobre Senador Jorge Kalume.
(Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptis~
ta. (Pau_sa.)
S3 Ex_•_ não está presente.
Concedo a palavra ao- nobre Senador Mário Maia.
(Pausa.)
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S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobrC Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES- Sr. Presidente, consulto V. Ex•, se há número mínimo de Senadores presentes
para o prosseguimento da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- "No momento
não existe-.
~ regimental o requerimento de V. Ex•

Sendo evidente a falta de quorum, vou encCrrar a preM
sente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

·s
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 44, de 1981 (n' 587/79, na Casa de origem), que
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, tele--visão, cinema, jornais, revistas!- cartazes, anuários ou-__
qualquer o_utro tipo de publiCição) aceitai" a autorização_ou a veiculação de anúncios e de comerciais que não se>
jam negociados, ·produzidos, -criados, filffiados, gravaw
dos, copiadOs - imagem e som
poi profissionais e
empresas brasileiras, tendo
PARECERES, sob n"s 186 e 187, de 1983, das Comisw
sões;
-de Economia, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardip:o Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e
-de Finanças, favorável.
-c
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 40, DE 1984
(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento
Interno)
Votação, em prirneiio turrio, do Projeto de Lei do Se40, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que autoriza a emissão especial de selos em benefício dos trabalhadores desempregados, tendo
PARECERES ORAIS, proferidos em Plenário, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorável, com emenda
que apresenta de n~' 1-CCJ; e
-de Legislaçio Social e de Finanças, favoráVeis ao
Projeto e à Emerida da Comissão de Constituição e Jus~
tiça.nado~

2
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 100, de 1984
(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento
Interno)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se~
nado n'l' 100. de 1984, de autoria do Senador Nelson Car~
neiro, que acrescenta dispositivo à Lei n'~' 4.504, de 30 de
novembro de 1964 (Estatuto da Terra), com vistas à fi~
xação de módulo de fracionarriento de propriedade rural
específico para o Distríto Federal, tendo
PARECERES ORAIS, favoráveis, proferidos em PlenáriO, das Comissões:
-de Constituição e Justiça;
- de Agricultura; e
-do Distrito Federal.

3
Votação, em turno ónicO, do Projeto de Lei da Câm_a~
ra n9 5, ·de '1981 (n9 3.035/80, na Casa de origem), alterando o art. 1'1' da Lei n9 6.226, de 14 de julho de 1975,
que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Ser~
viço Públicó Federal e de atividade privada para efeito
de aposentadoria, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVELS, sob n•s 971 e 972, de
1981, das Comissões:
- de Segurança Nacional; e
- de Finanças.

4
Votação, em turno óriico, do Projeto de Lei da Câmara n9 10, de 1981 (nCJ 1.529/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's.354 e 355, de
1981, das Comissões:
- de Legislação Social, e
- de Finanças.

Votação, em turno úriico, do Projeto de Lei da Câmaw
ra n'l' 53, de 1977 (n" 227/75, na Casa de origem), que dis-"põe sçbre condições a observar na renovação de contraw
tos ~e at!e_~as profissionais, e dá outras providências, tenw
do
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'sl.360e 1.361,
de 1981, da Com"issões:
-de LegisJaçio Social, e
- de Eduêaçio e Cultura.
7
Votação, em turno-único, do Projeto de Lei da Câmara nl' 65, de 1979 (n" 4.257f77, na Casa de origem, que
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária Federal a seus ocupantes, tendo
PARECERES, sob n•s 335 e 336, de 1980 e 635 a 637,
de 1981, das Comissões:
- de Transportes, Comunlcaçi.o e Obras Pública"s, ]9
pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: favorável
ao Projeto e à Emenda de Plenário;
-~e Finanças, ]9 pronunciamento; favorável; 2'~' pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e
-de ConStituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jtit:icídade dQ Projeto e da EmCnda de Plenái'io.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 784;de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos dos arts. 75, c, 76 e -77, do Regimento lnw
terno, a criação de uma comissão especial mista, composta de li (onze) senadores e II (onze) deputados;' para, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colaboração_das entidades mais representativas da sociedade civil, discutir e apresentar soluções para a crise
econômico-financeira do País.
_(Depe~~~ndo dC:_~!lrecer da Comissão de Economia)
9

Votação, em turno único, do_ Requerimento n9 168, de
I ~8_4,_ de aut_oriados Senadores Humberto Lucena e Nel-

son Carileiro, solicitando,-nos termos do art: 371, c, do
Regimento Interno, urgência para a Mensagem nl' 248,
de 1982, pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização do Senado para que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pir~s (SP), possa contratar _operação de
crédito no valor de Cr$ 52.217.541,95 (cinqUenta e dois
milhões, duzentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta
e um cruzeiros e noventa e cinc-o-centavos).
lO

Votação, em turno (mico, do Requerimento n" 169, de
1984, de autoria dos Senadores Humberto Lucena e Nelson Carneiro, ~solicitando, nos termos do art. 371, c, do
Regimento Interno, urgência para a Mensagem n.,. 249,
de 1982, pela qual o Senhor Presidente da República so-
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licita autOrização do Senado para que a Prefeitura Muni~
cipal de Santa Bárbara D'Oeste (SP), possa contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 30.516.357,59 (trinta
milhões, quinhentos e dezesseis mil, trezentos e cinqUenw
-~a e s_ete cruzeiros e citi.qUenta e nove centavos).
11
Votação, em turno único (apreciação prelimínar dajuw
tidicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n" 79, de 1979 (n'~'
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 5'1' da Lei nCJ 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgâriica da Previdência Social, alterada pela Lei n~' 5.890;-de 8 de junho de 1973, tendo
PARECERES, sob n's 692 e 693, de 1982, das Comissões:
-de Leglslaçio SoCial, favorável, nos termos de
Substitutivo que apresenta; e
- de CoÕsdtui~o e Justiça, pela injuridicidade do
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação Social, com voto vencido, em separado, do Senador Franco
Montoro.-

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)da a sessão.

Estáencerra~

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 50 minutos)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO- SR.
MOACYR DUARTE NA SESSÃO DE 27-8-84 E
QUE, ENTREGUE .4 REVISÃO DO ORADOR:
SERIA PUBLICADO POSTERIOMENTE.
O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para uma
comunicação.) ~Sr. Presidente, Sr~:Sel}ªdores: _
Numi época_ de transição e_ de perplexidade como a
que estamos vivendo, em que os fatos e episódios têm a
vida efêmera das rosas de Malherbe, pois qtal nascem já
sobre eles se abatem as sombras do ocaso julguei oportuno, para assegurar a sua perenidade, encaminhar à consiw
deração da douta Comissão Diretora do S~nado, na forM
ma e em respeito ao que determina a nossa Lei Nonnativ_a_, para~ pàsteriõi'mente, vir ao Placet deste Plenário, reqUerimentO ãtfavés do qU3I preterido seja inserido nos
Anais dO Congresso Nacional, atravês desta Casa o do~
comento_ que se constituiu na Ordem do Dia prociamada
por S. Ex•, o Sr. Ministro do Exército, ao ensejo do
transcurso dQ. "Dia do Soldado". Mas para o que o Sr.
Presidente, não se prolongue mais tempo a análise e o
exame desse documento históricO, e das verdades que o
mesmo--encerra, para atender à curiosidade presente ou
futura Qaquetei i:J.ue ã.inda não o_conhecem, permito-me
lê-lo .agora a fim de que, de já antes mesmo do prévio
conSentimento da Comissão Diietora, o Senado' Federal
registre e assinale as palavras pronunciadas, em bom
tempo e com exatidão de oportunidade, por um homem
de reconhecida altitude moral e comprovada respeitabili~
dade, titular de um cargo não essencialmente técnicomilitar,, mas sim de caráter polític-o na conceituação correta e não defonnada do tenno, como registra o curso da
História-Pátria, com Pandiá Calógeras, civil, e Ministro
da Guerra.
O cargo de Chefe do Estado-Maior das Forças Armaw
da, este sim é um cargo eminentemente militar e, portanto, só pode ser exercido por um oficial-General, de qualquer das três armas, e que se encontre na plenitude do
exercício de sua carreira militar.
Leio Sr. Presidente:
O Exêrcito comemora, hoje, a data de nascimento de seu patrono, o Marechal Luís Alves de Lima e
Silva - Duque de Caxias.
Neste dia de tão alto significado para o soldado
brasileiro, quando em todos os quartêis se reverencia a memória desse inolvidável chefe militar, volvo
meu pensamento para essa admirável instituição
que é o Exêrcito a mais representativa, talvez, de
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nosso povo e .cujas origens remontam ao alvorecer
da própria nacionalidade.
Rememoro as grandiosas tarefas que lhe tem sido
cometidas, no perpassar dos anos não só as de caráter estritamente constucional, mas também as muitas outras consubstaciadas em valiosos contributos
ao desenvolvimento e à integração nacionais.
.. Evoco o singular devotamento com que a elas se
têm dedicado nossos abnegados soldados, nos po~.:-
tos ermos da fronteira, nas selvas hostis da Amaz_ô~_

nia, nas terras ardentes 'do Nordeste, na

sole~ade

dos Pampas, no pulicio das cidades, nas mais diferentes ãreas, enfim, -de nossO imenso território."
"'Orgulho-me, sobremaneira, de coman9ar' homens assím, que-superpõem os interesses da Pátria
às ambições pessoais, e que na servidão de uma car~
reira desprovida de vantagens materiais chegam à
sublimação de entregar a_ vida por um ideal,"
"E é a esses homen_s._a qJJ.eq~ a_ Nação tanto deve,
e sobre cujos ombros pesa a responsabilidade maior
de velar por sua segurança e tranquilidade, que eu
quero dirigir minhas palavras, 'nesta quadra particu~
larmente complexa da vida do país, que está a exigir
de todos_ os bra_si~ros gran~eza, patriotismo e desambição."
..Julgo oportuno ressaltar_, neste instante solene,
que o Exército, no CLlinprimento de suas relevantes
missões, tem pautado sua conduta, invariavelmente,
pelos exemplos edificantes legados por seu eminente
patrono."
..Nos anos dificejs em que o Brasil conquistava
sua independência e se afirmava como Nação livre e
soberana, Caxias foi o ga-rantfdor da intangibilidade
de nossa soberania, o artífice da unidade pátria, o
austero pacificador social e, no ~xercício de tãõ
nobres e graves deveres, soube agir sempre com firmeza- e serenidade sem transigir ]3.n18.is Corii aa:nar:.quia, a indisciplina, a subversão."
•• Essa é a grande lição que dev_e orientar nossO
comportame_n_to_,_ principalmente nesta fase delicada
de transição política, quando estamos culminando
um processo de renovação naçionªl que ;lpesar dos
percalços ~nfrentados modernizou- e descwvolveu o
país, e haverá de nos levar por certo, a um regime
político: ·verdadeiramente democrático e ç~nsentâ
neo com as aspiraçOes do poVo."
"Não nos devemos impressionar, poftaritõ, -com
a orquestração ruidosa de minorias radicais e estéreis que desejam_ semear apenas a desordem e o
caos, nem com a atitude daqueles que, desertando
de seus compromissos oom um passado tão próximo
que até se afigura presente, apressam-se, agora, em-tecer um futuro que lhes parece mais propício, comO
se fosse étiCo olvidar, ao sabor dos interesses pessoais, atitudes e posições livremente assumidas·~.
••Não se iludam os que, fazendo uso da_agitação
e da violência ou aproveitando-se sorrateir:alh~nte
de c_onchavos_ e maquinações astutas, sonham em
modificar, um dia, os fundamentos de nossas instituições políticas, que se assentam em princípios cns:..
tãos e democráticos já incorporados à alma nacio:-_
nal, porque não lograram seu nefasto intento."
••o Exército estará Vigilante e não faltará à
Nação, com a qual sempre foi solidário, especialmente nos momentos de crise, pois comunga dos
mesmos nobres e elevados ·sen_ti_mentos que animam
seus concidadãos. As transformaçõ<es estruturais
realmente desejadas pela sociedade " majoritariamente decididas serão asseguradas e processar-se-ão
em ambiente de ordem e de tranquilidade, sem pressões espúrias, e com- absoluto respeito ao ordenamento jurídico do país."
.. Convém-destacar, no entanto, que essas responsabilidades não são apenas nossas, mas devem ser
compartilhadas por todos os cidadãos democratas,

e de modo particular pelas lideranças políticas, no
desempenho de seu importante papel de condutoras
das atividades de _agremiações partidárias."
Da mesma forma, o espírito de renúncia, a desambição, o devotamento à causa pública - virtudes que engrandeceram -a vida·de Caxias --não
constituem atributos exclusivos dQs homens cfe farda, e merecem ser cultivadaS, também~ peios brasileiros conscientes, mormente por ãqueles que aspiram à condição de estadistas, pois repugna à consciência cívica do país que conveniências pessoais ou
de grupos prevaleçam, em quaisqueJ: circunstâncias,
sobre os superiroes interesses da própria Nação.
Meus comandados:
-=-A vida de Caxias é, toda ela, uma lição permanente de dedicação ao Brasil e confiança na grandeza de seu destino.
Que a imagem desse grande patriota - paradigma de soldado e de_ estadista- cuja ação enérgica,
serena e desprendida permitiu, em tempos incertos e
sombrios do passado, a consolidação da unidade
nacional, ilumine nossas elites para que as dificuldades da hora presente sejam- superadas dentro do
espírito de entendimento e de concórdia, característico da índole de nossa admirável gente.
Os problemas com que eventualmente_ nos _defrontamos devem servir de estimulo ao fortalecimento de nossa têmpera de soldados e brasiiC:iros.
Creio, firmemente, que nossa Pátria superará
com galhardia a conjuntura desfavorável que atra~
vessa, mercê da excelência e magnitude de seus recursos humanos e materiais, para alcançar, em tempos não distantes, o grande o_bjetivo de proporcionar a todos os S!:US lilho_&c dias de ventura, bem-estar
e prosperidade.
Brasflia-DF, em 25 de agosto de 1984.
Gen. Ex. Walter Pires _de Carvalho e Albuquer~
que
Ministro do Exército
~ O SR- l'RESIDENTE ( Moacyr ~Dali a).::... Nobre Senador, o tempo de V. Ex!- Já se eSgotou há 4 minutOs. -

O SR- M:OACYR J)UARTE -)i& Preside!Jte, apenas
alguns poucos minutos para concluir o meu pronuncia~
menta.
Sr. Presidehte, o documento que acaba de ser lido,
subscritO pelo Sr. Ministro do Exército, no-meu entendimento e acredito que no -entendimento da expressiva
miioria dos Srs. Senadores, não representa, como alguns
pretendem fazer crer, qualquer ameaça às instituições vigentes.
O Sr. Jorge Kalume- V, Ex• me permite um aparte?
aparte? ·
o-SR-. MOACYR DUARTE- Não sou daqueles, Sr.
Presidente que convivem com fastasmas ou que se atemorizam com as vozes e os sussurro_s de cassandras desavisadas.
A "Ordem do Dia" do Sr. Ministro do Exército é um
d-óCUm.ento -que honra quem o subscreveu, e é um documento que terá a -sua perenidade na História, porqUe S.
Ex!-_apenas pretendeu avivar a memória O.os deslembrados do que e~tá escrito nó art. 91 da CQnstituiÇão da Re_-:.
pública Fedefativa do Brasil, no que tange à-destiriaÇãà
das Forças Armadas como preservadoras da defesa da
Pátria e garantidores dos poderes constituídos, da lei e
da ordem.
Sr. Presidente, não quero abusar da liberalidade de V.
Ex~. e vou encerrar as minhas palaras.
_
Apen.as, para concluí-Ias quero lembrar ao eminente
Senador Fábio Lucena, que, invocandO dispositivo constitucional, lamentou, no decorrer do desenvolvimento do
seu sempre brilhante raciocínio, que o Presidente da Re~
pública exonerara, para estupefação de toda Nação bra~
sileira, o seu Ministro, o seu ilustrec e emi.nente Ministro
da_ Indústria e do Comércio, quero lembrar ao nobre Se-
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nadar Fábio Lucena que o art. 81, item VI, da Constituição Federal preconiza, no elenco de competências privativas do Presidente da República, a de nomeare de demitir Ministros de Estado. E S. Ex• se houve muito -bem,
porque passando a desmerecer a sua confiança
seu
auxiliar direto, que se postou contra a sua palavra empenhada perante a Nação, de que o Pres_id~nte da República e, por via de conseqüência, o Governo como um todo,
se empenhariam e envidariam os seus esforços e apoiariam o _c;andidato do seu Partido que fosse sagrado pelo
res~ltado dos eleitores-convencionais.
Sr. Presidente, mais uma vez, o ins[gne e preclaro Presidente João Baptista Figueiredo foi c_oerente., _(Muito
bem! Palmas.)

um

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 27-8-84 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso)- Sr, _&~idente,
Srs. Seriadores:
-Nó -iiiiaf de dezembro do ano paSsado, o Sr. Ministro
Walter Pires emitiu uma Ordem do Dia na qual afirmou,
categoricamente, que estavam superadas as circunstâncias que levaram as Forças Armadas a interferir no processo político brasileiro em 1964, e que elas estavam voltadas exclusivamente para as suas atividades profissionais.
Essa declaração peremptória do Sr. Ministro do E~ér
cito levou-me a saudá-lo com eufo_ria, por entendermos
que S. Ex• estava inteiramente de acordo com o projeto
de_ abertura política preconizado pelo Senhor Presidente
da República, General João BaPtista de Oliveira Figueiredo, que ao assumir o seu alto posto, jurou fazer do
Brasil uma democracia. Neste mesmo sentido "foram as
Ordens do_ Dia sucessivamente divulgadas em outras
ocasiões pelos Srs. Ministros da Aeronáutica e da Marinha, que sempre se engajaram no processo de redemocratizaçãó do Brasil, por acharem que as Forças Arma·
das tinham a suprema missão de guardiães da legalidade.
Não é outra coisa aliás o que se lê na Constituição Federal em vigor:
Art. 90. As Forças Armadas, constituidas pela
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com bas_e na hierarquia e na disciplina, sob a
autoridade suprema do Presidente da República e
dentro dos limites da lei.
Art. 9l. As Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança nacional, destinamse à .defesa da Pátria e à garantia dos poderas consti~
tuidos, da lei e da ordem.
Está af o catecismo das Forças Armadas brasileiras,
que deve ser constantemente seguido pelos Si'S. _Ministros militares; do Exército, dâ. Marinha e -da Aeronáutica. Aillda há -poucoS~ di"as; após receberem a_- visita do
candidato do PDS, Deputado Paulo Maluf, à sucessão
presidencial da República, tanto o Ministro da Aeronáutica, como o da Marinha, disseram, em álto e bom sbm,
que a sua Bíblia era a Constituiçãq, o que import'ava
afirmar qtle não se imiscllii'iarii em-nüíféfiâ-de política
partidária. Só quem pode falar pelas Forças Armadas
politicamerite é õ-Senhor Presidente da República, que é
seu Comandante Supremo. Qualquer Ministro militar
que se desviar deste:: rumo estará transgre.dindo a Constituição e ;tS leis do País_. E é o que eu deploro que tenha
acontecido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com o Ministro do Exército Walter Pires. S. Ex', na sua Ord~m do
Dia, sem falar nas alusões merecidas à memória de Caxias, que todos nós homenageamos aqui unanimemente
na última sexta-feira, por ocasião do discurso do nobre
Senador Jorge Kalume, adentrou-se em assuntos de naturez_a política.
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Sobre esta parte da sua Ordem do Dia, trago em nome
da minha bancada, as nossas mais severas restrições.
Não podemos, aceitar que S. Ex• o Sr. Ministro do Exêrcito queira transformãr, a esta altura. quando estamos às
véspera da plena democratização do País, com o anunCio
de Constituinte em 1986, e de eleições, diretas em todos

os níveis, as Forças Armadas em guarda pretoriana do
regime e da política.
Não, Sr. Presidente! Não será com o nosso sUê_n_c_i_o
que isto ocorrerá. Achei da maior infelicidade a Ordem
do Dia do Sr. Ministro do Exército e formulo votos para

que S. Ex• se reencontre com sua postura anterior, de de-zembro do ano passado, quando defendia justamente o
total desengajamento das Forças Armadas do processo
político e, por conseguinte, a sua dedicação exclusiva às
atividades profissionais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO WCENA NA SESSÃO DE27-0s.l!4
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - 1'B. Para
explicação pessoal.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Diante da crítica injusta do nobre Senador ltam.ar
Franco à minha conduta na Liderança do PMDB no Senado Federal, não poderia ficar em silêncio. S. Ex~ exerceu o direito que lhe cabe, de acordo com o Regimentõ
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Interno. quando requeremos neste Plenário, em conjunto com as Lideranças do PDS e do PTB, a urgência urgentíssima para o projeto de lei complementar que regulamenta a composição e o funcionamento do Colégio
Eleitoral~acordo com a Constituição em vigor:
Aliás; a posição de S. Ex~ foi inteiramente discrepante
de toda a Bancada, que pela sua esmagadora maioria me
· dira total reSpildo para que eu assim agisse: Entretanto,
fui um dos primeiros a compreendê-la e a respeitá-la.
Qualificar de açodamento da liderança o requerimento de urgência é uma demasia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, porque eu não cheguei a esse procedimento sem
~ã.ntes ter tido vârias r~uniões com .o Presidente do
fMDB, Peputado Ulisses Guimarães, .e :com o Líder
Freitas Nobre. Eu e o Líder Freitas Nobre tivemos encontroS .sucessivos com as Lideranças do PDS e do PTB,
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, até que
afinal chegamos àquele texto. Depois de uma reunião
com os companheiros da Frente Liberal, fui liberado
para não só apresentar o projet9 como para pedir urgência urgentíssima..
Portanto, estou rigorosamente dentro de urna orientação partidâria e seguindo,também, do mesmo modo,
uma decisão soberana da Convenção Nacional do meu
Partido, que deliberou indicar os nomes de Tancredo
Neves e José Sarney para disputarem, como candida.tos,
a ·Presidência e a vice-Presidência da República no Colégio Eleitoral que se reúne a 15 de janeiro de 1985, sem
prejuizo de continuarmos a nossa luta pelo restabeleci-
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mento das eleições diretas. Porque, jâ o disse nesta Casa
onosso grande desejo é que os nossos candidatos fossem
eleitos pelo voto popular. Tanto assirii que realmente na
próxima quarta-feira, âs 14 horas e 30 minutos, estare~
rilOS no Gabinete de V. Exf, com todos os presidentes de
Partido Líderes na Câmara e no Senado, para, mais uma
vez, insistirmos com V. Ex~. Presidente Moacyr Dalla no
sentido da _inclusão da Emenda Theodoro Mendes na
pauta dos trabalhos do Congresso Nacional, tendo sido
feitos convites, em tempo oportuno, diga-se de passagem, ao Presidente Augusto Franco, do PDS, e aos Líderes do PDS no Senado, o Senador Aloysio Chaves, ·e na
Câmara, o Deputado Nelson Marchezan.
Com estaS palavras, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
creio que dou por esclarecido, mais uma vez, o epísódio
da urgência urgentíssima que requeremos para o projeto
de lei complementar que regulamenta o Colégio Eleitoral. Quero dizer, ainda, que não me sinto atingido pelas
críticas do Senador Itamar Franco, porque se S. Ex~ é
coerente com o programa do PMDB, .eu também o sou,
pois neste particular nós não podemos caminhar por roteiros diferentes. S. Ex• mesmo, em 1978- e eu tenho o
documento em minhas mãos,- compareceu e votou no
Colégio Eleitoral, quando o MDB lançou como candidato a Presidente da República o General .Euler Bentes
Monteiro.
Esta é a verdade histórica, da qual nós não podemos
nos afastar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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SUMÁRIO
1- ATA DA 132• SESSÃO, EM 29 DE AGOSTO DE 1984

SENADOR FÁBIO LUCENA. -ObservaçõeS às
considerações feitas pelo orador que o antecedeu na
tribuna.

1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da Repdblica

- N's 148 e 149/84 (n•s 307 e 308/84, na origem),
de agradecimento de comunicação.
1.2.2 - Parecer encaminhado à Mesa

SENADOR. HUMBERTO LUCENA, c~mo Líder
- Reunião que está sendo realizada entre as líderança's dos partidos de Oposição com o Presidente do
Congresso Nac_i_onaJ, visando a incl_usão em Ordem
do Dia da chamada "Emenda Theodoro M'endes".
SENADOR ALO YS!O CHAVES, em questão de
ordem - Interpretação que estaria sendo dado adispositivo regimental referente à concessão da palavra
para explicação pessoal.

1.2.3 ....!...Comunicaçilo da Liderança do PDS

-Referente a indicação do Sr. Senador Moacyr
Duarte, para exercer a Vice·Liderança do PDS, em
substituição ao _Sr. Senador Aderbal Jurema.
-Substituição de membros em Comi_ssão Permanente.
1 .2.4 -

Leitura de Projeto

-Projeto de Lei do Senado n"' 162/84, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro,-que autoriza o pagamento do 13"'-salário em parcelas mensais, a partir
do primeiro mês do ano, na condição que especifica.
1.2.5- _COmunfcaçilo da Presidência
-Referente a iD.dicaÇão do Sr. SenadOr VirgTITO
Távora, a convite da SUDENE, para comparecer à
Ducentésima Nonagésima Reunião do Conselho Deliberativo daquele órgão, a realizar-se no próximo
dia 31, na cidade de Sobrai, Ceará.

1.2.6 - Discursos do Expediente
SENADOR MÃR/0 MAIA - Eleições -àíretaS
para a sucessão do Presidentre João Figueiredo.
SENADOR FÁBIO LUCENA - COnstrangímento a que teria sido submetido o Vice-Presidente Aureliano Chaves, em viagens através de aviões da FAB.
SENADOR ALO YS!O CHAVES- Contradições
no comportamento do PMDB. Reparos ao discurso
proferido pelo Sr. Fábio Lucena.

SENADOR FÁBIO LUCENA, em questão de ar~
dem -Contraditando a questão de ordem levantada
pelo Senador Aloysio Chaves.

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA- Apelo ao
Presidente da República em favor da concessão do
13~>~salário aos servidores públicos civis e militares.
SENADOR MOACYR DUARTE -··Indicação de
S. Ex' para a função de Vice-L.fder do PDS.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Solidariedade de S. Ex• ao pronunciamento do Senador Leurival Baptista referente a conceSsão do 131' -salário
aos servidores póblicos civis e militares. Convite recebido por S. Ex•, de D. Miguel De La Madri, Presidente da República dos Estados Unidos Mexicanos
para pa,rticipar da solenidade no Congresso Nacional
daqu-efe País. Problema _da mulher no Código Civil
que será discutido amanhã, no Instituto dos Advogados Brasileiros. 42~' aniversário da LBA.

1.2.7- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizarse hoje, ãs 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Díaque designa.
1.2.8 - Comunicação da Liderança do PDS
Substituição de membros em Comissões Permanentes.

!.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento nl' 784f83, de autoria do Sr. Senador Henrique Santillo, solicitando, a criação de
uma comissão especial mista, composta de li senadores e li deputados, para, no prazo de 120 dias,
-com a colaboração das entidades mais representaü~
vas da Sociedade civil, discutir e apresentar soluções
para a crise ecónômiCO-financeira do País. Retirado,
noS -termos do Requerimento 182/84.
-Projeto de Lei do Senado n"' 40/84, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que. autoriza a emissão
especial de selos em benefícios dos trabalhadores desempregados. (Em regime de urgência): Aprovado,
com emenda. Ã Comissão de Redação,
-=:--Projeto. de LeCdo Senado_ nl' 40/84, .:;:m reg!me de urgência. Aprovado, em segundo turno. À Câmara
dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n~> 100/84, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n"' 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), com vistas à fixação de módulos de
fracionamento de propriedade rural específico para o
Distrito Federal (Em regime de urgência.), Aprovado
em primeiro e segundo turnos. A Comissão de Reda_ção.
- RedaÇão final do Projeto de Lei do Senado n~
100/84;-em regime de urgência. Aprovada. À Câmara
dos Deputados.
---Projeto Ue Lefda Câmara n"' 5/81 (n"' 3.035/RO,
na Casa de origem), alterando o art. 111 da Lei n~' _
6.226, de 14 de julho. de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Serviço Público Federal
e de atividade privada para efeito de aposentadoria, e
dá outras providências. Votação adiada por falta de
quorum.
--1 Projeto
de Lei da Câmara n_l' 10/81 (n"'
1.529/79, nã Casa de origem), que dispõe sobre a
- aposentadoria, com proventos integrais, dos excombatentes segurados da Previdência Social. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 44/81 (n"' 587/79,
na Cada de origem), que veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornai_~_,
revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de
publicação), aceitar a autorização ou a veiculação de
anúncios e de comerciais que não sejam negociados
produzidos, criados, filmados, gravados copiados-
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Oiretor-Gerol do Senado Federal
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal
ALOISIO BARBOSA DE SOUZA
ASSINATURAS

Oiretor Executivo

Via Superfície:

LUIZ CARLOS DE BASTOS

Semestre
Ano

Diretor Industrial

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6,000,00

RUDY MAURER

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00
Tirag..em: 2.200 exemplares

DiretOr Administrativo

..

imagem e som -

por profissioJiais- e empresas brasi-

SENADOR MOACYR DALLA -Dia do Estu-

leiras, Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 53j77 (n9 227/75,

dant~

na Ca-sa de origem), que dispõe sobre condições a ob-

servar na renovação de contratos de atletas profissionais, e dá outras providências. Vot;1ção adiada por
falta de quorum.

SENADOR NELSON CARNEIRO- IntranqUili-,
dade reinante entre -Os trabalhacjQres das áreas portuárias e marítimas em virtude da prenunciada alteração na legislação que regulamenta as relações laborais daquelas categorias profissionais.

-Projeto de Lei da Câmara n'i' 65/79 (n~'
4.257/77, na Casa de origem), que autoriza a alienação de imóveis residenciais- Qa Rede F erroviãria
Federal a seus ocupantes. Votação adiada por falta de
quorum.

SENADOR GISTÃO MVLLER do coma_ndo dos esportes amadQTe.s.

-Requerimento n9 168/84, solici~ando urgên?ia
para a Mensagem n9 248/82, pela qual o Senhor P'residente da República solicita autorização do Senado
para que a Prefeitura Municipal de Ri!?ei~o Pit-es
(SP), possa contratar operação_ de cré~ito np yalor de
Cri 52.217.541,95 (cinqUenta e dQi_s mjlh_ões, duzen_tos e _dez,~sete mil quinhentos e quarenta e um cruzeiros e n_oventa e cinco centavos). yotaÇão- adiada
por falta de quorum.
-Requerimento n9 169/84, solicitando urgência
para a Mensagem n"' 249(82, pela qual o Senhor Presidente da República solicita autõrização do S:,nado
par<.~ que a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara
D'Oeste (SP), possa contratar operação de cr_édltp
no valor de Cr$ 30.516.357,59 (trinta milhões, qUinhentos e: d~eis mil, trezentos e cinqüenta e sete
cruzeiros-e cinqüenta e nove centavos). Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de lei da Câmara nq9/79 (n~ 1:5llj75,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art.
5"' da Lei n"' ),807, de 26 de agosto de 1960, que dispêle sobre a Lei Orgânica da Previdência SoCial, alte·
rada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho d~ __l973. Votação adiada por falta de quorum.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR GABRIEL HERMES - Defesa da
aprovação do Projeto de lei do Senado n"' 18/84, de
autoria de S. EX• qLLe inclui a categoria de ·contador
no grupo da Confederação Nacional das Profissões
Liberais.

Renovação

SENADOR JAISON BARRETO- Providências
de ordem administrativas no âmbito do GÕverno Federal, visando o atendimento de reivindicações das
classes produtoras do Estado de Santa Catariria.
-sENADOR JORGE KALUME- Necrológio do
· Advog<ido ~aniel Israel.

SENADOR PASSOS PORTO- Centenãrio de
nascimento de Aníbal Freire da Fonsêca, __
l.S- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2- ATA DA 133• SESSÃO, EM 29 DE AGOSTO DE I984
2j :,:..ABERTURA'
2.2-'- EXPEDIENTE
2.2.1- Aviso do Ministro-Chefe do Gabinete Civil
da Presidência -da República

N<> 407/84, encaminhando esclarecinientos da
SEPLAN sobre quesitos constante:s do Requerimento n"' 43/84, do Sr. Itamar Franco.

1981, pelos Governos da República Federativa do
Brasil e da RepúbHca Francesa. aprovada. Ã promulgação.
-Projeto de Lei da Câmara nq 99/82 (n9
6.059(82, na Casa de origem), de Iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre o ensino no Ministério da Aeronáutica. Aprovado nos termos do Substitutivo da Comissão de Segurança NacionaL À Corriissão de Redação.
_
-Parecer da Comissão de Relações ExterioreS
sobre a ]\fen~agepl_n9 127/84 (n"' 277/84, na Origem),
de 3 de agosto do corrente ano, pela qual o Seilhor
Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolha. do Sr. João Hermes Pereira de
Araújo, Ministro de Primeira ClasSe, ·aa C~rreir"ã -de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto -ª República Argentina. Apreciado em
sessão secreta.
2.4- DISCURSO APúS A ORDEM DO DIA
~SENADOR

GASTÃO MVLLER- Apelo recebido do Secretário de Agricultura do Estado de Mato
Grosso, no sentido de que S. Ex' diligencie junto a
Diretoria do BaJ:?,CO do Brasil, a liberação entecipada
da primeira parcela do valor básico de custeio, destinado aos agríéultores daquele Estado.
2.5-.DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
3 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO
ANTERIOR
Do ~r. Almir Pinto, pronunciado na sessão de 278-84.

4 - RETIFICAÇÃO
Ata da 120' Sessão, realizada em

2.3 ~ORDEM DO DIA
- Redação final do_J:l:rojeto de Decreto LegislativO n9 27 (83 (n~' 10/83, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção de Cooperação Judiciária eril Matéria Civil, Corneteia!, Trabalhista e
Administrativa, assinada em Paris, a 30 de janeiro Qe

16-8~84.

5-MESA DIRETORA
6- UDERES E V! CE-LIDERES DE PARTI·
DOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
.
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Ata da 132'- Sessão, em 29 de agosto d~ 1984
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência do Sr. Almir Pinto
projeto combina os dois regimes tradicionais de solução
de connitos, mediante mecanismos eXti'ajudiciais de
composição conciliação e arbitragem propriamente dita
(prestação Jurisdicional específiCa). Acllcifüe, destaca
que, para atingir seus objetivos primó-idiais, o projeto
idealizou o Juizado Especial de Pequenas Causã.s- e-o
processo a ser nele seguido, com obediência a vários
princípios básicos,_ a saber: (a) facultatividade; (b)_ bu_sca
permanente de conciliação; (c) sin1pficidade; (d) celeridade; (e) economia; e (f) amplitude _9os poderes do juiz.
No mérito, a· matéria visa dar tratamento adequado às
causas de red_uzido valor econômico, por meio de solução judiciária rápida e barata, uma vez que - como
Conclui a ExposiçãÕ de Motivos- tafs conflitos, quando
não solucionados devidamente, constitúem fonte gera~
dora de tensão s·ot:ial que deve ser sempre evitada.
Na Câmara, o projeto foi aprovado com emendas que
aperfeiçoaram o projeto original, vindo a matéria ao
exãme desta Casa.

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. AO/.HfCSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume -

Mário Mã.ia -

Fábio Lucena-...:...

Raimundo Parente -Aioysio Chaves_- Gabriel Hermes- Hélio GUeirõS_- Alex.andre Cos_ta ~ Albert_o Silva- Helvídio Nunes ~Almir Piilto-- José Uns-Virgílio Távora- Moacyr Duarte- MarünS FilhoHumberto Lucena -- Marcondes Gadclha - Milton
Cabral- Cid Sampaio- Marco Maciel- Luiz Cavalcante - Lourivat Baptista - Passos Pôrto - Jutahy
Magalhães - Lomanto Júnior ..::.. Luiz Viana --João
Calmon - JoSé lgnáCíõ Feri-elra - Moacyr palia Nelson Carneiro- RoOt:rfO" s-alllnlino.::..... Itamar Franco- Alfredo Campos- Benedito Ferreira- Heilrique
Santillo - Mauro Borges- GaStão Mü"ller- Roberto
Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda- Jaison
Barreto- Lenoir VargàS- CãiloS_Chia.xelli_-_Pedro
Simon - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -A lista de presença acusa o comparecimento de45 Srs. Senadores. Ha~
veÕdo número regimental, dei:laro -a-berta-~a seSsão. ~
Sob a proteção de Deus, iniciamoS-IiOSsOs-tdtbalhos.
O Sr. l~'~Secretário procederá à leitura do Expediente.
~

Voto do Relator:

lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

De agradecimento de comunicação:
N9 148/84 (n"' 307/84, na origem), de 28 de agOSto do
corrente ano, relativa à aprovação das matérias cOnstail~
tes das Mensagens da Presidência da República n9S 5 e 6,
de 1984.
N• 149/84 (n' 308/84, na origem), de 28 de agosto do
corrente ano, relativa à aprovaçãO das matérias-constan~
tes das Mensagens da Presidência da República n~'s 170,
27, 266 e 279, de 1984.
---

Também porque ê possível a interposição de recurso,
parece-me_ necessário prever o cabimento de embargos
de declaração para suprir dúvidas, omissões, contra~
dições ou obscuridades do acórdão do colegiado julgador, motivo pelo qual deve ser a matéria objeto de previ~
são-específica no art. 46 do projeto, na versãO aprovada
pela Câmara, artigo esse que deve ser renumerado, em
função do acréscimo da regra anteriormente ifldicada,
nO_ que Concerne- à súfnula do julgamento do recurso.
Por fim, no art. 52, o projeto, ein sua redação atual, só
prevê a c-ondenação do vencido ao pagamento de custas
e honorários de advogado, quando for litigante de má fé,
parecendo~me ser conveniente, neste particular, restau~
tãt ã-proposta inicial do Executivo no sentido de impor
ao recorrente, vencido, o ónus dessa condenação no caso
de o recurso vir a ser desprovido.
Diante do exposto, como inexistem óbices constitucio~
nais ou--de- tecnicidade legislativa, meu parecer é pela
aproyaç_ão do projeto, com as seguintes emendas:

~

PARECER
PARECER No 431, DE 1984

Da Comissio de Constituiçio e Justiça, sobre o
Projeto de Lei da Câmara n~' 126, de 1984 (n"' 1.950~
C/83 Câmara dos Deputados) que "dispõe sobre a
criação do funcionamento do Juizado Especial de Pequenas Causas".
Relator: Senador Passos Pôrto
O projeto em exame, ói'lglnário do Poder El'.ecutivo,
estabelece a possibUidade de criação, nos Estados, Dis~
trito Federal e TerritóriOs, dos)uizados EspeciaiS-de Pe·
quenas Causas, definidos comO órgão da Justiça ardi.:.
nária, para processo e julgamento, por opção do autor,
de certas causas de reduzido valor econômico, excluído~ ~
litígios que em razão da matér_ia, continuam sujC:itos- ao_
regime processual comum independentemente do seu valor, tais como, as causas de natureza aliment_ar, falimen~
tar, fiscal e de interesse da Fazenda Pú_blica, bem como
as relativas a acidentes do trabalho, a resfduos e ao esta-:.
do e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patri~
monial.
Na Exposição de Motivos que acompanha a Mensa~
gem Presidencial, é assinalado que o sistema previsto no

-Do ponto de vista de conveniênci~- e oPortun-idad~,
não tenho dúvidas em reconhecer que, realmente, a pro~
posta de criação e funcionamento do Juizado Especial de
Pequenas Causas atende aos interesses da nação e, em especial, da população carente de Justiça efetiva e eficaz.
De fato, é notório que, se o Judicíãriõ-é, hoje, deficiente
p-ara resolver satisfastoriamente os letígios de maior va~
lor económico, com. relação às pequenas causas é possí~
vel afirmar a própria inexistência de aparelhamento judicial próprio para solucioná-las. Dessa forma, os pequenos litígios ou ficam sem solução alguma, desapontando
ou recalcando mágoas e descontentamentos que, acumu~
lados, poderão gerar conseqÜênCias danosas à sociedade,
ou, ainda, são esses litfgios solucionados de forma imidequada, Seja pelo uSO_ de Violência, seja pela intervenção
de terceiros que não estão Preparados para arbitrar con~
flitos e terminc:!m~ sempre,-por- coagi! alguma das partes
a aceitar ãs imposições da outra.
Administrar a Justiça constitui dever primordial do
Estado e, assim, o·projeto disciPlinador dO Juizado Especial de Pequenas Causas deve ser aprovado por suarelevante finalidade de permitir qUe-também os litígios de
pequena monta, nos quais são interessados, em regra, as
pessoas de poucas posses, tenham solução judicial ade~
quã-da.
Quanto aos aspectos jurfdicos e técr)icos do projeto,
entendo que o projeto se co-mpatibiliza com as normas
constitucionais vigentes e não merece reparos, a não ser
em alguns pontos, nos quais deve ser emendãdo para melhor aclaramento e compreensão_.
Assim é que, no art. 42, que trata do recurso, foi usado
o termq "embargante", inadequado à hipótese porque
nãõ fo'rã:in previstos embargos à sentença do primeiro
grau de jurisdição. Daí, ser necessário- substituir esse ter~
mo por. "recorrente".
O art. 46 do projeto original do Executivo dispunha
que "se a sentença for confirlnada por seus própriõs fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão",
sendo essa disposição suprimida, por emenda, na Câmara. Todavia, parece~nos ser·conVetlietite iminter o dispositivo supriiifidO, porquanto, liãVendõ recurso conlra a
sentf:nça-de primeiro graU a ser julgado poi- Um Colegiada, deverá haver, também, o acórdão-jUlgador do recu·r~
so e, nessas condições, a súmula do julgamento na fase
recursal poderá ser suficiente pãra a decisão, quando a
sentença for con_firmada por seus própriO-s fLi.ndamen~os.

Emenda n"' I - CCJ:
-Substitua-se, no artigo 42, o termo "embargante" por
"recorrente".
Emenda

n~'

2 - CCJ:

Inclua~se

novo artigo com o n<? 46, renumerando-se os
subseqüentes, vigorando o preceito adicionado com a seguinte redação:
, "Art 46 Se a sentença for confirmada pelos
próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá -de-acórdão".

Emenda n<? 3 -

CCJ:

Acrescente-se ao art. 46 (numeração atual) do projeto,
logo após a expressãQ ...na sentença" a expressãQ ...ou
acórdão".
Emenda n' 4 -

CCJ:

Acrescente-se, no final do art. 50 do projeto a expressão; "em primeiro grande jurisdição".
Emenda

n'~

5-

CCJ:

O art. _52 do projeto passa a ter a seguinte redação
, "Art. 52 A sentenÇa de primeiro grau rião condenará o vencido em custas e honorários de advoga~
do, ressalvados os ·casos de litigãncia de má fé. Em
segunâo grau o recorrente, vencido, pagará as cUstas e honorários de advogado que serão fixados en~
tre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do
valor da condenação ou, não havendo condenação,
do valor corrigido da causa."
Sala das Com-iSsões 22 de agosto de 1984. - Helvídio
Nunes, Presidente- Passos Pôrto, 3Relator- Octávio
Cardoso --Odacir Soares- Enéas Faria- Hélio Guei~
ros - Amarai Furl~ --José Fragelli.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. l'~~
Secretârio.
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LEGISLAÇÃO CITADA

É lida a seguinte

Brasflia, 29 de agosto de 1984
Of.jSFjGLGjN• 077/84
Senhor Presidente:
Comunlco a Vossa Excelência que o Senador Aberbal
Jurcma deixou- de exercer, por decisão própria, a ViceUdcrança do PDS, sendo designado para substituí-lo o
Senador Moacyr Duarte.
Reitero a V. Ex• meusprotesfos de alto apreço e consideração. - Aloysio Chãves, Líder do PD~.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)
cação lida vai à publicação.

~-A

Cgmuni-

Sobre_ a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19 Secretário.
~ lida a seguinte

-- Brasília, 29 de agosto de 1984
Of./SF/GLG/N• 078/84
Senhor Presidente: .. .
.
Comunico a V. Ex• que designei o Senador Morvan
Acay;;tba para substituir, cOriio membro titular, naComissão de Constituição e· Justiça, o Senador Murilo Badaró, que aceitou o cargo de Ministro da lndústria e do_
Co_mêrci_o, e rr:Senador Moacyr Duarte, em substituição
ao Senador Martins Filho, que_ se desligou do PDS.
Reitero a V. Ex• meus protestos de alto apreço·e:consideração. - Aloysio Chaves,_ Líder do PDS.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Serão feitas as
substituições solicitadas.
Sobre a mesa, projeto de lei que-vai ser lido pelo Sr. l 9.
SecretáriO.
É rido o seguinte

PROJETO D.E LEI DO SENADO N• l62 DE 1984
Autoriza o pagamento de 139 salário em parcelas
mensais, a partir do primeiro mês do ano, na condição
que especifica.
O CongresSo-Nacional decreta:
Art. J9_ Sem prejufzo do disposto no a~:1..29 da Lei n9
4.749, de 12 de agosto de 1965, ao empregador s~rã permitido efetuar_o pagamento da gratificação de Natal mês
a ritês, simultaneamente com os salários à razão de um
doze-avos (1/12) de:.cada vez, tomando por base sempre
o valor _salarial do mês anterior e realizando as enventuais compensações no último mês do ano.
Art. 29 Esta lei enfrará em vigor na data de Slla
publicação.
Art. J9_ Revogam-se as _disposiÇões em contfário.
Justificação
A proposição ora ofefecida à_consideração da Casa
permite- não impõe- que oS empregadõres efetuenl o
pagamento do lJ9 salário (ou G[~t_ifiêação de Natal) em
parcelas mensais, a partir do primeiro mês rlo ano, si~
multaneamente com os saláríoS.
Trata-se de uma_tentatlva de melhorar__a nmda mensal
do_s_trabalhadores em geral, sem onerar seus empregadores que já estão o!Jrigados ao dispêndio relativo à citada
gratificação, só que em uma ou duas vezes, nos termos
da Lei n9 4.090, de 13 de julho de 1962 ç_d;d,,_ei u? 4.749,
de 12 de agosto de 1_965.______ _
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1984. -Nelson Car-neiro.

LEI No 4.749 DE 12 AGOSTO DE !96;
Dispõe sobre o pagamento da gratificatã,o prevista
na Lei n'i' 4.090 de 13 de julho de 1962.
Art. 29 Entre os meses de fevereirO e noveml5ro de
cada ano, o empregador pagará como adiantamento da
gratificação referida no artigo precedente, de uma só yez,
metade do salário recebido pelo respectivo empregado
no mês anterior.
§ 19 O empregador não estarâ obrigado a pagar o
adianiain-ento no mesmo mêS, a todos os seus empregaaos.
§ 29 O adiantamento será pagá ao ensefo daS férias
do empregado, sempre que este o requere no mês de janeiro do correspon-den~e ano.

..

................ -....... ... -·-· .._.... ·-·· .......- -...
-

(Às Comissões -de cOi1stitúlÇâO.e'Justiça e de

Legislação Social.}

O SR. PRESIDENTE (A 1m ir Pinto)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -A Presidência
comunica ao plená-rio que, atendendo à ccinvite da SupeM
·r-intendência do Desenvolvimento do Nordeste ---sUO EN E, o Senador Virgílio -Távora foi designado, pela
Comissão de Assuntos Regionaís, para· comp-arecer à
duocentêsima nonagésima reunião do Conselho Deliberativo daquele órgão, a realizar-se no próximo dia 3 l, na
Cídide de Sobral, Ceará.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- fiâ oradores
lnscrit_os. Concedo a palav_ra ao nobre Senado-r -Mário
Maia.
. _.
O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr.' Presidente, Srs. S~nador_es:
tema que pretendemos ab_ordar neste ligeífõ-prOriunciamento que fazemos nesta tarde ê ainda o_Coiégio Eleitoral Versos eleições diretas.
O Pomo .da discórdia está_ no Colégio Eleitoral. Só
uma minoria insignificante Oquer: a fração ortOdoxa de
um único partido político. O PT, não o qtJC!r. o-PTB,
não o quer. O PDT, não o quer. O PMDB, não o quer.
Dois terços do J;>DS, não o quere:.m._A Nação_ inteira. o:rçjeita com singular repugnância.
O Colégio Eleitoral já causou e continua causando os
efeitos mais nefastos e devastadores em todQS_ os partidos
políticos.
O PDS, implodido pelas pressões endógenas do Colêgio Eleitoral, fragmentouMse. Dos estilhaçoS: juntaram-se
três Segmentos identificáveis: A frente liberal; a frente independente e a frente ortodoxa. Desse desmoronamepto
total, sobrou um fragmento: O Líder do Governo na. Câmara,_ o Sr. Nelson Marchezan, que atónito, rl.ão sabe
onde se encaixar. Não encontra a quem liderar. Das múltiplas fraturas do politraumatismQ do corpo de seu antiM
go maior Partido do Ocidente, sente-se como um s.eqUesrr-ó-ein rejeiÇ-ão.
O PMDB, por sua vez, 29 maior Partido do Brasil e 19
da oposição, cinde-se_ igualmente em três grupos: Os
Pragmáticos que reconhece_m _que o colêgio é espúrio, ilegal e podre, que o Colégio Eleitoral é uma fossa nojenta,
mas. que se deve ter a coragem de pular dentro dela, mergulha~ na podridão, para ir b_uscar o ouro fascinante do
pode~ que está Tá no fundo. O re_nitente grupo dos "Só
diretas", ao qual eu pertenço que insiste em utilizar todos os. recursos para que a emenda Theodoro Mendes
eritre para votação na Ordem do Dia do Congresso Nacional. Enquanto isso, luta bravamente contra a regulamentação do Colégio Eleitoral. E o grupo dos calados ou
calejados que esperam os fatos acont~r para ver onde
!feçdocam. Estes dão razã__o aos últimos, mas concordam
com os primeiros.
O Presidente do PT diz lá fora que não vai·ao Colégio
EleitOral. O líder do Piutido, na Cànl.ara, defende a necessidade histórica de_ ir ao Colégio, para não "entregar
õ ouro ao bandido".
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O PTB está semelhantemente fendido: Seu Presidente
diz que não vai ao Colégio porque este é incoveníente.
,Sey. Uder na Câmara defende a negociação para auferir
vantagenS. Os Deputados do PTB por suas vezes diviM
dem suas preferências entre o candidato do governo e o
das _oposições.
:o PDT, por seu líder máximo, inclina-se a ir ao Colégio Eleitoral, mesmo considerando-o espúrio. Ele irâ
para apoiar o ·candidato das oposições, porém sem compromisso com quem quer que seja.
Aí está resumidamente, Srs. Senadores o quadro caótiM
co a que o Colégio Eleitoral, adredemente fabricildo
fiar--a gai-ãiltir o contlnuísmo, emoldurou para a grande
exposição da inusitada política brasileira nos caliginosos
dias de hoje.
Mas se os políticos o acham esp-úrio; se a Nação o repele, se o povo nas praças públicas aos milhões, em uma
~ s6"Voz:; peae o sei! fim. Por que permanece tão hedionda
instituição?
Estaríamos todoS nós moucos e incapacitados de OUY:ir
o clamor cívico da gente brasileira; ou estaríamos hipnotizados pela ambiç.ào do poder?
i'"erMnos-íamos os políticos nos transformado em
pobres Sandeus nesses 20 anos de sistemâtico casuísmo
autoritário; ou teríamos sofrtdo uma la_vagem qerebral
paloviana de tal natureza que a ética e a coerência para
nós passou a ser mera figura de retórica?
Para ser político é necessário ter duas faces como lano, ou_Ser policefálico como as hidras?
· Srs. Senadores, acho que é chegado a hora de nos encontrarinos conosco. t chegado a hora de olharmos para
dentro de nós prÓprios e nos perglmtarmós o que somos:
Homens ou mentecaptos? Por que não fazemos uso da
razão? O que estaria acontecendo com os políticos desta
Nação?
Goverrlo e OposiçãO êstão coiiVencidos de que é preciso mudar. Ambos os candidatos recém-escolhido_s em
convençã9 pregam mudanças.. _
._ .
-_Por que. en-tãO não ·se comeÇar Pela mudariçã número
um que retiraria o Brasil imediatamente deste_ _terrível
impasse que nos -dilacera e nos_divide ~da vez _mais a
cada dia que passa?
- Ê tão fácil, Sr. Presidente. Está nas mãos de-v. Ex•.
Coloque a emenda Theodoro Mendes na ordem do dia e
verá que desta vez os Sen~,ores parlamentares comparecerão e_tirmassa para aprová-la. E atravês das eleições diretas, pelo voto livre, secreto e soberano do povo, o Estado NaCional encontrar-se-á novamente ccim a Nação
brasileira, depois dessa longa noite de 20 anos de into!erància e incompreensões.
A COnciliação brasjleica, s6 _tem um _caminho no presente mOmentO: EleiçõeS Diretas já. O contráJ.:io, será
caos._Quem viver, vetá, Não quero imitar C:i.Ssandra.
Mas só os cegos não vêem a tempestade se formando nos
hÚrizontes daS paixões eXarcebad_as pela ambição conti- nuísta do sistema no poder: Haja vistª_a recente e po[êmica ordem do dia do Sr. Gal. Walter_ Pires, Ministro do
ExérCito, a pretexto das comemorações_ do dia do SoldadÕ- brasileiro.
Mais grave, entretanto, que a sediciosa ordem__çio _dia
do Sr. Ministro do Exército Brasileiro, foi a indelicada e
provocadora atitude de desconvidar S. Ex• o~~~ ~i~-·
PreSidente da-República Dr. Aureliano Chaves para as
festividades de Caxias, além da facciosa ação de agraciar
cem condecorações do Exér.cito apenas parlamentares
reconhecidamente atrelados à candiçiatJ.lra do Dep. Federal Dr. Paulo Salim Maluf, candidato do partido do
Governo.
Sr. Presidente_ e Srs Senadores, concluo -com as palavras do próprio Líder do Governo, Deputado Nelson
Marchezan, num desabafo aó Deputado Flâvi_o
Marcílio; "E indiscutível, hoje, a fragilidade do Colégio
Eleitoral."
Muito obrigado, S_r, Presidente. (Muito bemJ Palmas)
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O SR. PRESIDEN-tE (Amir Pltlto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.

são indispensáveis, pois que "aCabaram as credibilidades
e as mais compreensíveis paciências."

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronun-cia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)--Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Neste exato momento, ·o~ presidentes de todos os Partidos de Oposição no PaíS ellcóntram-se no gabinete do
Sr. Presidente do Senado Federal, formulando a S. Ex',
em nome da Nação brasileira, veemente apelo para que a
Emenda Theodoro Mendes, que- restabelece as elefções
diretas para Presidente da República; seja incluída na
Ordem do Dia do Congresso Nacional.
DiZia, há p-oucos minutos,_ que a autol-ldadC decisiVa,
que detém o poder decisório em última ínStâricia ii:o
Congresso Nacional, é S. Ex' o eminente Lícler do Governo e do PDS do Senado, Sr. Senador Aloysio Chaces.
~. por conseguinte, ao eminente Senador pelo Pará,
ex-Governdaor do- grande EstadQAmazônico; quCã.S lideranças oposicionistas também se dirigCm nesta oportunidade, porque depende, sem dúvida algulna, do "de
acord.o" de S. Ex', para que a importnate emenda consti-tucional seja incluída na Ordem do biã- do cOngresso
Nacional.
Vale ressaltar; Sr. Presidente, que o candidato do
PMDB à Presidência da República, Dr. Tancredo-Neves, que estã com sua eleição praticamente assegurada
pelo Colégio Eleitoral, encontra-se na liderança dos apelantes, dirigindo ao Presidente Moacyr Dalla o veemente
apelo d_o povo brasileiro, que deseja proceder às mudanças dentro da Constituição e d-ãS leis, que deseja, em
síntese, eleger o ex-Governadôr-miflCíio para a Presidência da República Pelo voto direto, pondo, assim; termo a
essa sucessão presidencial que vem sendo promovida espuriamente pelo chamado colégio eleitoral.
Mas, Sr. Presidente, é outro o assunto que me traz à
tribuna.

O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, em sua
autobiÕgra:tla-precoce, diz EvtuSh~nko qtie;,''O poeta é
irmão do profeta". Eu não sou poeta nem profeta mas V.
~x• deve ser as duas coisas ao mesmo tempç:t_, eis que o
assunto .que me traz à tribuna são as Ordens do Dia do
Sr. Ministro da Aeronáutica, todas editadas a partir do
ano de 1979. E eis o que diz o Ministro, na Ordem do
Dia de 31 de março de 1982:--

O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex• me permlte, antes que
passe a outro ponto, porque meu aparte se refere a uma
afirmação anterior de V. Ex•?

O SR. FÁBIO LUCENA -

Com muita honra.

O Sr. Lufz Cavalcante- V. Ex• 8.caba de.dizer, se bem
guardei suas palavras, que o povo deseja promover mudanças. Já antes de V. Ex', uma eminente autoridade,
uma eminentísSima p6rsorlagem do Governo, que é O
Ministro Délio Jardim de Mattos, disse a mesma coisa, e
até muito mais enfatfcãmente -que V. Ex•.-VOu ler aqui
do meu "livro preto". Foi na sua Ordem do Diã- veja
bem V. Ex': Ordem do Diá :-um documento abSOlutamente formal.

O SR. FÁBIO LUCENA _, Qual foi o ano. Ex•?
O Sr. Luiz CavalcBóte - Foi no aiw- passado; em
1983, nas comemorações do aniversãrio de sintos Dumont. Pois bem, em sua Ordem do Dia, diSSe S. EX B9, o
Sr. Ministro da Aeronâutii::ã:
"A festa não acabou; acabaram, sim, os subterfúgios, as inocências, as credibilidades e, acima de tudo, as mais compreensivaS paciências,"
A seguir, diz o Sr. MinistrO:
"É preciso mudar. Mudar o ritmo para acordar a festa e isso não é função de quem dança, mas,
antes de quem to·ca."

Aqui, em linguagem meio figurada õ-Sr. MinístfO, lia-verdade, quis dizer que cabe ao Govti:rrio p-romover as mudanças que o povo reclama, pois é o Governo quem
toca e os brasileiros os que dançam. Veja bem a coincidência entre o que V.- Ex' díi, da indispensabilidade de
mudanças, e o reconhecimentõ de uma altfssima autoridade do escalão governamental de que tais mudanças
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Correio Braziliense, na edição de hoje. Devo dizer a V.
Ex' que essa notícia não tem nenhum viso de verdade,
não encontra confirmação em nenhum setor _oficial do
Ministério -~a Aer~:máutica. Po~tanto, V. Ex' pode_ficar
tranqU-ilo- po-rque a nenhum constrangimento foi Submetido o Sr.Vice-Pre:sidente da República e muito menos o
nobre Seoador Jo_s~ Sarney, que não tem nem direito ao
uso de_ transporte oficial. Portanto, essa notícia carece de
fundamento.
O SR. FÁBIO LUCENA - Nobre Senador Aloysio
a informaç;ão de V. Ex•_ cJeve me~ecer da l'l)inha
parte todo o acatal(nento. Deve, mas, em verdade, devo
dizer-lhe que não pode receber.
Faz poucos dias, mais precisamente no dia 13 do mês
em curso, eu chamava a atenção do Senado e do Congresso para fatos da mesma natureza, publicados também pe!OCorreio Brazilfense, em que este jornal informava que o Sr. Ministro do Exército mandava arregaçar
as mangas em favor do candidato do Partido Democrático Social. Dizia mais, alertando eu, ainda mais, o Senado e o Congresso baseava~ me em informações q-ue ine foram transmitidas por membros da Frente Liberal, e que
o Sr. Ministro do Exército estava disposto a usar de todos os recUrsos ao seu alcance- - recursos lícitos, creio
eu- para engajar o seu Ministério na campanha eleitoral do Deputado Paulo Maluf.
Chav~

"Companheiros, iremoS- às urnaS e, ii.essa hora, o
movimento democrático de 1964 estará saldando,
com o póvo_brasileiro, um compromisso de inegável
Significado histórico e que teve suas origen·s nos
ideaTs primeiros da Revolução."
Dizia, Sr. Presidente, considerando co·mo digressão a
minha peroração, que o assunto que me traz à tribuna,
nesta tarde, é esta figura paradigmáda dos meios militares brasileiros que é o Ministro Délio Jardim de Mattos.
Não se vê, Sr. Presidente, nos meios políticos desta
República, nenhuma restrição a esta figüi'a verdadeiramente lapidar da vida pública bra-sileira. É tanto o respeito, éi:amalilia-a cú"ilfiança que-O Ministro da Aerona, utica impõe e desperta na sociedade brasileira, que basta
tê-lo no exercício daquele posto para sentirmos- que a
tranqüiHdade tão almejada pelos brasileiros, ainda não
foi de toda expungida dos meios oficiais de nossa Pátria.
- Trago à tribuna a figura do Ministro da Aeronáutica,
em conseqüência, Sr. Presidente, desta gravíssima informação que hoje se contém no Correio Brazillense, página
3, informação da maior gravidade, tendo-se em vista a
enorme responsabilidade, a Imensa credibilidade, que o
O Correio Braziliense desfruta não apenas na Capital da
República, mas perante a opinião pública brasileira. Informa O Correio Braziliense:
Vice constrangido num vão da FAB
O Vice-PrcsidenteAurel1ano Chaves já sofreu alguns constrangimentos em suas viagens através de
~viões da Força Aé_rea Brasileira, para Belo Horizonte e o Rio de Janeiro, segundo informações de
parlamentares oposicionistas que mantêm estreitas
ligações com deputados e líderes da Frente Liberal
do PDS_
Numa viagem de Belo Horizonte ao RiO de Ja~
neiro, a tripulação de um avião recusou-se a viajar
caril o Vice-Presidente da República. Antes, já houvera: uma movimentação na viagem entre Brasília e
Belo Horizonte, quando os oficiaís- Cstavam dispostos a não viajar novamente com o ex-presidente do
PDS, Senador José Sarney.
Um parlamentar oposicionista liberava essa informação para transmitir a sua convicção de que o
parlamentarismo poderá vir a ser uma,. "porta de
saída". Argumentava qua a alta hierarquia militar
não faz __qualquer tipo de restrição a Tancredo Neves~. "mas eStá revoltada atê ao irracionalismo" contra os principais dissidentes da Frente Liberal, principalmente Aureliano Chav"es, José Sarney e Marco
Maciel".
Os parlamentares que tiveram acesso a essas informações jâ as fizeram chegar ao conhecimentõ do
Vice-Presidente e dos principais líderes da Frente
Liberal, acOnselhando que doravante, todos evitem
os aviões da FAB e procurem os vãos de carreira.

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex' permite um novo aparte ao seu discursa?
O SR. FÁBIO LUCENA- Apenas peço-lhe permissão para concluir o arrazoado.
Alevantou-se o Senador Aderbal Jurema, homem da
cúpula do Partido de V._ Ex•, que tem recebido encargos
os mais essenciais e importantes para o desdobramento
da normalização política do nosso País, levantou-se o
ilustre Senador pelo Estado de Pernambuco _e chegou a
usar, em relação a mim, a expressão leviano, que não rebati: primeiro, porque não ·o merece o Senador por Pernambuco; segundo, o Senador Aderbal Jurema sempre
mereceu de mim e do Senado inteiro todO o reipeiíto e
consideração. No entanto, com o passar dos dias, os fatos demonstravam que o meu alerta e as informações do
Correio Braziliense correspondia à realidade.
Assim, nobre U_der do Governo, Senador Aloysio
Chaves, devo traquilizar-me com a informação de V.
Ex•, mas não posso, uma vez que as ameaças do Sr. Ministro do Exército foram além do limite do que se poderia esperare as-agressões que no momento ocorrem contra a figura do Vice-Presidente da República, que nos
são informadas pelo Correio Braziliense, passam a conter a maior credibilidade, porque todas revestidas da
maior verossimilhança.
Ouço V. Ex• com prazer, nobre Senador Aloysio Cha-

ves.

O SR. FÁBIO LUCENA- Com muita honra, nobre
Senador.

O Sr. Aloysio Chaves- Nobre Senador, V. Ex~. sabe
que o Ministro do Exército tem conservado uma postura
irrepreensível no exercício dessa alta função. Voltado exclusivamente aos seus deveres como militar e ao desempenho correto do cargo de Ministro de Estado, o General Walter Pires tem dado exemplo de isenção, de correÇão, procurando çolOcar esta força terrestre a serviço
da ordem, do respeito e do resguardo ã Constituição e da
autoridade constituída. De sorte que V. Ex• não pode
absolutamente vislumbrar na Ordem do Dia excitamen:..
to a nenhuma condu.ta susceptível de condenação. Tem o
Ministro, no exercício deste cargo, que ê também eminentemente político, o dever de externar a sua opinião
com relação a fatos e acOntecimentos de interesse nacional. Mas, quero me ater à passagem do discurso de V.
Ex', na qual declara que o Ministro do Exército arregaçou mangas e passou a trabalhar ostensivamente em
favor da candidatura do Deputado Paulo Maluf.

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex' acabou_ de proceder a
leitura de uma notícia divulgada na terceira página do

O SR. FÁBIO LUCENA- Ou não me expressei bem,
ou V. Ex• me entendeu mal. Eu declarei que o Ministro

O Sr. Aloysio Chaves nobre Sena-dor?

Permite V. Ex' um aparte,
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disse que a hora é de arregaçar mangas ~m favor do__ça_n~_
didato do Goverqo.

por aut9ridades militar e solenidades que; eram presididas pelo Governador.

O Sr~ Aloysio Chaves- ... porque se notabilizou justamente por essas arrojadas e contraditórias indativas.

O Sr. Aloysio Chaves__":"" Cbloqa_do _n~tes termo!!:~ inda:
go de V~ Ex•: qual o fato ou fatos que comprovam ter o

__ .. O SR. FÁBIO LUCENA- Na época,_quando V. Ex•
·fot" Governador, V. Ex• não tinha poder nem mesmo
para fazer a re1ação dos seus convidados.

O SR. FÁBIO LUCENA - Será mais fácil explicar
uma subversão da natureza, como essa, de o_rio Amazonas, que banha os nossos Estados, amanhecer correndo
em sentido contrário, do que tentar explicar ao Senado
da República os atos de insubordinação do Ministro do
Exércíto, em relação ao vice-Pn::sidente da República.

Ministro do Ex~rcílõ;-ncrexercício do seu cargo, se enga:jado ostensiv-~en1e na campanha do Deputado Paulo
Ma\uf, praticandQ _atas que pudessem ser condenados
por V. Ex~ ou por qualquer Senador nesta Casa? Eu d~
seja fatos concretos: Quais os fatos que com-provam esse
engaja!Jlento?
O Sr. Fábio Lucena- Com todo prazer; O ato indisciplinar do Ministro do ExércitO em relação -ão VicePresidente da República. A ousadia ...

O Sr. Aloysio Chaves- Não há indisciplina.
O SR. FÁBIO LUCENA.-_ V_. Ex•_me fez uma per-

gunta, permita-me respondê-ta. A ousadia_ com que o
Ministro censura o _s~u superior.
O Sr. Aloysio Chaves- Não há indisciplina, nobre Senador.
O SR. FÁBIO LUCENA - _A censurã ao VicePresidente é uma indisciplina intolerável. A Nação, o Senado, nem V. Exb9, nobre Senador, como líder do_Governo, com a sua responsabilidade de Líder d_a Maioria,
não pode defender atos de insubordinação onde quer
que ocorra muito menos nas corporações militares..
O Sr. Aloysio
nobre Senador.

Chav~- ~

Vou responder a V. Ex•,

O SR. FÁBiO LUCENA- V. Ex• me pediu Um- fato,
eu o citei.
O Sr. Aloysio Chaves- Mas o fato que V. E(;.~ est_â citando ab:o.olutamente não se coaduna com ã interpretação que V. Ex• está dando.
O SR. FÁBlO LUCENA -

O.Sr. Aloysio Chaves- ·v. Ex.• está fazendo uiha afirmatíva completamente íncorreta porque rião vivia no Estado do Pará, não exerceu nenhum cargo~ naquele Estado, muito menos ilo meu Governo.
O SR. FÁBIO LUCENA- Estávamos, nobre
dor, sob o regime do Ato 5.

Sena~

E V. Ex~ sabe que, sob regime do Ato_ 5, os Governadores de Estado, nem no Amazonas, nem no Pará, nem
no Ceará, em lugar nenhum deste País faziam a relação
dos seus convidados.
O Sr. Aloysio Chaves -

V. Ex.• está equivocado_.

O SR. FÁBIO LUCENA - Quem elaborava
laçào era o Serviço Nacional de Informações.
O Sr. Aloysio Chaves -

essa_Fe~

V. Ex• está equiv_ocado.

O-SR. FÁBIO LUCENA- _rVl_~s. se V. Ex•, coma sua
tolerância, me permitir continuar no meu proriunciii~
menco, eu lhe seria muito grato.
O Sr. Aloysio Chaves- Eu peço só a compreensão de
V, Ex' para este esclarecimento adicional às declarações
que V. Exf acaba de fazer. Nas solenidades militares são
os ConVites expedidos pela autoridade mHitar. As soleni~
dades_ de responsabilidade do Governo do Estado são os
convites expedidos pelo cerimonial do Governo do Esta~
do. Cansei, ·coino Goverllàdor, de pres1dir, cumprindo
todo o ritual da cerimónia ...
O SR. FÁBIO LUCENA- E na ausência de V. Ex', o
Vice-GovernadOr do Estado.

Posso citar outro fato.

O Sr. Aloysio Chaves- Não foi um_ato de indisciplina, foi até um ato, eu diria, de atenção. Por mais surpreendente que possa parecer a V. Ex• foi _um ato de
atenção do Sr. MiniStio do Exército. Certo de que o Senhor l>residente da República compareceria à solenidade, e como o Presidente da República a presidiria, S. Ex•
convidou autoridades a partir do Vice-Presidente para a
mesma cerimônia. Quando o Senhor _Presidente declarou
que não poderia comparecer e investiu o Ministro na sua
representação pessQai_neste_ ato, passando a ser uma ceremônia estritamente militar, é evidente que S. Ex• poupou o Vice-Presidente presente a não assumir a_ direção
desses trabalhos. Por ser uma cerimônia evidentemente
militar, este fato, sim, iria dar interpretação malediCente,
incompatível com a realidade, Foi, portanto, um gesto
de atenção, no fundo, do Sr. Ministro_ do Exército aO
Vic_e-Presiden_te e nã.Q u_m gesto de indisciplina e desconsideração.
O SR. FÁBIO LUCENA- Veja V. Ex• como a semântica altera os comportamentos.
O Sr. Aloysio Chave_$ - ~ o regulamento militar. V.
Ex~ sabe, nobre Senador, se a solenidade ê: cívico-riiilitar
ela pode ser presidida por uma autorfdade civil.
O SR. FÁBIO LUCENA- Eu preferiria que V. Ex•
se ativesse_à Constituição FederaL Uma vez que não co--nheço os regulamentos militares, logo não poso discutitos com um especialista no -assunto como V. Ex•. Eu prefiro discutir a Constituiçaõ.
O Sr. Aloysio Chaves - V. Ex• declinou há poucos
momentos que tem conhecimento do fato. Como Governador de Estado, havia solenidades que eram presididas

O Sr. Aloy~io Chavçs- ... in9lusive com revista à tr_o-:.
pa, enfim, todos os atas protocolares. Mas também com~
pareci a solenidades estritamente militares, em que esses
atas eram dirígídos e comandados pela autoridade mili~
tar competente. Portanto, em se tratando de uma soleni~
dade cívicO~militar, a autoridade civH pode presidi-la.
Em se tratando de um ato de natureza estritamente mili~
tar, compete a presidência à autoridade militar superior.
Então, o Sr. Ministro do Exército é que competia, no
Dia do Soldado_, numa cerimónia realizada no âmbito
praticamente do Exército, dirigir esta cerimônia. E o fez.
E, naturalmente, em face dessa conjuntura política, dos
ac_ontecimentos da vida polítíca nacional, S. Ex_l' quis ev:i~
tara presença do Vice-Presidente para que, depois, não
se desse essa interpretação: estando presente, foi preteri~
do e desconsiderado, não presidindo o ato. Não há ii:tdis·
cipfina.
O SR. FÁBIO LUCENA---: E-notável, nobre ;;enador,
V. Ex• para explicar o inexplicável.

? esforço de

O Sr. Aloysio Chaves- Eu estou dando a explicação
de acordo com a lógica, com o bom senso e com o protocolo que rege a cerimônia.

OSR. FÁBIO LUCENA --E. e~traordinárja a sua capacidade. Se algum dia, nobre Senador, o rio Amazonas
amanhecesse correndo em sentido contrário, ninguém
estranharia que V. Ex• víeSse a explicar esse fenômeno
pertinente à Geologia.
O Sr. Aloysio Chaves- Eu não o faria,
de mim, V. Ex• já o teria realizado .. ,

porque·a~tes

O SR. FÁBIÓ LUcENA - Porque será mais rrlcil,
Senador. Me permita, nobre Senador .. ,

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• não co_n_hece o cerimo~
nial que preside esses atas.
.

O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador Líder, eu
ggstaria: qUe V. Ex• me permitisse prosseguir.

O Sr. Moacyr Duarte - Permite V. Ex•um aparte,
nobre Senador Fábio Lucena?
O SR. FÁBIO LUCENA- Tão logo eu comece a expOsição do segundo tema que me traz à tribuna.
Eis aqui, Sr. Presidente: no dia 7 de setembro, data
maior d~ Independência, o Senhor Presidente da República não poderá comparecer ao desfile militar em homenagem a nossa Pátria, a Pátria livre. Mais uma vez, o
vice-Presidente da República não será chamado a substiiUif o Presidente da RePUblica nas solenidades comemoratívas ao Dia da Independência Nacional. Maís uma
vez, Sr. Presidente ...
O Sr. Aloysio Chaves --Mas, nobre Senador, o vicePresidente só substitui o Presidente no seu impedimento.
- O SR. FABIO LUCENA - ... o vice-Pr.esidente da
República, que é o substituto constitucional do Presidente da República, e que ê o seu sucessor no caso de vaga,
no Dia da Independência do País, no dia 7 _de Setembro,
o vice-:..Presidente da República não poderá subir no palanque oficial, sob pena de gravames à própria segurança
pessoal do vii:e-Presidente da República.
O que é isto, Sr. Presidente, senão uma deliberada intenção de deixar em posição delicada, em posição _de âes-prestígio, em situação de desrespeito, o vice-Presidente
da República, diante da própria Pátria, cuja independência se festeja no dia 7? Porque isto acontece, Sr. Presidente1 A_Gonstit_yjção a que alud_e o nobre Líder Aloysio_
Chaves, a Constituição que deveria prevalecer nestes
momentos tumultuados, a Constituição é posta à mar~
gem. E aquele que detém a autoridade militar sobre os
chefes militares, que é _o vice-Presidente da República,
este fica adrede impedido, fica antecipadamente proibi~
do de comparecer à solenidade da data máxima, da nossa
Pátria. E, alêm disso, Sr. Presidente, o Dr. Auretiano
Chaves não pode mais embarcar no à.vião da Força
Aérea Brasileira!
Como a-dmitir-se, Sr. Presidente, tamanha agressão à
figura do vice-Presidente da República? Como se admitir
possa o vice-Presidente da República ser desacatado de
modo assim tão monstruoso, perante o silêncio, a tolerância e, quem sabe, a aquiescência do próprio Presidente da República? Ê isto admissível? Não, Sr. Presidente.
O Senado tem que protestar. E eu protesto com veemência não posso admitir, a Nação não pode compreender
que o více-Presidente da República seja--assim tão-desa- Catado, tã.o desrespeitado, no momento em que o que de
mais Se necessita neste Paíse é o pleno e rigoroso cumprimento da Constituição e das leis.
Sr. Presidente, com a tolerância de V. EX B9 ouvirei,
com muito prazer, o nobr_e Senador Moac)'r Duarte.
O Sr. Moacyr Duarte - Agradeço a gentileza de V.
em acolher 9 meu aparte. Desejo reportar-me à primeira parte do seu pronunciamento, apenas para dizer
ao nobre Senador Fábio Lucena que considero íilCerisuráveis as-suas Palavras quando exorta a pessoa do MinistrO- dã Aerúnãutica, Bfigcideiro Délio Jardim de Mattos
e, ao mesmo -tefnpo, para apontar um fato que me causa
espéCie. e sUrpresa: _o deScompasso que está exisiilid.o en-~
Ex~
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tre o comportamento da honrada Bancada do PMDB e
do seu candidato oficiai: 6 ·preclaro --e- insigne ex~
Governador do_ Estado de Minas Gerais. Enqllailto il.f~
guns Senadores da Bancada oposicionista criticam com
inusitada loquacidade o comportamento do Excelentíssimo Sr. MiniStro do ExércftO; qUe editoU ::i sUa Ordem do
Dia, proclamada no ensejo da passagem do Dia do Soldado, é o candidato oficial do PM O B à Presidência d-a
República, o Dr. Tancredo Neves, que em declarações à
Voz do Brasil, do dia 27 último, exalta, até com paix-ão, O
comportamento das Fo_rças Armadas e dos titulares_do_s_ __

seus respectivos Ministérios. E~qtüi.nto o candidato do
PMDB exalta o comportamento das Forças Armadas do
Brasil e dos seus titulares, neste plenário, os Senadores
oposicionistas o criticam com inusitada -loquacidade.
Parece-me, com a devida vénia, eminente Senador Fábio
Lucena, que. são dois comportamentos_ distintos, díspa-res, des_compassados: o comportament-o da honrada
Bancada a que V. Ex• pertence e o comportamento do
seu candidato oficial à Presidência da República. Se_y.
Ex~ permite-se, ainda, um ligeirO aditamento ao meu
aparte, desejo reportar-me às palavras e ao aparte do
nobre Senador pelo Estado deAlagoas, Luiz Cavalcante,
quando leu trechos de Ordens do Dia do eminente Ministro da Aeronáutica, etn que S. Ex• preconizava e advogava mudança indispensável para o nosso País. Efetivamente, o Ministro da AeronáutiCa tem dito e redito
inúmeras vezes e Prõdamado à sociedade que o Brasil
precisa mudar, e que as rédeas do poder não poderão
coiltinuar nas mãos dos militares, e que o poder civil terá
que ser entregue aos civis que são os que devem dirigir os
destinos da Pátria. Efetivamente, esta ê a mudança preconizada e defendida pelo Ministro Délio Jardim de
Mattos,

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Nobre Sena' dor Fábio Lucena, pediria a V. Ex• não conceder mais
apartes porque o tempo de V. Ex• já se foí por uns dez
minutos.
O SR. FÁBIO LUCENA- Meu tempo foi-se, mas atolerância de V. Ex• não se vai nunca, Sr, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Devo dizer a
V. Ex• que temos uma aleritada relação de oradores outros que desejam usar da palavra.
. O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• me permite, então, __
concluir?
--

O SR. PRESIDENTE (Almir PintQ)_- Pois_ não.
O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador Moacyr
Duarte_, o aparte de V. Ex• demandaria igual tempo, oito
minutos, para tecer algumaS considerações em torno de
seu conteúdo, Digo apenas que, com o passar dos dias,
quando a experiência do ilustre antecessor de V. Ex•, o
saudoso Senador Dinarte Mariz, se apossar" plenamente
de V. Ex•, V. Ex• haverá de modificai- por completo certos cQnceitos e_determinados juíZoS que, n-este momento,
emite a respeito do procedimento e das palavras dos hQmens da Oposição. Tenho certeza; no entanto, que em
diversos pontos estamos de pleno acordo. E há, inclusive, um denominador comum entre nós outros, os que
pontifiCamos na OPosição e ·as que pontifiCam no Partido do Governo, e este denominador comum, este elo, eu
diria que ê O Ministro da Aeronáutica, Vejam o que S.
Ex• diz na Ordem do Dia de 30 de março do ano passado:
,, "GõVerno ê gOverno, oPosição é opoSição;-mas a
crise é de todos. Este ano o pior" dos males a afligir
uma administraçãO é a -desconfiança -e, dentro dela,
a falta de coragem moral em torná-la explícita".
Em I981 di:iia o MinisTrei: . "Quem indaga o que já sabe, vai saber o que conhece. Nesta Ordem do Dia, alusiva ao 179 aniver-

sãiíO- Ja Revolução, possam os companheiros _da
FAB, diante deste quadro histórico·, valorar ainda
mais a- úiiidade e a coerência dos militares brasilei~
ros pois '-'quem sabe faz a hora, não espera aconte-
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O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, de acordo com
o art. 16, inciso V, tendo sido citado, pelo menos duas
veles, pClo -nobre Se:õ.ador Fábio Lucena, peço a V. Ex•
que me conceda a palavra.

cer.'~

Em 1980, dizia o Sr. Ministro:
, "Um fato histórico é, antes de tudo, um elo de li- _gação entre causas e conseqUêndas.''
Este é o _âmago da questão, este é o. "x'' do problema
- "um fato histórico é, antes de tudo, um elo de ligação
entre causas e conseqiiências."
A dissidência d_enominad~ Frente Liberal, em cuja
sobrevivência eu, pessoalmente, não acredito - jã disse
uma, duas, três, e digo por mais uma vez, embora possam me desdizerem cm futuro, eu não acredito cm sua
sobrevivência- essa dissidência é um fato histórico que,
_antes de tudo, é um elo de ligação entre causas e conseqUências. Já produziu as suas causas - a candidatura
Tancredo Neves- e as suas conseqüências- a -ii:tevitabilidade da vitória da candidatura Tancredo Neves no
Colégio Eleitoral.
Ora, tendo-se que dar crédito às informações fidedignas do Correio Braziliense, de que o Vice-Presidente da
República estaria impedido de viajar em aviões da FAB,
onde pode haver sabotagem, sabotagem contra a segurança pessoal do substituto constitucional e do sucessor
constitucional do Presidente da República; tendo-se que
dar crédito à informação fidedigna do Correio Braziliense, de que, tendo sido preterido na solenidade do dia 2_4
de agosto, o vice-Presidente da República também não
eStará presente no palanque oficial para assistir em lugar
do Presidente, impedido por motivo _de doença, aos desfiles militares em comemoração ao dia maíOi de nossa
Pátria, temos que concluir, Srs. Senadores: o que está em
jogo é a hora da Pátria, que neste mOmento se cOnfunde
com a honra _do Dr. Aureliano Chaves de Mendonça.
Qualquer lesão a essa ossatura moral, qualquer agravo à
dignidade, à honra objetiva e subjetiva do vicePresidente da República é um agravo, é uma lesão, é um
atentado à dignidade da Pátria brasileira.
Assim, Sr. Presidente, o Sr. Ministro da AeronáUtica,
por sua tradição de fidelidade e respeito aos compromissos dos meios ffiilitares para com a Constituição e as leis,
o Sr. Ministro da Aeronáutica, além disso, pelo respeito
e consideração que granjeou de todo o poVo brasileiro,
~tá 9_ Sr, Ministro da Aeronáutica no dever de mandar
iristaurar inquêrito poliCial militar, para apu-rar esses
propalados crimes milítares; que estão para: ter lugar na
Pasta da Aeronáutica,- a fim -de que se evite uma nova
RepúbliCa do Galeão em nosso País, o que serã muito
mais grave, porque o vice-Presídente da República não
yem dando margem, não oferece nenhuma oportunidade
para que sobre a dignidade de S. Ex• se faça qualqUer assacadilha que possa justificar comportamentos suspeiiõS.:--porQue irlsub0rdinados~- de _funcionáriOs públicos
mi_lit_~res sOb a direta subordinação do Sr~ Ministro da
Aeronáutica.
Assim sendo, Sr. Presidente, hã que prevalecer a Constituição Federal, porque, como 'diz o Chefe da FAB,
como diz o Ministro Délio Jardim de Mattos;. "O nosso
plano de vôo é a Constituição Federal". Sem que esse
plano de vóo seja fielmente executado, não apenas perdido e_S!:_a_râ_ o vice--Presidente- porque quando se perde a
'garantia constitucional. do vice-Presidente, perdem-se as
g2:rantias çonstjtucionãiS: de to_dQS os _governadºs e, de
roldão,~ garantia do próprio Presidente da Repúblicaperdidas essas garantias fundamentais, a Pátria inteifã.
estará perdida, e ninguém quer este caminho para a perdição.
Para evitá-lo, Sr. Presidente, ê preciso salvaguardar o
império ãbsoluto da Lei e da Constffuiçãci .
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Na forma do
art. 16, inciso V, cOncedo -a palavra ao nobre Senador
Aloysio Çhaves, que dispõe de- Cinco minutos.
O Sr. Faôio Luceni.- Sr. Presidente, são dez minUtos
O SR.. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A Presidência

retifica. São dez minutos.

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para expli- cação pessoal.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Veja V. Ex• como a Oposição, em matéria de-tempo; é
tolerante, Não é.iolerante apenas no tempo reservado
por V. Ex~ ao Líder da Maioria, o é também, como
uuma categoria especial, no que diz respeito às eleições
para Presidente da República.
Durante algum tempo esta Oposição sustentou, nesta
Casa e nas praças públicas, com veemência- veemência
talyez não igual aos. habituais discursos do Senador -Fábio Lucena-, que a eleição indireta era inadmissível~- o
Colégio Eleitoral ilegítimo, espúriO, uma afronta à
Nação. Acreditei na sinceridade da Oposição; ãCreditei
na palavra da Oposição; acreditei no discurso da Oposição, embora sempre repetido, cediço, envelhecido, no
Congresso e nas praças públicas. Mas, a mesma Oposição, pressurosamente se encarregou de, no Congresso
Nacional, no Senado e na Câmara, desdizer tudo aquilo
que havia afirmado quando fez uma opção clara e defini~
fiva pelo Colé~lo Eleitoral. - ~
Os mesmos jornais que compulsa o nobre Senador Fá.:
bio Lucena _eu me socorro para mostrar esta manchete:
"Aliança quer "lndiretas Já", do Jornal de Brasília. O
Correio Braziliense traz:. "Trancredo quer o, "Colégio
Já'', mas o PTeo PDT av-isam que não vão". E assim sucessivamente, inclusive com a Emenda, Theodoro Men-_
des, quando a Oposição encenou uma visita ao Presidente do Senado para pedir a inclusão dessa proposta na Ordem do Dia do Congresso. Mas fez de maneira a não ser
at_endida, __mais do que isso fez de forma a que essa reunião não tivesse sentido, significação nenhuma.
E foi esse Partido_ condenado, Sr. Presidente, de maneira contudente, dura, eu diria quase cruel pelo próprio
Deputado Theodoro Mendes, quando declarou - cito
as- palavras do Deputado Theodoro Mendes.
. "Eu estava ali, mas senti, desde logo, que se tratava do ÓltimO fio de hoilradez para com o país que
se esvazia", Para ele, tanto a cúpula quanto as bases
do PMDB se deixaram ~aminar completamente
pela eleição indireta, que lhes ofer~e a chance de
chegar ao poder, por uma forma que sempre condenaram.
Mas, eu me socorreria ainda das declarações recentes
do Governa-dor de São Paulo. publicadas tambêm pelo
Correio Braziliense, sob o título:. "Montara d~fende o
Colégio". E trallscreve as declarações:
.. Vamos derrotá-los com as mesmas regras que
estabeleceram para se perpetuarem no poder".
lstQ é, as regras são válidas quando servem à Oposição, aos seus objetivos; estes, sim, ilegítmos, espúrios e
condenados pela Nação.
Leio nos jornais e ouço nesta Casa que a OpOSiÇão se
prepara, com ou sem a Frente Liberal, para comparecer
às praças públicas,- subir os -palanques e defender a
eleição difeta e justifica"r a Sua presença no Colêgio Eleitora!. Não pode haver maior contradiÇão do que essa; a
Oposição deve uma satisfação à opinião pública nacio·
na L Esta rião pàae ter sidO enibafda, não pode ter sido
eng .. ,,ada, não pode ter sido ludibriada de uma maneira
quase torpe, porque depois dos grandes coinfcios, das
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grandes concentrações, de tudo quanto se disse e procla·
mau nas praças públicas, acolhe de braços abertos oCo·
lêgio Eleitoral, porque vislumbram agora a possibilidade__
de néte obter êxitõ- de galgarem o Podef, com a p-articipação de Deputados e Senadores do PDS, pois não obtiv;eram a maioriã- no CQ{égio Eleitoral quando das
eleições de 15 de no_vembro de 1982,

Com a_mesmã contradição, Sr. Presidente, ouvi ó discurso do Senador Fábio Lucena em rel.a,ção_a_rlo_is pontos: um, quando investe contra a autoridade do Sr. Ministro do_Exército, quenão praticou nenhum ato censurável, mas sempre se houve, como declarei há pouco
num aparte que dei ao seu discurso, de maneira irre.
preensível no cumprimento do seu dever, no desempenho desse alto cargo.
Vejo investir ag<>ra, ao mesmo tempo, contra a Força
Aérea Brasileira. Elogia o seu Comandante, que é o Mi~
nístro Délio_Jardim de_M.attos, mas, ao mesmo tempo,
faz a censura, a restrição porque admite, proclama como
verdadeira as notícias, não confirmadas, eStampadas
num jornal matutino de Brasília; e invoca a Ordem do
Dia, ou_várias Oi:'dens_dODiado Ministro Délio Jardim
de Mattos, inclusive a sua declaração _de que o plano de
vôo da Aeronáutiva é a Q:lnstituição, pará acrescentar,
entretanto, -a -a-cusaç.ão da_ violência, do crime, pedindo
que se instaure um inquérito policial militar, neste País,
para apurar essa publicação que não tem nenhum viso de
verdade, não foi absolutamente confirmada em nehum
momento ...
O Sr. Fábio Lucena- Indícios de crime!

O SIL ALOYSIO CHAVEl'!- Veja, Sr. Presidente,
essa mesma autoridade que se elogia seria responsável
por este crirriC, porqUe o--estaria acobertando. É esta a
contradiçãO que ilão se justffica, é esta ·contradiçãO que
destrói as própriaS- palavras e as alegações feitaS peta
Oposição, é esta a contradição que está na atitude permanente da OposiÇãO,- que ínválida a postura q·ue-agora
assume, disputando, simultaneamente, as eleições indiretas e pretendendo defender as eleições "'Diretas já".
Expliquei~ Sr. Presidente, de uma maneira clara, simples, o que se passou com relação ao Sr. Vic~-Presid_n_et_~
da RepUblica, qUe l.odos_Itós_a-catãmos e respeitamos, todos o temos em alt_o apreço.
Há um protocOlo que rege esses atõS militares, como
hã outro que rege todos os a tos e solenidades de natureza
civil. O Vice-Presid_nete, para poupar-lhe um constrangimento, que seria, este sim, repitO, objetO de exploração
descabida, não_ foi ConVidado para esta solenidade -e,
agora, anuncia.~se _que essa discriminação prossegue, de
uma forma vexatória, e:<duindo-se o Vice-Presidente, da
cerimônia de 7 de setembro, porque S. Ex• teria o direito
de presidi-la.
Aqui, Sr. Presidente, é que hã outro equívoco, não há ·
esse direito, não há um exercido símultâneo da Presidência ·e da Vice~ Presidência da República. A Constituição
Federal que é o plano de vôo do Ministro da_Aeronáutica, ê clara:
..Art. 77. Substituirá o Presidente, no caso de
impedimento, e suceder-lhe-â, no de vaga, o VicePresidente.
§ 2'i' O Vice-Presidente, além de outras atri-buições que lhe forem conferidas em lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiaiS."
De sorte que enquanto o Senhor Presidente da República estiver no exer_cício pleno, como o está, compete
a S. Ex' presidir essas cerimônias e, no seu impedimento,
ao Ministro do Exércbo, conforme for delegado. Este
fato está sendo escandalizado desnecessariamente, está
sendo escandalizado para inquietar espíritos, para deixar
a opinião pública perplexa, e não sei se isto pode contribuir, de qualquer maneira, direta ou indirctamente, para
consolidar _p regime democrático clima que se deseja im-
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plantar no País, com retorno estado_ de direito deJIIOCrâtico. Nõs vamos alcançar essa etapa. Isto ê um cqrupromisso çle honra que o f>r~$-.idente da República r~gata
dia a dia, não obstante toda a espécie de provocação.
Este é, também, um compromisso de honra de quantos colaboram e auxiljam o Presidente da República no
desempenho de seu alto cargo: (Muito bem!)
O Sr. Faõiu Lucena- Sr. Presidente, de acordo co art,
16, inciso V, por ter sido imputado fato a mim pelo nobre
Líder do PDS, rogo a V. Ex• que me conceda a palavra.

V.

O SR. PRESIDENTE- (Aimir Pinto)--:- Concedo a
Ex~ a palavra por 10 minutos.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM- Para explicação pessoal. Sem-revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Serúldores:
__
Ouvi com tristeza, com inelancofia as lições de .Direito
Constitucional aqui ministradas. E, veJa, Sr. Presidente,
o Líder alevanta-se de sua poltrona e vai censurar o Presidente da Mesa e o faz alto e bom _som para que o PlenáJ:"jo Jnteiro ouçã--a censura.
Mas, o assunto não é este, Sr.Presidente, o assunto é
bastante delicado e se re_fere a equívocos sucessivos cometidos por um eminente Professor de Direito, não só
equivoco mas apressamento e açodamento.
O Presidente do Senado, nem mesmo deu sua resposta
aos lideres oposicionistas, que se encontram em seu gabinete, e o nobre Líder da Maioriajã antecipa posição tácita, é bem verdade presumível.
O Sr. Aloysio Chaves- ReJeri-me a fatQpassado, não
a fato atual. V. _Ex~ sabe, honeslam_ente, que me referi à
primeira reunião, a qual fui censurado pelo Deputado
Theodoro Mendes.
O SR. PRfi:SIDENTE (Aimir Pinto)- Não pode haver apartes em explicação pessoal.
O Sr. Aloysio Chaves - Com a tolerância que V. Ex•
pennite, então vai me conceder a palavra depois para eu
resp-onder em explicação pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- V.Ex• só poderá falar depois coino Líder, porque o Regimeilto Interno ê- clar_o, para explicação pessoal falará o_Senador,
umã só vez, P<:l:~ t~ minutos.
O Sr. Fábio Lucena - Não podendo usar da palavra
mais do que dois oradores, Sr._ Presidente, É o que diz o
Regimento.
_
Mas, dizia, Sr. Presidente, que o equívico do nobre e
respeitado Líder do_ Governo vai além, ao antecipar a
provável posição, a resposta tácita do Presidente do Senado, aos líderes oposiconistas, isto é: a Emenda Theodor Mendes, não serâ incluída na Ordem do Dia do Congresso Nacional. Em tramitação ela se ~ncont_ra, rt).a~ um
poder superior, um poder que não m-ais detém a Liderança da Maioria no_ Senado, nem na Câmara; no Semado _inda, íilda, porque o Líder teve o embasamento dos
seus pares, e que por isso não se viu na conti_ngência de
entregar o cargo de Líder ao Presidente da República,
-como aconteceu coffi o Líder na-Câmara. Mas se demostra por antecipação, Sr. Presidente, a inviabilidade da
votação da Emenda Theodor Mendes.
E indaga-se, Sr. Presidente: haviã &inceriQ.ade do Presidente da Républica quando recomendava aos seus Líderes n-o Congresso que defendesse com unhas e dentes a
Mensagem Presidencial que marcava o pleito diret<f tlãra
1988? Até que hora, atê que moniento daquele anoitecer
de 27 de junho, o Presidente foi siriCero~ ao pedir que sUa
Liderança sustentasse a tramitação da mensagem ou,
sem avisar aos seus líderes, mandasse retirar ex abrupto a
mensagem que estava em tramitação no Congresso?
Quando foi Sincero o Presidente da Repúbli~? Nós não
podemos responder, Sr. Presidente, antes de que a Liderança do Governo o raça por todos nQ$. Com. relação à
posição por mim defendida, daquela tribuna, pertinente
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ao Ministro da Aeronáutica, o Líder do Governo desensina o_que tão exaustivãrnente ensinou, o de que a Constituiç_ão Federal existe para ser cumprida, q-ue ela é a
peça mater da organização jurídico-política nacional. E
que tanto quanto o Govern_o, a Oposição ê um órgão da
soberania nacional. Tanto que, Sr. Presidente - este
exemplo é do conhecimento tanto do Uder do Governo,
quanto do Professor de DireitQ que nele habita- as deM
mocracias anglo-saxônicas estabeleceram o mern!io vencimento em pecúnia para o Líder do Governo e para o
Líder da Oposição. Tanto que, Sr. Presidente, até hoje
na grande d_e_mocraçia norte-americana aquilo que cm
dinheiro tem direito o tem o Partido do Governo para a
campanha eleitoral, tem também direito o Partido da
Oposição, para a mesma campanha.
Desensina_ndo, Sr. Presidente, nós não podereffios jamais aprender as lições que nos querem fazer encacholar.
Não é possível. O triste, o melancólico, o dramático e o
pungente nisto tudo, é que a Maioria do Governo, com a
imensa responsabilidade que detém perante a Nação,
responsabilidade que em termos numéricos talvez jamais
;;eriha aaÜn8:ida nOV{!.mente ao longo deste-secuto, ê
que, malgrado essa posíção extraodinária que permite a
essa Maioria decidir em caráter definitivo os destinos das
eleições presidenciais pela via direta, a maioria governamenlal_relegue para o plano do descaso essa sua imensa
responsabilidade, e passe assim, Sr. Presidente, a ser a única responsável pela não votação da Emenda Theodoro
Mendes.

ser

Concluindo, quero declarar a V. Ex•, Senador Aloysio
Chavés, com todo o respeito que lhe devo, que V, Ex', a

partir deste momento, é o único responsáVel no Congresso Nac!onal pela não inclusão na Ordem do Dia, se assim acoOtecer, da Emenda Theodoro Mendes.
Peço a_ Deus, nobre Senador, que dê forças a V. Ex•,
para que V. Ex• possa carregar o far_d_Q dessa.responsabilídade imensa sobre os seus ombros e princiPalmente
sobre a sua consciência, porque está nos seus ombros e
na sua consciência, nobre Senador Aloysio Chaves, a
responsabilidade de ter de prestar contas à História do
Brasil, pelo fato de o povo brasileiro este ano não poder
eleger o Presidente da República. (Muito bem!)
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação de Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para uma comunicação de Liderança.

O SR. HUMBeRTO LUCeNA PRONUNCIA
DISCURSO QUe. eNTReGUe À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O Sr. Aloysio Cbaves - Peço a palavra para uma
questão de_ ordem, Sr. Presidente.
O SR.. PRESIDENTE (Almir Pintof~V. Ex• tem a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para urna
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente:
Devo dizer que ilão deseJo questionar o ato de V. Ex•, con-cedendo, hã poucos momentos; a palavra para uma
-explicação pessoal ao nobre Senador Fábio Lucena. O
fato não é inédito, mas vem se repetindo muito ultima~
mente nesta Casa. De sorte que a questão de ordem que
vou suscitar a V. Ex•, quero que V. Ex• receba como uma
contribuição para a boa ordem dos trabalhos nesta Casa.
E se dúvida houver sobre a matéria, consulte a respeito à
Comissã.o de Constituição e Justiça do Senado.
O art. 444 do_ Regimento Interno estabelece:
..Constituirá questão de ordem, suscitável em
qualquer fase da sessão, pelo prazo de S (cinco) mi-
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nutos, qualquer dúvida sobre interpretação ou apli-

item V,lctr<J. "a", do Regimento lnterno, e V. Ex•, fiel à
norma regiinefi.tal, concede a palavra ao Líder do Governo.
Ao longo de sua explanação o nobre Líder cita~me em
três oportunidades, e não apenas faz ·a citação nominal
como imputa fatos a que se refere o_ mandamento regimental. -Em face disso, terminada a interferência do
nobre Líder, eu, adargado, abroquelado, amparado na
mesma norma do Reg"imeritõ Interno, pe&a V. Ex~ que
me concedesse a palavra. E como a norma regimental limita a_dois o_nU.mero de oradores, V. Ex• geriu bem, fcií
irrej)reinsível, fcii escorreito ao me conceder a palavra
com fi.mdainerifo no inesmo art. 16, item V, letra a, do
Regirllento · fiúf:rno do Senado Federal.
Logo, Sr. Presidente, só me resta louvar a decisão de_
V~ Ex' e -àizer, com a sua permi_~ssãO, ql!e não cabe V.
Ex~- consultar a Comissão de Constituição e Justiça, porque sobre o assunto nenhuma dúvida resta ou paira por
esclarecer.
Era o que t[nha arrazoar. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Em resposta à
questão de_?rdem do nobre Senador Aloysio Chaves...

cação deste Regimento."
Ora, o art~ 16 do Regimento do Senado estabelece:
"Art. 16 O Senador poderá fazer uso da palavra:

V- em explicação pessoal, uma só vez, por-lO
(dez) minutos:
a) em qualquer fase da sessão, para esclarecimento de fato em que haja sido nominalmente citado na
ocasião, em discurso ou aparte, não sendo a palavra
dada, com essa finalidade, a mais de_2_(dois) orãdores_durante a Ordem do Dia;"

Como o Senado pôde verificar há poucos momeritos,
em seu discurso, o Sen-:idor Eábio Lucena, citou diretamente o Senador Aloysio Chaves, na condíç-ão de Sena-

dor e Líder da Maioria. Fez mais que uma-citação, fez
uma interpelação de natureza pessoaL Nessas circunstâncias, pedi a palavra a V. Ex• de acordo com_o ar_t._l6,
item V,letra a. Mas, em seguida, V. Ex• a deu ao Senador Fábio Lucena; o Senador não foi citado nominalmente por mim, eu é que fui no seu discurso, e tinha o direito de dar explicação. Se, ao dãr a explicação, ele si julga no direitO de pedir a palavra para replicar, então nós
iríamos, de uma maneira interrriínável, nesse círculo vicioso, ao longo da sessão, a tarde inteira nesta -casa.
Tal fato, se assim está sendo interpretado pela Mesa,
data venia, é uma interpretação que, no meu entender,
fere o Regimento.
Portanto, havendo dúvida sobre a matéria, eu SUSCifóa questão de ordem para que V. Ex' a examiriee, oportu-_
namente, decida sobre ela.

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, V. Ex' não é
obrig.ado a résponder já a minha questão de ordem, Eu a
-- levantei para que V. Ex~ a mandasse examinar pela douta Corilissào de ConstituiçãO e Justiça; k minhalnterfe:
rência foi somente no sentido de contribuir para o bom
--andamento dos trabalhos desta Casa~
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Eu dCixarei
que -a Mesa, pelo seu Presidente titular, responda à questã-o de ordem de V. Ex~
Nobres Senadores, o tempo destinado ao Expediente
está esgotado há meia ho_ra, mas temos ainda dois Srs.
Senadores. _que se inscreveram para fã.lar neste período.
Perguntaria se V. Ex~ co_n_cQrdariam com a prorrogãção
de lO minutos, para que os Srs. Senadores pudessem falar ainda na Hora do Expediente.
OsSrs. Senadores que aprovam, queiram_ permanecer
sentados. (Pausa.)
Estú aprovado.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival B_aptis- ta, por _5 minutos, para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Evidentemente, o artigo ê bem claro.: "Em qualquer fase da sessão ... "
O Sr. Fábio Lucena -

Sr.

Presidente~ ..

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Estou respondendo a questão de ordem:
"Em qualquer fase da sessão, para esdarecimento de
fato, em que haja sido citado ... "
O Sr. Fábio Lucena- Desejo contraditar a questão de
ordem, Sr. Presidente; atlteS de_ V. Ex• de.cidir:0 SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - V. Ex• não
disse que ia contraditar, agora V. Ex~ pede a palavra
para contraditar.

O SR. LOIJRIVALBAPTISTA (PDS -SE. Pronun-

O Sr. Fábio Lucena- Pedi, sOque o soril do microfone não funcionou.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A presidência
não ouviu que era para contraditar.
O Sr. Fábio Lucena - V. Ex~ me perdoe, mas eu disse
que _e_ra para contraditar a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -_Sendo a.Ssiril,
conc_edo a palavra a V. Ex~, para contraditar a questão
de ordem.

o·

SR. FÁBIO LUCENA (PMDB-AM. Para uma

questão de ordem. Sem revi!lão do orador)- Sr. Presidente:
Data Venia, permissa maxima concessa do nobre
Uder, não procede a argüição de S. Ex~, conforme os fatos que os resumos bem Q demonstram. _.
~
Eu estava na tribuna falando como orador regimentalmente inscrito, pelo prazo de 3Q minutos, prOrrogado
pela tolerância de V. E~.!_ por cerca de 12 minutos. Ao
longo do pronunciamento, citei várias- veZeS- o nobre
Líder do Governo, Sr. Senador Aloysio Chives, e_a citação decorreu da nau.o~reza d_o dj_s_curs_q_ em si e do fato de_
que a citação do nome do ilustre Líder do .Gov~w viria
em socorro dos argumentos que eu__ estava expendendo
no meu pronunciamento.__Ao descer da tribuna. o nobre
Líder do Governo pede a palavra, com base no ar.t. !.6~.

-

cia o seguinte discurso.) -_Sr. Presidente, Srs. Senadores, os sucessivos e incontroláveis aUmentos de preços
que estão verificando, diariamente, no concernente aos
gêneros de primeira necessidade, à totalidad_e dos produtos de consumo obrigatório, as despesas relativas aos
alUguéis, aos transportes aos combustíveis, aos medicamentos, as anuidades escolares, livros, cadernos, lápis e
material didático em geral, para citar apenas os aumentos mais co_ntundentes, estão contribuindo para intensificar-e tornar intolerável a carestia, reduzirido.de maneira
drástica as condições de vida dos assalariados e das camadas mais pobres da popul.açào.
A persistirerfl as tendências, que infelizmente _se comprovam de_ maneira insofismável, de novos e incÕntroláveis aumentos, as lideranças mais esclarecidas e responsáveis da sociedade brasileira começam a manifestar sua
in_qJ,lietaCã_~--e_ perplexidade -dia~nte das persPectivas de
uma conyu_isào __so_clal de CQnseqiiências imprevisíveis.
9s mencion~dos aumentos d_e. preços são decorrentes
da recessão e da hiper-inflação que, por sua vez, constituem a mi}_ triz gerador_a 9() emprego e _das_ perigosas tensões sociais.
Nesse contexto são as classes assalariadas as mais vulncrãveis _aos impaCtos da crise generalizada, em face_ da
deterioração da sua reduzida capacidade aquisitiva, num
mercado dominado pela psicose da carestia, da violenta
e.__excessiva alta do custo de- vlda.
funcioharnento público civil militar é, indiscutivelmente, o segundo mais atingido pelos impactos e terrívei_s efeitos de um~_ conjuntura inflacionária e recessiva
que traumatiza a sociedade_e ameáça o fLIJlc_ionamento

o
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normal das estruturas instituciOilais, políticas e econômicas da Nação brasileira.
Devo esclarecer que um dos motivos determiitantes
deste me~ pronunciamento em defesa dos servidores
públicos civis e militares é o fato de receber freqUentemente memoriais e pedidos, através de uma crescente e
volumosa correspondência, inc!usive, os apelos que me
são feitos diretamente, reflexo da situação aflitiva em
que se encontram as famílias mais vulneráveis aos efeitos
da carestia e das dificuldades de toda ordem que têm de
enfrentãr pata sobreviver.
São estas as razões que me levam a formular um vee- _mente apelo ao Presidente João Baptista Figueiredo que,
d~sde sua posse, em 1979, até agora, tem d~monstrado
sua compreensão e_ integral solidariedade às justas reinvindicações salariais do funcionalismo público e· dos tra·
balhadofes em geral, conceden-lhes substanciáis aumentos por ocasião dos reajustamentos dos salários, vencimentos e proventos, compatíveis com os recursos- orçamentários "disponíveis para esse fim.
Todavia, como é do conhecimento geral, os aumentos
conceqidos são rapidamente anuladÕs pela carestia, desaparecen~o na voragem de um vertiginoso e incontrolâ~
vel aumento dos preços de todos os produtos e utilidades.
_9 mel:!.!J'e:l_'?_..prcclaro Chefe_da Nação, refre-sl?, especifcamente à conc:e_ssão, até dezembro do corrente ano,
do 13~ salário. a fim_ de que os servidores públicos civis
m)litares possam enfrentar, em igualdade de condições
com os trabalhadores regidos pela CLT, esses -alarmantes e sucessivos aumentos no que se refere ã.alimentação
e às inevitáveis despesas que todas as famílias assalariadas têm de enfrentar na luta cotidiana pela sobrevivência.
Convém assinalar que o 13'? salário- velha e sempre
renovada aspiração dos servidores públicos- não resolve aqueles problemas, nem significaria, por outro lado, o
advento Oc uma política Salaríal mais justa e menos desumana.
Mas, indiscutivelmente, a concessão do 13~' salário
contribuiria para atenuar as angústias e sofrimentos das
famílias dos servidores públicos, - mais de 500 mil oU seja coffi os seus dependentes, àp-roximadamente cerca- de 4 milhões de brasilheiros.
O !3o:> salárici, qüe todos os trabalhadores regidos pela
CLT já coquistarain, continua, no entanto, como uma
tradícional aspiração do funcionatiSmO público, cujo
atendimento vem sendo inexplicável e injustamente p ostergado.
Desta Vf:z, ãcredito que o Presidente João Baptista Figueiredo, em face da formação cristã de sua personalidade, e do profundo respeito que, desde sua posse, tem demOnstrado pelos postulados e imperativos da justiça social, atenderá ao apelo que ora lhe dirijo, interpretando
os ánseios e interesses dos servidores públicos do meu
Estudo e de todo o BrasiL

A História- registrará, quando proceder à avaliação e
julgamento do seu Governo , que o Presidente João Baptista Figueiredo, ao conceder o 131' salário ao funcionalismo, demonstrou, mais uma vez, ser autêntico estadista, profundamente humano, cônscio de suas responsabilidade e digno da grande Nação que soube governar com
patriot1smo, Senso de justiça social e exemplar probidade. (Muito Bem!)

.O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nobre Senado_~~elson

Çé_J.rn_eiro, peço desculpas a V. Ex' porque ao
responder à questào de ordem do nobre Senador Aloysio
Chaves e ouvir a palavra do nobre Senador Fábio LUce--na, olbel e vi, na Verdade, o nome dos dois companheiros
inscritos para breves comunicações e não vi o de V. ex~
para falar como Líder. Como pedi e o Plenário aprovoU
(it:z mjn_utos para os dois, pediria pf:~issão a V. Ex_•
para conceder a palavra ao nobre SenadOr potiguar, por
c~nco miriutos, parã uma breve c;omunicação e, logo em
s~;guida, dar~i a palavra a VL Ex' Como Líder do_PTB.
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Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Coricedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte para uma comunícação.
O SI!.. MOACYR DUARTE (PDS.,.- RN. Para uma
comunicação, Sem revisão do oradOr.f- S~. Pres.ide_nte,
Srs. Senadores:
Que Deus ffie inspire, Sr. Presidente, para que possa
pautar as minhas atividades nesta não esperada e meteMic_a_ passagem--pelo Senado Federal, lastreando-as ao
saber de experiências, feito em atehÇão e acolhendo a advertência do nobre Senador Fábio_ Lucena, quando sereferiu ao saudo_!:)â e pranteado Senador Dinarte Mariz.
Honra-me, Sr, Presidente, ter sido indicado pelo Líder
do meu Partido, Senador Aloysio Chaves, para exercer
uma das Vice-Lideranças do PDS peste Plenârío, lamentando, apenas, que o faça em substituição ao nobre Senador Aderbal Jurema, cuja vida pú.blica, cuja iritCligência e cultura priVilegiadas, cujas atividades parlamentares, de par com a sua característica fidalguia e lhaneza de
trato, tanto enobrecem este Plenârio.
Espero, Sr. Pre_sidente, dentro de minhas modc;stas
condições, poder haver-me no desempenho deste encargo tão bem quanto se houve o Senador Aderbal Jurema.
Agradeço a confiança do Líder do meu Partido_~ peço a
Deus que possa correspondê-la. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador NeJson Carneiro.

O SI!.. NELSON CAI!.NEIRO (PTB - RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) ~ Sr._Presidente, Srs_. SenadorC$:_
Voluntariamente me incluirei nos cinco minutos, inicialmente e rapidamente para focalizar alguns aspectos.
Inicialmente trago a minha palavra de solidariedade
ao discurso pronunciado pelo nobre Senador L.ourival
Baptista, num apelo caloroso ao Presidente da República, para concessão do IJt-salâdo aQs funCion4_ri0~ públicos da União. Esse apelo é tanto mais justo, Sr. Presidente, quando ele é a continqação daquela inicia ri vi-do Partido Trabalhis.t~_ Brasileiro nesta Casa, através do Senador Aarão Steinbruch, quando conseguiu o 139-salãrio
para os trabalhadores em geral. Sr. Presidente, Srs. Senadores, honrado pelo Presidente D. Miguel De La Madri
Presidente da República dos Estados Unidos do México,
para estar presente no dia J9 de setembro na sessão solene do Congresso Nacional, quando S. Ex~ fafá o seu segundo informe à Nação, fui cOmpelido a recusar aquele
honroso convite dado os c_ompromissos políticos e parti~
dários assumidos. Mas, não quero dCixar __de significar
aqui de público a miflha gratidão por este convite, que
não representava nenhum ônus de qualquer natureza
para os cofres públicos nacionais e que constitue, sem
dúvida, uma demonstração de fidalguia do ilustre Chefe
de estado mexicano._
Com os_ m~u_s_ v_otos para que a nobre n~ão m_ex_i~nª
prossiga na sua etapa de desenvolvime..nto,
A circunstância, Sr. Presidente, de ser Presidente da
Corriissão do Código Civil fez com que eu figurasse desde hã um mês num programa do Instituto dos Advoga~
dos Brasileiros, que deve discutir amanhã o problema da
mulher no Código Civil. Sendo eu um dos debatedores,
já comprometido desde quando feito_o_copvite, lamento
que amanhã aqui não esteja presente quando será discutido, em último turno, o projeto de minha autoria que
modifica o Decreto-lei n_9 2;065. _
._
Confio, poi-ém, que as nobres lideranças, o Senado Federal, todo ele, será sensível à necessidade de .revogação
dos dispositivos apontados e, daqui, endereço um caloroso apelo ao meu eminente amigo e ilustre Líder da
Maioria, Senador Aloysio Chaves, para que também
concorde na r<tieição da emenda do nobre Senador Octávio Cardoso, que somente permite o mfnimo de 100% do

INPC para aqueles que ganham até lO salários míni_mos,
deixando as demais à livre negociação.
· Ao fazer esse apelo, quero dizer que ainda hoje os jornais publicam declarações do Presidente da Associação
Comercial do Rio de Janeiro, e Presidente das Associações Comerciais, o Dr. Ruy Barreto, não só apoiando
0- mínimo de 100% para todos os níveis, como também
fazendo um apelo para que o Go_verno fixe um abono
provisório para os comerciãrios e os trabalhadores em
geral. Melhor será, portanto, que o Congresso se anteci~
pe a esse apelõ e, recolhendo a ansiedade nacional, aprove o ptojeto sem essa restrição dos 10 salários mínimos, e
todos os trabalhadores terão a sua altera_ção salarial, levando em c.onta_ os 100% do INPC. Também esse momento é oportuno porque os jornais de hoje divulgam
que até a missão "do FMI se congratulou com o Brasil pelas medidas econômicas adotadas,
Finalmente, Sr. Presidente, eu queria dizer uma palavra de saudação. aos diretor_es e dirigentes, e recor_çlar a
figura da fundadora da LBA, a Sr' Darcy Va.rgas, que se
incorporou, indelevelmente, à gratidão do povo brasileiro ·pela obra iniciap_a. Hoje, começam os festejos de majs
um aniversário dessa benemérita instituição, que tem a
presidi-la a figura diligente e dedicada da Sr• Ua Leal.
Aqui deixo a minha homenagem a Sr~ Darcy Vargas, às
continuado.ras de sua obra e à missão benemêrita que ~
Legião Brasileira de Assistência- continua a realizar, jâ
agora-sob a presidência da Sr' Léa Leal.
Acredito, Sr. Presidente, que me cingi aos S minutos
que V. Ex• generosamente me corfccdeu, ao restringir o
pr<l'Zo dos outros. Eu me canslderei também irlcluído entre eles, emb_ora soubesse da benevolência de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Eu quero fazer
justiça a V, Ex~. que, como Líder do Partido Trabalhista
Brasileiro nesta Casa, tem-se mantido dentro do Regimento e dentro daqueles 20 minutos que são dados a
cada liderança. Pelo menos quando eu presido a sessão,
eventualmente, V. Ex• nunca ultrapassa a esse limite.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A Presidência
convoca sessão extr_aordinãria _a _realizar-se hóje, às 18
horas e 30- minutos, destinada à apreciação das seguintes
matérias:
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9
27. de 1983;~ .
~
- Projeto de Lei -da Câmara. n9 99, de 1982; e
-Mensagem n9 127, de 1984, relativa à escolha do Senhor João _Hermes Pereira de Araújo P-ªra__ exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República Argentina.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Sobre a mesa,
coinUnicações que vão ser lidas pelo Sr. 1~'-Secretârio.
São lidas as seguintes
29 de agosto de 1984
Senho-r Presidente
__ Nos termos d_o artigo 86 do Regimento Interno, tenho
a honra de comunicar a VossaExcelência, para os devidos fins, q~e esta Liderança deliberou propor a substituição do nobre senhor Senador 1\jar_tin.s__ Filho, pelo
nobre senhor Senador Moacyr Duarte, nas Comissões
Permanentes do Senado Federal, abaixo relacionadas:
Comissão de Agricultura, na qualidade de Titular;
Comissão de Municípios, na qualidade de Suplente;
Comissão-de Serviço Público Civil, na qualidade de
Titular·
e prdceder, da mesma forma, à substituição na Comissão de Relações Exteriores pelo nobre senhor Senador
Jorge Kalume, na qualidade de Suplente.
Esclareço que tal fato se prende ao desligamento do
nobre senhor Senador Martins Filho do PDS.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, protestos de elevada estima e Consideração. Alo)'slo Cbaves. Uder do PDS.

29 de agosto de 1984
Senhor Presidente
Nos -ú!nnos do-ãr_tigo 86. do Riglm'ento Interno-ten-ho
a- hOnra de comunicar a VOssa Excelência, para -Os devidos fins, que esta Lide-rança deliberou propor a substituiÇão do nobre senhor Senador Murilo BadaróLem virtude do mesmo ter aceito o cargo de Ministro_de Estado
da Indústria e Comércio pelo nobre senhor SenadoJ;
Morvan Aca)raba, nas ComiSsões-Permanentes dO Senado Federal que estão relacionadas abaixo:
Comissão de. Relações Exteriores, n_a qualidade de Suplente;
Comissão do Distrito Federal, na qualidade de Titula-r.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, protestos de elevada estima e distinta consider~ãCl. -_Aloysio Chaves, Líder do_~DS.
O SR. PI!.ESIDENTE (Aimir Pinto)- Serão feitas as
substitt,iições solicitadas.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Eunice Michiles - Claudionor Roriz
-Gaivão Modesto --João Castelo - Josê SarneyGuilherme Palmeira - Carlos Lyra- Morvan Acayaba
- Amaral Furlan - Severo Gomes - Enêas Faria Jorge Bornhausen,
o·sR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Passa~se à

ORDEM DO DIA
Sobre a Mesa, requerimento que vai ser-lido pelo Sr.
19-Secretãrio.
~ lido e deferido o seguinte

REQUERIMENTO N• 182, DE 1984
Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a retirada do Requerimento n9 784, de 1983, de minha
autoria, constante do item n9 8 da Ordem do Dia.
· Sala das Sessões, 29 de agosto de 1984. - Henrique
Santillo.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Item 1:

=-

Passa-se ao

Projeto de Lei do Senado n9 40, de 1984
(Em regime de urgência) - art. 371, do Regim~nto Interno)
Votação, em primeiro turno", do Projeto de Lei
do Senado n9 40, de 1984, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que autoriza a emissão especial_ de
selos em benefício dos trabalhadores desemprega~
dos, tendo
PARECE~ES ORAIS, proferidos em J>lenário,
das Comissões:
.....:. de Constituição e Justiça, favorável, com
emenda que apresenta de n9 1-CCJ; e
-de Legislação Social e de Finanças, favoráveis
ao Projeto e à Emenda da Comissão de Constitúição e Justiça.

Em votação o projeto sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
__ Aprovado.
Em votação a emenda.
Os Srs._ Senadores que as aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada._
O projeto va:í à Comissão de Redação a fim de redigir
o vencido para o segundo turno regimental.
O SR. Pl!ESIDENTE (Aimir Pinto)- Sobre a mesa,
parecer de matêria em regime de urgência que vai ser lida
pelo Sr~ 1_9 - Secretário.

Agosto de 1984

É lida o seguinte

PARECER No 432, DE 1984
Da Comissão de Redação
Redaçiio do vencido para o segundo turno regimen-

tal do Projeto de Lei do Senado n9 40, de 1984.
Relator: Jorge Kat.ume
A Comissão apresenta a redação do _vencido para o se--

gundo turno regimental do Projeto de Lei do S~nado n"'
40, de (984, que autoriza a emissão especial de selos em
beneficio do _trabalhadores desempregados.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1984. -Passos
Pôrto, Presidente - -Jorge Kalume, Relator - Almir
Pinto.
ANEXO AO PARECER No 432, DE 1984

-Em votação o projeto em primeiro turno.
C5s Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta·

dos. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado em primeiro turno, e estando a matéria em
regime de urgência, passa-se imediatamente à sua precíação em segundo turno.
·
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como difinitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Sobre a mesa,
redação final de matéria em regime de urgência que vai
ser lida pelo Sr. J9-Secretário.

Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do SenaQo n9 40,_de 1984. Auto-

É lida a seguinte

riza a emissão especial de selos em beneficio dos tra-

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Achando,se,
em regime de urgência, a matéria cujà redação do vencido para o seguido turno regimental acaba de ser lida,
deve esta ser submetida imediatamente à deliberação do
Plenário.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, sem emendas, a matéria é considerada definitivamente aprovada, nos termos do art.
315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - !tom :1:
PROJETO DE LEI DO SENADO No 100, DE
1984
(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento Interno)
·
Votação, em primeiro tUrno, do Projeto de Lei
do Senado n9 roo,--de 1984, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que acrescenta disPositivo à Lei n9
4.504, de JQ de novembro de 1964- Estatuto da
Terra - com vistas à fixação de módulo de frãcionamento de propriedade rural específico para o DTstrito Federal, tendo
PARECERES ORAIS, favoráveis, próferidos
em Plenário, das ComiSSões:
- de Constituição 'e Justiça;
- de Agricultura ;e
- do Distrito Federal.

Reda~ão
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_ PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 971 e
972, de 1981, ctas cOmissões:
- de Segurança Nacional; e
- de Finanças.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneça sentados. (Pausa.}
Rejeitado.
O SR. HtLIO GUEIROS- Sr. Presidente peço verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- V. Ex• será
atendido na forma regimentaL
Sendo evidente a falta de quorum, vou suspender a sessão por dez minutos, antes acionando as campainhas, a
fim de que os Srs. Senadores compareçam ao plenário.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas e 30 minuros a sessao é reaberta às 16 horas e 40 minutos.)

PARECER No 433, DE 1984
Da COmissão de Redaçiio

balhadores de.sempregados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 f. o Poder Executivo autorizado a re-ªli:zar,
por intermédio da Empre;;a Brasileira de Correios-e Telê·
grafos - ECT, ãfillalmente, a partir da promulgação
desta Lei, durante os meses de maio e novembro, com
duração de 5 (cinco) anos, a emissão de selos de taxa adi·
cional de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros), para serem aplicados
à co;respondência origínada em território nacionai
Art. 29 Q_ produto da venda dos selos a que se refere
esta Lei será transferidO à cói1ta especial Emprego e Salário, do Ministério do Trabalho e por esse repassado às
entidades sindicais para a distribuição aos trabalhadores_
desempregados de tQdo_o _País, na forma e segundo os
critérios -a- serem -esraoeiecidos __ em__regulamento.
Art. 39 O valor do selo referido nesta lei será iea]UStado a cada ano, com base na variação nominal das
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional _-:ORTN.
Art. 49 O Poder E.tecutivo regulamentará esta-Lei
dentro do prazo de_ 90 (noventa) dias.
Art. 59 Esta Lei entra-em. Vigor na data de sua publicação.
Arl 69 Revogam-se as disposições em contrário.
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final do Projeto de Lei do Senado n9 tOO,

de 1984.

Relator~ Almir Pinto
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei dp Senado__n9 100, de _1984, que acrescenta dispositivo à Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964- Estatuto
_da Terra- com vistas a fixação de módulo de fracionamehto de propriedade rural específico para o Distrito
Federal.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1984.- Passos
Pôrto, Presidente- Almir Pinto, Relator- Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER No 433, DE l984
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 100,
de 1984. Acresc_enta dispositivo à Lei n9 4.504, de 30
de novembro de 1964 - Estatuto da Terra - com
Vistas à fixaçilo de inóduJo de fracfonamento runtl específico para o Distrito Dedera.l.
O Congresso Nacional decreta:
Art. ]9- O art. 65-da Lei n9 4.504, de 30-d_e novembro
de 1964 - Estatuto da Terra - passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:·

"Art. 65.
§ 59 Para o Distrito Fedral a fração mínima de parcelamento de imóvel rural será de 5 (cinco) ha, vedado,
outrossim, qualquer desmemttramento de área não registrada no RegiStro de Imóveis competente~"

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. J9 Revogam_-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Ac]lando-se,
em regime_de urgência, a matêria Cuja redação final vem
de ser lida, deve esta ser submetida imediatamente à deli-beração do Plenário,
Em_discussào a redação final. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
-Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) Aprovada.
A matêria vai à Câmara dos Deputados.

3:

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Itein
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câ~
- -mara n' 5, de 1981 (n9 3.035/80, na Casa de origem),
alterando o art. 19 da Lei n9 6.226, de 14 de julho de
1975, que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Serviço Público Federal e de atividade privada,
para efeito de aposentadoria, e dá outras providências, tendo

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está reaberta
a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência se
dispensa de proceder à verifiCação solicitada._
A Votação do projeto fica adiada.
- - Em conseqüência, as demais matérias da pauta, itens 4
a 7, ede9 a 11, constíl:uída dos Projetes de lei da Câmara
n9s lO e 44f8J; 53/77; e 65/79; Requerimento n9s 168 e
169/84; e Projeto de Lei da Câmara n9 79/79, todos em
- fase de votãÇãO; deixam de s~r submetidos a votos, ficando sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Volta-se à lista
de oradores.
ConCedo a palavra ao eminente Senador José Ff3:gelli.
(Pausa.) S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes,
por cessão do nobre Senador Jorge Kalume.

O SR. GABRIEL HERMES (PDS - BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Travo, hã mais de 2 anos, uma luta em favor da classe
--de bãcharéís em Ciências Contábeis. Luto para que se
coloquem as coisas no seu lugar, e para que não se continue a prejudicar o Pãís, mantendo uma centena de escolas de _curso superior para formação de Bacharéis em
Çi~qçjª~ Contábçis, que co_rresponde ao Con~adpr, e pa~
ra~elamente, que se tenham os cursos que correspondam
ao médio, dos técnicos em contabilidade, que por uma
permanente e errada interpretação confunde os dois gru~
__ pos de profissionais. - - TemOs um projeto em andamento nesta Casa, com
contatos diretos com o Ministro do Trabalho, advertindo que esta permanência da junção dos dois profissio~
nais, o de curso superior e o de curso mêdio, estã custandO rios de recursos ao País, ao Ministério da Educação,
Sem nenhum proveito para a classe desses profissionais.
Assim, volto ·a tribuna, hoje. para tornar a abordar
meu Projeto _de Lei n9 18, de 1984, que inclui a categoria
de ConüdOf no gfupo da Confederação Nacional das
Profissões Liberais, a fim de viabilizar a sindicalização
dos bacharéis em ciências contábeis em agremiações exclusivas.
Ocorre que o Conselho Federal de Contabilidade envfou aos SenhOres Senadores e Deputados um oficio-circujar, de 9 de julho de 1_984, capeando um _parecer
contrário à citada propPsiÇão legislativa. Esse parecer,
tOdavia, está eivaqo de impropriedades e procura confundir os parlamentares.
Pr!meiramenfe, referida autarquia federal não tem
competência para tratar de matéria associativa ou sindi~
cal, pois o Decreto-lei n9 9.295 limita sUas citribiiíçOes à
fiscalização das profissões de contador e guarda~livros.
Assim, vêem-se duas profiss_ões distintas em cate8oriãs.
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No entanto, a exorbitante manifestação da autarquia se
deve ao fato de os dirigentes regionais serem ·elefl.óS pre:dominantemente pelos profissionais de segUndo grau,
denominados de guarda~livros no mundo inté:iro e, no
Brasil, de técnicos em contabilidade. Com eféHó,-·até o
presidente do Conselho Federai é eleito por r~pre~entan
tes desses profissionais de segundo grau. Consldarando
que uma quantidade_ expressivã destes querem ser confundidos com o bacharel no mercado _de _!:rª-balho, e até
p!eiteam desçabidamente a equiparação com este, assim
tudo fazendo, embora sem legitimidade e direito, no sentído de impedir que o profissional de grau superior se se~
pare dos sindicatos d~_c_ontabilistas.
QUanto ao mérito, pôde ser verificado que aludido parecer não contém um só argumento, limitando-se_apenas
a reproduzir parte da justificativa de meu projeto de lei.
Alega, inveridicamente, que a classe dos interessados
não teria sido ouvida. Devo declarar que pessoalmente,
na qualidade de Presidente da Ordem dos Com._aQQies do
Brasil, presidi as reuniões dos líderes das entídades de
bacharéis, presidi as reUriiões dos líderes das eo,tidades
de bacharéis em. Ciências Contãbeis, realizadas em
Brasília nos dias 28 e 29 de agosto de 1982. Nessa oportunidade, os representantes dessas entidades_sol_icítaram
que rodas as medidas legais fossem tomadas no sentido
de instrumentalizar a sindicalização específica da classe
de_ curso superior, separadamente da de nível médio, face
à evidente depreciação que aquela sofre em decorrência
da atual mistura sindical com esta.
Apresentei, assim, o Projeto de Lei n9 IS; que haverã
de trazer inestimáveis beneficias ao- País. Obviamente,
não teria nenhum sentido ouvir entidades estranhas aos
bacharéis eln ciências contábeis, jã que a mãteria objeto
da citada proposição diz respeito, exclusivamente, a esses profissionais de grau superior.
No entanto, quero chamar a atenção dos meus ilustres
Pares que as entidades que estào se pronunciandQ contra
o Projeto de L_ei n9 18/84 são de contabi_listª.s.,_Q_nde predominam os profissionais de segundo grau, alérri de
agremiações profissionais heterogênas que também não
representam bacharéis em cíêriciaS: confâbeis, como sindicatos ou associações de peritos, assessores, informantes ou pequisadores, que abrangem várias espêcies.
Quem se der ao trabalho de ler o parecer enviado pelo
Conselho Federal de Contabilidade tomará conhe:Gimen- _
to de absurda tese ali defendida, de transformar, ~edían
te algum artiftcío legal, os técnicos de contabílidade _em
bacharêis em ciências coiltãbeis, e- assim unificar as dÕ.as
classes na de nível universitáriO: Ora, prOpoSiçã-o dessa
espécie se aiTgura até vergOnhosa af>ós 38 anos-de existência~ do Curso de Ciêriciasd Contãbeis e sua disseminação em cerca de 200 insfituições Uriiversitái"fãs. Além
de não realizar qualquer beneficio sOciã_l, reiviridicação
dessa espécie, tripudia sobre os direitos dos bacharéis em
ciências contãbds que despenderam quatro ou cínco
anos de estudos univerSitários, desestimula ós e_stuâaiftes
que no mesmo curso procuram seu aperfeiçoamento
técnico-científico e representa um regresSo Cultural no
ensino brasileiro. Por isso tUdo, merece a mais vigorosa
rejé:iÇão, o Cjüe, aliás, vem sendo feito tanto pelo Congresso Nacioflal quanto pelo Ministêrio da -EdUCaçã,o e
Cultura e pelo DASP, em face de proposições legislativas
anteriormente apresentadas.
Agora, todavia, considero dever meu requerer seja
transcrita para os anais do COngreSso Nacional, bem
como para que seja jl.i_ntãda cópia ao Projeto de Lej n9
18/84, do ofício que enderecei em 22 de agosto ao Conselho Federal de Contabilidade, contestançlo alu_dido parecer e estranhando a sectãria atitude da autarquia em
defesa dos profissíonàis de- segundo-grau. Nessa c_or~~
pendência aproveitei o ensejo de sugerir que fosse efetuada consulta entre os contadores registrad()s, sobre as
preferências e os pensamentos dos· mesmos·a respetto da
matéria que lhes diz respeito, jã que aqüela autarquia
dispõe de um cadastro nacional.

Anexo c6pia de minha correspondência, a que ine reporto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. {Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR GABRIEL HERMES EM SEU PJWNUNCIAMENTO:
Brasília (DF), 22 de agosto de 1984.
llmq,. Sr.
Contador João Verner Juenemann
MD Presidente do Conselho Federal de Contabilidade
Av. Franklin Roosevelt n9 115, 1()9 andar
20.021 - RIO DE JANEIRO (RJ)
Senhor Presidente:
Agradeço pelo Ofício-Circular DV n9 20/84, de 09 de
julho último, capeando cópioa do parecer contrãrio a
meu Projeto de_ Lei n9 18, de 1984, que acrescenta a categoria do Contador no grupo das profissões liberais.
Devo, inicialmente, corrigir a errônea assertiva do desinformado Relator Annibal de Freitas, de que não teria
havido audiência da classe antes da apresentação de minha proposição legislatiVa. Ao contrãrio, o assunto vem
sen.do estudado e.encaminhado, articulada_rnente, com as
entidades e lideranças dos Bacharéis e"m Ciências Contâbeis, que são a única classe legítima pãra tratar de sua
sindicalização específica e prejudicada no mercado de
trabalho ao ser englobada com a classe dos Técnicos em
Contabilidade. Logicamente, não "feria; O rilínimo ~entido
consultar entidades de contabilistas e outras dominadas
pelos citados profissionais de segundo grau. A matéria
foi inclusive dissecada na reunião dos Líderes das Entidades de Contadores, por mim coordenada na qualidade
de Presidente da Ordem dos Contadores do Brasil, nos
dias 28 e 29 de agosto de 1982, em Brasflia. Obviamente,
não foram convidadas entidades que representam profis~
sionais de segundo grau, mas exclusivamente as de nível
universiÜi.i-io. A coleta dé Ophliões estendeu-se__ às instjtuições Universitárias que têm a ·alta responsabilidade de
ministrar o Curso de CiêncTaSCoiitábeis. Junto a elas foi
realiZada eiogiãvel pesquisa pela Associação Profissional
de Contadores de Porto Alegre. A Ordem dos Colltadores do.Brasil condensou, analisou _e tabulou as respostas,
que ev-idenciam maciço entr,::ndimcnto ein f~vor da sindicalização do Bacharel em Ciências Contábeis separadamente do Técnico em Contabílídade. PQ_rtanto, não foi
por qualquer espécie de coincidênçia que apresenteí o
projeto de lei que dá ao bacharel em ciências contâbeis a
digna classificação sindical que merece, mas em razão de
pleno conhecimento dos fatos.
No tocante ao mérito de minha proposição legislatlva,
citado parecerista não apresenta nenhuma contestação,
apesar de reproduzir parte da Justificativa.
A cada dia mais me convençO lfo acerto de meu Projeto de Lei n9 18/84, pois a individualização organizacional do Contador se revela condiçãQ. "sine qua non" par:a
que conquiste no Brasil o elevado conceito de que goza
no exterior. A sindicalização distinta do Contador, à semelhanças das demais profissões ae- grau- superior,
identific<i-se-_com O progresso Cultul-al e ajustiça profissiorial, ao contrãrio da retrógrada pretensão de promover técnicos para bacharéis, mediante artifício de qualquer espécie, impHcita na unificação das dila& classes em
uma só de nível universitário, como defende o Infeliz parecer. Os bacharéis de qualquer campo de Saber só tem a
perder quando confundidos com profissionais de segundo grau, o que é elementar.

-No que tar\ge à posíção assumida por esse Conselho
Federal, quero manifestar minha estranheza por sua interferência em assunto estritamente classista e sindicalista. ~ssa autarquja, com seu~ órgãos regionais, tem por finalidade institucional fiscalizar o exetcfcio dªs profisSões
de contador e de guarda-livros, em nome do _Governo
Federa"!, de que é agente de administração des~ntraliza
da, conforme expressamente estatuem o art. 2~ e o art. 99,
alín~o "c", do Decreto-! e! n9 9295 de _194~. Exorbita,
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pois, de sua competência jurídica e infringe o princípio
da neutralidade que deve, conduzir a Administração
Pública, ao promover a classe dos profissionais de segundo grau, em detrimento dos de grau superior, ao mesmo
tempo que não realiza fiscalização profissionaL Essa irregular atitude administrativa parece confirmar a dependência do seu órgão diretivo aos técnicos de segundo
grau, como efeito da predominância quantitativa destes
nas eleições dos dirigentes regionais.
Entretanto, já que essa autarquia resolveu se imiscuir
nesse assunto estranho à sua competência legal, e considerando que dispõe de cadastro nacional dos contadores
registrados, ocorre-me sugerir que faça uma consulta
epistolar entre eles, solicitando que respondam afirmativa -ou negativamente às seguintes perguntas, a fim de conhecer a· aspiração da maioria desses profissionais universitários no que concerne à sua separação dos profissionais de nível médio e à aventada unificação _das duas
classes:
la) Você prefere que os bacharêis em -clêilcias contãbeis sejam representados em sindicato exclusivo de contadores, ao invés de continuarem englobados com os técnicos em contabilidade nos mistos sindicatos de contabilistas?
2a) Você concorda em que os técniCos em cOntabilidade sejam promovidos para contadores sem a realização
do Curso de Ciências Contábeis?
Com todo respeito a pensamento diferente, subscrevome atenciosamente. - Gabriel Hermes.
_ O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pala vara ao nobre Senador Moacyr Dalla. '
O SR. MOACYR DALLA (PDS- ES. Pxonunola o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Consagra o calendário cívico nacional a data de II de
agosto às comemorações em justa homenagem ao estu- dãnte bras-ileiro.
Reveste-se o evento da excepcional oportunidade de
podermos expressar, em nome deste Poder da República
e em meu próprio, especial palavra de re; esperança, estímulo e apoio àqueles a quem confiaremos, em futuro
próxim_o, a responsabilidade de conduzir os destinos de
nossa Pátria.
Atra_~essa a socíedade brasileira momentos de graves
dificuldades que Vêm exigir, particularmente das gerações mais jovens, plena de vigor físiCO e-mental, participação segura e consciente no conjugado esforço da
construção nacional, inspirados todos pelo mais puro e
elevado sentimento de servir à causa comunitária.
É o Brasil um país jovem, com população preponderantemente jovem. Nada poderâ conter os efeitos dessa
__ vitalidade, dessa força Sadia e edificil.nte, capaz de visualizar e atingir horizontes mais amplos, capaz de projetar
e cOnstruir formas plenas de convivênda.
Nesse fabuloso contingente humano em formação,
onde viceja a semente fértil da renovação-e da criatividade, reside a certeza de que os passos hoje avan-Çados terão c;ontinuidaQe e aperfeiçoamento, sob o irradiante
signo do trabalho perseverante e da permanente lealdade

civica.
Há que, entretanto, dispensar-se mãxima atenção aos
assuntos pertinentes às âreas do EnsinO e da Educação.
O compromisso democrático assim o exige, de forma a
que todas as oportunidades sejam proporcionadas à promoção integral dos futuros agentes do crescimento nacional.
O sig'nifie<itívo papel que o jovem brasileiro desempenha na sociedade hodierna, preparando-se intelectual e
profissiorialmente.para o exercício das mais diversificadas funções, identifica, com expressiva veracidade, o efetivo grau da valiosa participação oferecida.
Daí por que confiarmos, incondic~onalmente, na juventude brasileira, no seu discernimento perante a realidade conjuntural. Não colocamos em dúvida a justa capacidade de apreensão, pelo jovem estudante, dos fatos
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cotidianos que infónriam à consciência cívica quanto aos impat.ses e [ímitações da conjuntura em que vivemos.
Entendemos, por outro lado, que a vitória não está reservada aos que se condicionam a facilidades e benesses.
Consoante o lúcido raciocinio de Teilhard de Cha.rQi_n..
"as difiCuldades partcicipam do itinerário- de- Vida dos

verdadeiros v:encecl_ores".
Convidamos à luta que p.ão se confunde c_O!fl a noção __
de desordem. Pregamos a liberdade que não Prescinde
dos ideais da disciplina. Exaltamos o equilíbrio que não
compactua com o caráter da conformação. Aceitamos o

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

__m_actüm----º_s__.__

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O$R. NELSON CARNEIRO (PTS .,..- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senad_ores:
A prenunciada alteração da legislação portuãria vtm
produzindo a maior intranqüilidade entre os trabalhadores avulsos, consertadores, estivadores, conferentes, vigias, portuárioS e tra:bãlhadores nos -serviços de bloco,
matriculado na DTM e sindicalizados.
A propósito, o Sindicato dos Consertadores de Carga
e Descarga do Porto de Santos, referindo~se à margem
de viabí~ídade dessa alteração-' pelas reiteradas declarações do Ministro dos Transportes e seus assessores, salienta que os estudos a respeito contaram somente com a
participação de empresários ligados ao sistema de transportes, sem qualquer audiência dos dirigentes sindicais,
parte legítima, direta_mente afetada por essas medidas,
que teriam como alvo a restauração do Decreto-lei n9
127 (66.
Em seu pronunciamento, diz aquele sindicato:
"Entendemos que não existem razões legítimas e
,nem é aconselhável, diante da conjuntura nacional,
qualquer modificação nas normas iegUladoras~-d_as~
atividades profissionais nas áreas portuárias- e róari.:
timas, sob ajustíticatíVa e alegações de que os trabalhadores avulsos auferem altos salários, inviabilzando as e2(I)Ortaçôes__ brasi!eiras",
Prosseguindo, salienta aquela entidade de classe qlle,
desde_ 1964, os consertadores, conferentes, estivadores e
vigias portuários, constituintes das categorias avulsas,
têm as suas tabelas d~ remuneração fixadas pela Superintendência Nacional da Marinha Mercante, obedecendo à
rígida política salarial adotada, não obtendo, durante to~
dos esses anos, qualquer_ :vantagem, benefício ou concessão salarial por meio de greves ou pressões e sim no cumprimento da legislação em vigor.
Evidentemente, a essa altura da crise econômica, lião é
de bom alvitre reeditar qualquer Decr_eto-leí, ademais
quan_do o Governo deixou de ter majoria no Congresso
para a sua aprovação. Se os portuários conseguem impressionar o Parlam_ento - e não será difícil'faiê-lo,

___

_ .

Era o que tínhamos a diz_er, Sr. P_residente. {Muito
bem-!)

-o

SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Concedo a palavr.i <iO flobre Senador Gastão MUller.

trasigêncía.
A disposição de enfrentar desafios deve, portarito, esM
tar criteriosamente assistida pelo senso da harmonia e da
dignidade que caracteriza a solídez. do caráter e reve(a a
face mOrai da personalidade bem forniada.
Aos jovens estudantes do meu Espírito Santo e a d(:;
todo o Bra,sil dedicamos, com justa admiração e amizaM
de, particu[ar mensagem ditada pela experiêncía dos
anos e inspiradas pela lições do Mestre dos mestres de
quem somos todos humitdes discípulos:

Era O que· finhamos a dizer. (Muito bem!)

_

O SR. GASTÃO MüLLER (PMDB -MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Lamentavelmente, o Brasil _não correspondeu às ·expectativas do povo e da população na última OlimPíada.
Uma medalha de ouro e mais algumas de prata e de
bronze.
Na maioria absoluta das provas, os representantes do
-Brasil não conseguiram nem se classificar para as finais.
Houve casos de indiscl.plina injustifJcãveis, enfim~ a representação brasileira, salvo raras excessôes, não correspondeu ao sonho brasileiro de aparecer com destaque na
referida Olimplada. Chega-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, à conclusão de que é preciso e urgente uma reno·-vação _do comando dos Esportes intitulados amadores
neste País. De um modo geral, os dirigentes se perpetuam no comando, são os_ "cartolas" de todos os mati-

-

zes~

Diz a filosofia poplllar qUe em time que estâ ganhando
não se mexe". Tudo bem! Mas no caso específico que
criticamos, o fato é invers-o e o âXióffiá também se transforma, ou seja, "quando se estã perdendo contiri.uadamente, mt.idaRse desde o roupeiro".
O caso--do Brasil ê típico. A ••geriatria" comanda os
DesportOs áo Brasil. O exemplo típico é o do Major Padiiha. Esse cidadão não desconfia que está na hora de ir
Púa casa-. Ele já prestou ôtimos ServiçOs ao Br-as-Il e ao
Desporto. Ele revelou-se um grande atleta no passado e
foi, não há dúvida, um homem dedicado e apaixona-do
pelo Esporte de um mOdo geral, mas é precíso que se
aplique nessa área o que se está fazendo em outras, ou
seja, uma etapa de rer~ovação, dç "mudanças-já" objetivando haver um sonho de melhores dias e de métodos,
enfim 1 de se iniciar uma nova era nos Desportos Amadores-do Brasil e também no ProfisSional.
Uma das medidas que provocaria essa renOvação é
mudar a sede das Confederações para Brasflia. A capital
é Brasília e aqui deveriam instalar-se essas entidades. fi.:
cando no Rio, dificulta-se a aplicação do sentido renovador, os. "cartolas", tradicionais, estão lã.
A Folha de S. Paulo do dia 13 de agosto último, traz
um ãrtigo intitulado. "Vai para casa, Padilha" que espelha bem a situação e coaduna-se com o ii osso pensamen- to, ou seja, mudar para sobreviver.
Leio, para que conste dos Anais o referido _artigo, e
faço_um apelo para que se concretize, o mais breve possível, renovação almejada.

a

~Vai-para

Casa, Padilha
PÕde atê parecer deselegante a gente convidar o
m_ajOr Padilha a uma volta ao_ lar. Mas quase duas
dêcadas na presidência do Comitê Olímpico Brasileiro ainda não foram suficientes, m(\jor? Mais uma
Olimpíada se vai e, mais uma vez, o major Padilha
insis_te em ficar.
De novo trouxemos poucas medalhas. Pouquíssimas. As duas mais comemoradas foram de atletas
que treinam nos Estados Unidos: o ouro de Joaquim Cruz e a prata de Ricardo Prado. Por que será, major, que nossos talentos precisam deixar o
Pais para se aprimorar?
Claro que a escassez de medalhas não pode ser
por culpa de uma única pessoa. Mesmo que o cida-

2917

dão em questão seja o presidente do _c_O__B_._ Num
Brasil onde ainda faltam comida, saúde e educação
- e sobram seca, enchente e, pior, corrupção - ê
Pura ilusão sonhar com recordes, marcas e -grandes
fe1toS.
Mãs se J)Úsiste nossa eterna esperança de brasileiros, se ventos democráticos _continUam a_ soprar,
por que não se tentar uma renovação também no es:
parle? lJma co1sa pura e simples; mudança. Talvez
alguém maí& jovem, com idêias diferentes, novos
planos, outros rumos. Alguém que tenha escapado
quase ileso a estes vinte anos de achata~ento que o
País viveu.
Mas o major Padilha não pensa em sucessão. Ele
ainda vive o estágio do obscurantismo, a estação
·das trevas. Não prepara alguém para o cargo, Não
se esforça a mínima para arejar a entidade que preside. E isso, major, também faz parte das atribuições
de um verdadeiro presidente.
Faz parte também dos seus deveres conviveroorn
a imprensa. E o major se negou a fazê-to conosco
num à atitude de represália a uma reportagem publicada por esta, "HFolha", antes mesmo dos Jogos.
Reportagem que não agradou. Major, a critica é urri
dever do jornalista, e tenha a certeza de que jamaís
mudaremos nossa conduta, mesmo que isso, infelizmente, nos custe a s_ua reJeição.
A editaria de esportes desta ~'Folha" publicou
dezessete. ·~Cadernos Especiais" sobre esses 23'i" Jogos Olímpicos de Los Angeles. Cento e on~e páginas
com um fuso de quatro horas a nos atrapalhar. E
isso só foi possível porque gente jovem, cheia de
energia, garra e vontade estava envolvida no preces-

--diante das razões expostas - qualquer _tentativa de en-_
durecer a l~gislação que regulamenta as riiiaç-õei laborais
dos portuáríos serâ condenada ao fracasso.
Não ar;ldam bem os assess-ores presiden_c_iais _que aconselham a ressureição de um decreto-lei amortalhado pela
sua-inaplica-bilidade, num verdadeiro desarro-a uma classe que pode, realmente, paralisar os nossos transportes

pragmatismo que não se traduz ein insbiisibilidade ou _in-

. "Lembrai-vos de que a autenticidade das aspirações é o grande baluarte da ação independente. O
conhecimento que hoje adquiris serà a permanente
chama a iluminar e aquecer a longa jornada que tenM
des à frente. Caminhai seguro e confiante, pois a
força que emula do espírito empreended_or, alicerçada nos domínios da_honra_e da razão, ê capaz 4e
vencer os mais ímPios desa:fiOS."
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so.
Major Padilha, muito obrigado por quase vinte
anos de serviço prestados ao COB ..Por mais de trinta voltados para o esporte. Somos os primeiros are-conhecer sua contribuição como esportista e diri~
gente. Mas que ta( o senhor assistir à_ próxima
Olimpíada de Seul confortavelmente sentado em
sua poltrana? Pela televisão, é claro.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Concedo a pa~
lavra ao nobre Senador Jaison Barreto.

O SR. GASTÃO MÜLLERJPMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso,)- Sr. Presidente e Srs. Senado- ..
res_~

O País inteiro -tornou conhecimento das últimas enchentes que vêm assolando o Estado de Santa Catarinii-,para onde o Estado do Ceará, depois de cinco anos de
seca e, este ano, com uma das maiores safras da sua história, mandou alimentos, para socorrer os flagelados.
Mas, além desses auxílios diretos. que devem ser enco~
rajad.os, tornam-se neêessárias providências de ordem
administrativa, do âmbito do Governo Federal, visando
ao-atendíffiento a reivindicações das classes produtoras,
do Estado, interessadas na melhoria das_ condições econôrriiCase finai:lCeTras dos municípios atingidos pelo flagelo.
Acabamos de_ receber um apelo da Federação das
Cooperativas do Estado de Santa Catarina e das Cooperativas Regionais de Alfa, de Campos Novos, de Río do
Peixe, de Pindorama, de Sà_o Miguel D'Oeste, de Concórdia, de ArCo !ris, de Itapiranga, de Cãpuza[, de Abelardense, de Auriverde, do Planalto Catarinerise-;-de Santi L~Ci_ã-,- de Siudades, de- Canoinhas, dos Campos de
Lages, de São Lourenço D'Oeste e de Serrana, nos seguintes termos:
.. •'Considerando a catástrofe ocorrente no Estado
de Santa Catarina, comprovadamente em continuidade à idêntica catástrofe de 1983, e considerando
que o visível estado de desgaste e a impossibilidade
de recuperação, em face da repetição do fenômeno
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exauriu completamente os produtores e cooperati~
vas, objetivD.ndo à isonomia de trat_ariiento, reivi:ildica o povo de SantaÇã1arina sejam estendidas ao Estado condições idênticas às previstas na Resolução
do Banco _C~ntral n9 683, de J6_ de dezembro de
1982, e à Resolução do Banco Cçntral, n9 876, item
II, previstas para municípios das ãreas da SUDAM,
SUDE-ME, Vale do Jequitinhonha e EspíritO Santo,
sob pena de criarem-se em nosso meio bofsões de
pobreza de_características piores que os existenteS
nas citadas regiões."
Trata-se de uma reivindicação justíssirifa-: Não se trata, apenas, de atender à crise emergente, atual, pelo socorro direto às populações atingidas. f: preciso encarar o

problema como um todo, vendo, também, as medidas estruturais de amparo à produção, a fim de que possam os
lavradores flagelados recuperar-se das perdas, fundando
safras e aplicando incentivos capazes de produzir resultados económicos suficientes à recuperação das perdas
sofridas.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE(Almir Pinto) -Con~o a palavra ao nobre Se:nador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia_o
seguinte dlScurso.r=:- S_r. Presidente, Srs. Senadores:
A Magistratura, a Ordem SecCional dos Advogados e
a Sociedade Acreana, vêm de sofrer rude golpe com o fa_lecimento do Dr. Daníellsrael, ocorrido _em São Pauto,
para onde viajOu em busca de melhora para a sua saUde
abalada.
Natural de Niterói, onde nasceu em 01 de novembro
de 1923, formou-se em Direito- pela Faculdade Fluminense, em 1949. Amante do Direito, sempre vOltado às
letras jurídicas, teve uma atividaóe profissiortaf mC:te"õrica e depois, submeteu-se a concurso no antigo Distrito
Federal, para vaga de Juiz de Direito qo )~ntigo Território -do Acre. Vencedor, com mérito, foi nonieaaó-para
servir à Comarca de Xapuri e, posteriormente, a de Brasiléia.
_
_
__
Também pertenceu à Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Acre, e_ao Tribunal Regional Eh;itorat,
como u_m__ dos seus juízes.
.
.
Homem altamente culto, ern especial na ârea do Diteito, tornou-se por isso, um consultor permanente graças à
sua memória privilegiada, merecendo por esses atributos
o respeito de seus pares. Aposentado, manteve-se no
Acre, onde militou como advogado.
Embora sem muita inclínação político-partidária, resolveu concorrer à Câmara Federal, no pleito de 1~82,
pela sigla do PDS, tornando-se um dQS suplentes.
Era uma criatura estimada, não obstante o ~eu tempe~
_
ramento arredio.
Tinha a seu favor, não_somente a cult]Jra que lheex:ornava a personalidade, mas o desejo de servir a seu próximo.
Morreu quando brilhava entre a constelação jurídica
acreana, como profissional competente e respeitado.
Desfrutei do seu convívio, tornei-me seu compadre, e
cultivamos uma amizade leal.
Daniel amava a vida e trilhava-a conforme. "credo" de
Benedícto Montenegro:
_
, "Acreditai nas grand~ compensações da vossa
profissão que muitas vezes vo_s elevar_á_ acima dos
homens, aproximando-vos _da bondade _divina;
Acreditai nas deUcfas da vida e na suavidade da
morte; Acreditai ilas magri.ifiCêficiãs da j ust!Ça viril e
forte; Acreditai no triunfo sereno da verdade; Acreditai na força das a_mbições honestas; Acreditais na
grandeza definitiva da Pátria."
Era assim Daniel Israel e, solidário com a sliã família,
pranteio a sua memória e lamento o seu desaparecimento.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto_.

O SR. PASSOS I'ÓRTO.,... (PDS -SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. President~. Srs. Senadores:
As Secretarias de Cultura de Sergipe Pernambuco e o
Jorniil do Brasil, em 7 de julho passado, homenagearam
o centenário de nascimento, ocorfido naquele dia", do not.áve1 Professor,_Jorna/ísta, Parlamentar, Ministro de Estado e do Supremo Tribunal Federal, Anntbai Freire da
Fonsêca.
Sergipano de Lagarto, filho do meu tio avô Antonio
Cornefio da Fonseca e Julia Frcire da Fonseca, ela irmã
do filõlogo Laudelino Freire e do Historiador e Presidente de Sergipe, Felisbelo Freire.
Neves da Fontoura, no discurso com o qual o recebeu
na Academia Brasileira de Leiras, afirmou:

e

"Três Faculdades de DÚeito-contríbuíram par·a a
formação jurídica do vosso espírito, ávido de saber
_em tão verdes anos: a da Bah!~. ?~de. entre outros,
aprendestes lições de Filinto Bãstos; a do Rio de Janeiro, que vos familiarizo-u- cOm a vida da metrópole, finalmerite a do Redfe;erri que recebestes o grau,
ainda antes da maturidade."

Um dos últimos rebentos da Escola de Recife, onde viveq, "u.m _dos momentos âureos da Faculdade de Direito" e foLali que_sua "cultura humanística, histórica, polít-ica e jurídica se amalgaram na composição de um espírito lúcido, corninado peta censo da medida; predicados
que iriam abrir-lhes as múltiplas veredas do_seu destino".
Com- o diploma de Bacharel em __ Ciências Jurídicas e
Sociais, retorna a Aracaju para exercer o cargo de Pro_rnotor Público, para o qual fora nomeado em 1902. Logo
depois, volta ao Recife, onde iria ser jornalista no Diário
de Pernat_nbuco. E dai para a pôtitica foi um pas~o. decorrente da própria atividade que ele mesmo dizia ser
uma projeção do jornalista que senlpre foi. DeputadoEstadual em 1907, quando chegou a Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa e· Secretário-Geral do Governo
de Pernambuco. Casado com a filha de Rosa e Silva,
Chefe Político de ampla influência durante anos no Estado, se projetou à Câmara Federal, representando Pernamb~co_na legislatura d-_e 1909. Orador parlamentar,
lúcido,"' seguro, fiel aos seus princípios,- e>::ãm-iilou em
profundidade a crise pern ambucana da década de 10,
que permitiu ao governo Hermes da Fonsêca intervir no
Estado derrubando os partidários de Rosa e Silva e empossando -o General O antas Barreto no Palácio das Princesas.
Vencido __na.s u.rna,s, Annibal Freire retorna ao Recife
em 1912. Dedicando-se às ativídades forenses, ac:Uomalismo e, principalmente, à cátedra na Faculdade de Di-reito. onde, desde 1907, era Professor de Economia Política su_bstitutQ; efetivo, e finalmente, catedrático de Direito Administrativo.
Em 1924, voltaria ao Parlamento, como Deputado Federal, destacando-se como uma das maiores autoridades
em Finanças Públicas.
Da Câmara dos Deputados para o Ministério da Fa~
zenda foi uma decorrência nat_!J.ral e factível. Defensor
ardoroso da eliminação do deficit orçani~rüário e do
'"controle do meio_ circulante, _relator da Fazenda na Câmara dos Deputados, sucedendo à crise do pedido de
exoneração de Sampaio Vidal, é nomeado em Dezembro
de 1924 pelo Presidente Arthur Bernardes, Ministro da
Fazenda.
CoUbe-lhe no Ministério executar Um __pmgrama de
austeridade financeira e fiscal. ~Qi o executor da tributação do Imposto de Renda no País, imPosição fiscal
cdada por Sampaio Vidal e que ele defendeu sempre ao
longo da sua vida como forma de justiça tiscaf e instrumento fundamental da receita pública.
Permaneceu no Ministério até o tim do mandato de
Arthur Bernardes. Voltou à Câmara em- 1927 e 1930.
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Consolidada a vitória da Revolução_ de 30, ·Annibal
Freire, consid_erado um. "carcomido" pelos detentores
do Poder, voltou à sua missão de professor e ao jorna\is·-mo.
• Em 1938 foi chamado para o cargo de Consultor Ge~
ral da_Reública e .em l940 íngressa na mais alta Côrte d~
Justiça do Pais. b Ministro do Supremo Tribunal Fede:
ral, onde se notabiliza pelas "qualidades de equilíbrio t
moderação que marcavam seu valor de grande juiz e s.e
filia aos modernos métodos de interpretação, que Se
afastam da vo_ntade do legislador para, atendendo aos
fins soCiais da lei e às exigências do- bem comUm, fixar o
-alcance e o seiltido das normas legais".
-Permaneceu no Supremo até 1951, quando se aposentou, proferindo uma oração de despedida das mais brilhantes entre as que foram ouvidas naquela Casa da Justiça, em que defende a importãcía da magistratura-, o pri- ma<lo .!lo Direito e da. Liberdade, a ampliação_ das atribuições do Judiciário a qual "não pode confinar com a
arbitrariedade e se tem de conter em vínculos jur1dicos
invioláveis, para salvagarda dos legítimos e justos ideais
da ccú_e_tiyidade".
Eleito para a Academia Brasileira de Letras, em 1948 e
empossado a 19 de maio de 1949, ocupou a cadeira n9 3,
cujo patrono é Arthur de Oliveira e na vaga do eminente
escritor Roberto Simonsen.
Dele guardo a lembrança da visita que lhe ftz no Supremo Tribunal, quando, pela primeira vez, fUi ao Rio
de Janeiro participar do 7'? Congresso Nacional de Estudantes, como um dos representantes da União dos Estudantes da Bahia. Guardei a sua fisionaomia- séria e afe-tuosa e a evocação permanente da minha família, de um
grande parente, ilustre, famoso e amigo.
Nessa êpoca, ele no Supremo proferiu um voto que
marcou a vida política brasileira porque, em pleno regime discricionário do Estado Novo, concedeu habeas
-corpus a oposítores do regime de Vargas, apressando a
queda do Ditador. Em abril de 1945, recebia- o SUpremo
un:t pedido de habeas corpus em favor de Oiâvío Mangabeira, Armando Sales de Oliveira e Paulo Nogueira Filho, exilados, que haviam sido citados por edital e conde-nados pelo Tribunal de Segurança Nacional como auto~
res -ae propaganada subversiva. Coube à Annibal Freire
relatar o processo e "fez brilhante defesa oral, proferiu
voto magistral, concedendo o habeas corpus e foi apoiado por to"do o TribUnal, que, assiin, unanimemente, ãnulou a condenação dos três polrticos exilados e lhes garantiu o livre retorno ao seu País, estando Getúlio na Chefia
do Governo e em vigor a Carta Constitucional de 1937".
Dele disse ViCtor Nunes Leal num artigo publicado no
J ornai do Brasil por ocasião das homenagens ao seu octagésimo aniversá:rio:
, ,"estou a vê-lo no Supremo Tribunal; dominando, regularmente, o Direito Público. para cuja elaboração havia contribuído com notável estudo
sobre o Poder ExecutivO (1916); desanuviando os
debates, pela claridade do radocinío; enriquecendo
as letras jurídicas com linguagem apropriada, enxuta e limpa; acossando, fraternalmente, os dissidentes
com a oratória fácil, muitas vezes brilhante, sempre
rápido e sagaz, na réplica. Fez grande figura, entre
as grandes figuras do Tribunal".
Professor universitário, por concurso; aos -_23 anos, da
Faculdade de Direito do Recife, pela sua cultura, pelo
domínio da matéria, Annibal Freire se tornOu um dos
melhores çlaquela Casa.
Barbosa Lima SobNnho, seu ex~aluno, em recente artigo para o Jornal ~o Brasil, na oportunidade do seu centenário, lembra-o como professor;. '•Se _outros professoreS poderiam rivalizar com ele no conhecimento-das disciplinas jurídicas, nenhum o excederia na eloqUênda, no
brilho das frases como na precisão dos conceitos._ Não
era_ apenas um prOfessor destacado, mas o mestre que
conferia, a quem o ouvisse, o privilégio do timbre de sua
voz e da beleza de suas lições. Aiil.da agora, pilssados
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,tantos anos, vejo assomando à sua cátedra, n,_os .~nfitea
tros das Faculdades do Recife..E parece que eu mesmo
volto à minha bancada, entre os alunos que o aguardavam. Que poderia testemunhar melhor do professor do
que a perenidade dessas impressões que, decorridos decênios, volto a encontrar, nítidas e perfeitas,- no fundo_ da
memória?"
Annibat Freire, na mais larga acepção da palavra, foi
um homem de letras, através da imprensa e dos_liy_ros
que publicou, principalmente na sua ãrea de c~:mh.ecimento - o Direito.
•
Entre esses ressalta-se o seu clássico estudo sobre o
Poder Executivo no Brasil e sobre o qual o mestre Clóvis
Bevilácqua, em SU/:l ... História da Faculdade de Direito
do Recife", escreveu:

..Ainda que político militante, o professor do Recife revestiu-se- da serenidade científica, necessária
para desdobrar as teses constitucionais e julgar os_
homens que têm influído na marcha dos aconteci:
mentos políticos, eiltre ri6s.-Na essência, ãpc!sar do
espírito liberal do autor e da sua independência
mental, o livro é otimista e co.Dservador....-"A Con~ti- __
tuição de 1891, diz ele, aparece, à vista do observador, como um produto esforçado e sincero de _ciência poHtica. Insulfa-lhe vitalidade, um hausto_de
profundo liberalismo, civilizador, cultural e humanitáiio". Esta sentença é a de uma lúcida inteligência, que se fortaleceu no estudo do_s mestres e na me-.
• ditação dos fatos, que tem fé robusta nas energias
morais do povo e c:onfia bastante na eficácia do s_istema adotado pelos constituintes, a cuja pureZa de
estímulos e a cujo patriotismo devemos procurar
corresponder, melhorando-lhes e desenvolvendolhes a obra, mas não tentando, desajeitadamente
substitui-la."

t necessário, antes- de prosseguir na análise da sua
obra clássica de Direito Co_nstituc_ional, identificar o momento histórico em ·que ela surgiu.
Após a chamada. "Revolução dos Sargentos", ocorrida no início do governo Wenceslau Brás, este julgou necessário o fortalecimento do governo e das insfítuiÇões,
através de um plano que baseava em dois pontos. O primeiro seria uma série de prOnunciamentos de políticos e
autoridades estaduais em favor do Presidente da República, duramente atacado durante aquele evento. O
outro, tinha uma natureza "jurídica e inStitucional, que
seria a reforma da Constituição de 1891".
Um dos postulados da reforma seria-a eleição do Presidente da República atravês do processo indireto, o que
'~devia atingir o prestígio dos grandes Estados, cujo eleitorado direto poderia ser submergido pela união das pequenas bancadas".
Preocupava-se também o Presidente Wenceslau Brâs
com a situação finarlceira dos Estados que contraíam
emprêstim-os no eXterior, com a garantia de impostos.
Segundo seu entendimento, era urgente a necessidade
de providências, eficazes, qu-e permitissem à União a defesa dos grandes interesses federais presos à tal situação
"ressaltando, em carta ao Presidente Rodrigues Alves,
de São Paul,o .. a conveniência: legislativa que para Ser eficiente, talvez tivesse necessidade de tomar Q çaráter de
modificadora da ConstitUição":
As idéias e pretensões do Presidente da República, no
entanto, não tiveram seguiinei1t0, diarite da resistencia
de alguns políticos e da campanha que, contra a idêia,
moveu a imprensa de oposição ao governo.
~justamente nesta época em que A.nnibal Freire escreve a sua obra, publicada em 1916 e distribuída em dez
capítulos a saber:
a. Divisão dos poderes no direito federal;
b. Do Poder Executivo, sua organização e tendências;
c. Da eleição do presidente e do_ vice-presidente da
República;
d. Das atribuições do poder Executivo;

e.

Dos ministros de Estado;_
_
-ria responsabilidade do pfesidente ctã República;
g. Das relações entre o poder Executivo e o Congresso;
h. Das relações entre o poder Executivo e o JudiciáriO;
i. Das relações ent~~ o poder Executi;o e os Est~dos;
j. A constituinte-de 189l._Sistema constitucional brasileiro, objeções e vantagens.
Ao fazer jJ;~stiça ao espírito que norteou os constituintes de 1891, ele escreverá: _
__
,_"O pessimismo, malsão da parte de uns, pedante da
parte âe outros, compraz-se no pernicioso e deprimente
cfitê?io de..._desenhar a vida das instituições republican~s
-com as mais sombrias c-ores. A simples lição dos fatos
mostra o exagero dessa orientação. Por isso mais do que
nunca compete aos que têm fé na República presidencial
e-não descrêem do nosso povo, das suas tradições, das
suas energias cíVicas -e das poderosas reservas morais,
contribuir com qualquer esforço para conter a injustiça e
salientar a verdade."
Para a pessoa que lê _o seu livro, como o _fiz por dever
de oficio, um fato salta aos olhos. Com argumentos seguros, tastreado nos grandes tratadistas_ do Direito, clâssíCos- Cmodernos, ele se revela um presidencialista convicto, embora reconheça quf;, "não cabe nos limites de
uma síntese rápida do nosso sistema const_itucional, tal
como a tentamos esboçar, a critica detalhada do parlamentarismo, que uma c-orrente de opinião~ mais valiosa
Pelo fulgor intelectual do que Pela eficiência de sua cooperação, julga necessário ao país, conforme com as ·suastradiÇões, ingênito aos seus impulsos". _
E conclui o seu estudo, dizendo:
..Tal é, em suas linhas gerais, o sistema Vigente.
Podem-se lhe apontar imperfei~ôes e deficiência,
das- quais nenhum regime até hoje logrou escapar.
Mas não hâ de negar que ele constitui um trabalho
ingente de alta sabedoria, de descortino e de sugesti: _ vo interesse patrióticO. Para sua conservação não se
faz mister -senão que o executem lealmente, obedecendo a diretriz que o inspirou e qUe lhe anirria a
existência e a duração, através de todos os embaraços e incertezas."
Além deSsa obra, escreveu mais as seguintes;,_ '_'Discursas, ConferênGias e Alocuções".,. "Historiadores do Século XX'', "Orªtérria Parlamentar do Segundo Reil)ad_q",
.. Martins Jlinior", Rosa e Silva (esforço biográfico)"~
Em suas.. "_Conferências e Alocuções", encontramos
_suas peças oratórias mais importantes, ·no domínio d3.sletras, como o discurso de posse na Academia Brasileira
de Letras, rico na análise e na críticã da obra de Arthur
de Oliveira, o patrono da cadeira que ocupou naquela
casa, de Filinto de Almeida e Roberto ~imonSem, -seus
predecessores; as conferências que pronunciou sob-re- figuras da Literatura nacional e estrangeira, dentre as
quais Emile Zola, Lacordaire, Farias Neves Sobrinho,
José Verfssimo, bem assim o discurso de recepção acadêmica ao jornalista Assis Chateaubriand.
Arthur de Oliveira e Filinto de Almeida mer~eram
um destaque especial, através de duas conferências individualizadas, na oportunidade do centenário dos seus
nascimentOs.
- t lapidar o seu_ estudo sobre Amaro Cavalcanti, vulto
de dois regimes, principalmente como Ministro da Jus~tiça -e- Ministro do Suprern_o Tribunal Federal.
- COnsidero, no e-ntanto, o seu mais importante traba- -lho o que dedicou, em agosto de 1949, à figura Impar, de
intelectual e de homem público, do tribuno pernambucano Joaquim Nabuco, cujo centenário_ era assinalado naquele ano.
Fixa-o, enquadrado no seu tempo e em plena maturidade de pensador, como o au_tor de Pensêes détacbêes, de
"Minha fonnação" e o historiador que se r_evela ao escrever s_o_bre Ovelho Senador Nabuco -de Araújo, ohra
que deix<! de ser uma_biografia para se constituir n-a mais
importante contribuição ao estudo do Segundo Reinado.
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"A. maturidade de Joaquim Nabuco ~a abóbada dessa
construção gó_t1ca- assinala Annibat Freire na sua conferência - que José DUarte nos traçou. Compreende
desde o têrmino da campanha abolicionista ao desenvolvimento das tarefas de embaixador, e, no campo especulativo, a aparição de "Um estadista do Império" e a floração de Pensées dê-tachées, uma das mais límpidas manifestações da inteligência universal."
Sobre. "Um estadista do Império", eledirâ que ..não é
só um momento de piedade filial o que essa obra significa", para, logo a seguir, concluir; "é o culto idóneo aos
que cimentaram a posição do nosso país no Contine-nte e
no mundo."
_E r~sum,jndo a contribuição do intelectual Joaquim
Nabuco, ifirmai'â:

..A ação cultural de Joaquim Nabuco, menor na
éxtensão do que a de outros, atraente, porém, como
poucas, pela variedade e destreza, representa um
dos pontos culminantes da intelectualidade brasilei~
_rã-. Não lhe coube, c~mo jâ vimos, senão pelo abolicionisino, conquiSlar os favores da popularidade.
Toda a sua atividade posterior se desenvolveu ao
abrigo dos estímulos das multidões. Por isso a sua
- aÇão se confína no domínio puro do pensamento.
Ninguém o ex:cedefã nesse terreno e a sua influência
na formação mental dos jovens brasileiros se hã de
fazer sentir, na proporção da repercussão de suas
idéias pelo livro, pela tribuna, pela cátedra."
Corilo jornalista, Annibal Freire foi uma das expres-sões mais fulgurantes da süa época. Foi não um simples
jornalista, mas urn'~jornalista doutrinário, na linha de
um Rui BarboSa, de um Quintino Bocaiúva, porque. ••se
valia da imprensa para a elevada propaganda de idéias
políticas", na expressão de Neves da Fontoura.
Ao falar nas comemorações do centenário do -Diúio
de Pernambuco, onde viveu "um dos períodos mais gratos da minha vida", afirmará que "a autoridade da imprerlsa nãO a-ssenta na sua tiragem, nas suas instalações,
noS prõéeSsoS técilico:S e na perfeição da indústria da
publicidade. São estes os sinais exteriores da grandeza e
da pujança dos jornais. O que realça e dignifica é a -caraéteristica mrfntãl de suas atitudes e a probidade de suas inforrriaçôes".
Foi íSfo O qUe 1iodeOu sempre a sua atuação comoj_ornalista, como formador da opinião pública, mesmo porque, para ele.-"o jornalismo é o mais- sugestivo condensador dos pensarrien1os que se espelham na comunhão",
cabendo-lhe_ "formar e dirigir a opinião e não ser por ela
conduzido, no tumulto e confusão das idéias".
Como homem de letras, nada faltou a sua glória, fruto
da coerência dos seus pen~amentos durante toda a vida,
nem niesmo deixar de pei-tencer à Acadeiiüa Brasileira
de Letras, que não escapara à crítica dos seu$. "Esforços
Literários", mas que. "o recebe pondo em relevo a unanimidade dos voto:, que o levou à casa dos imortais, u,m
fato raro, e a unanimidade dos ~plausos vindos de fora,
um fato a-irida mais raro. Construíra-se então a imortalidade de Annibat Freire não sobre uma obra de prodígio~
so_ volume, mas_sc;:tbre toda umavida consagrada ao pensa_mento, ao cultivo da língua pátria, à sua refinada pureà sobria elegâ~cia, escoráda na lógica e no profundo
conhecimento dos homens e das coisas".
Ao homenageá-lo, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
cunip-rO um dever sergipano e sentimentaL O centenário
de nascimento de Annibat Freire é uma oportunidade
para evocação dos valores culturais do meu Estado.
Dizia-se nos velhos tempos que São Paulo exportava café, Minas Oerais leite e Sergipe talentos. O meu Estado
era o. "ninho das águias". E Annibal Freire, entre outros,
comprovava essa Certeza popular. Sentimental é a sua
lembrença para mim. Nasci e cresci ouvindo a minha
mãe fa_l~ndo em ~nnibal Freire, seu primo. Ele deixou
na suá família a legenda do jui;l, do professor e_,do tribunO: parlamentai-.-Sobretudo, o juiz, que se incorporou ao
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iriconsdente çultural do seu ramo dos Fonseca. Foram
juízes e advogados os seus primos: Desembargador Josê
Joaquim da Fonseca, do Tribunal de Justiça de S~gipe;
AureHno da Fonseca Passos, último Juiz_de Direito de
Areias, em São Paulo; Jagunharo, Waldech e Gilliãth
Passos de Jesus, advogados em São Paulo; Francisco
Franklin da Fonseca Passos, Procurador Autárquico e
seu Secretãrio no Rio de Janeiro; D_esembargador Fonseca Passos, Juiz do Tribunal de Alçada no Rio de Janeiro.
Reverenciando esse nume tutelar da mínha famflia,__
homenageio todos os seus ascendentes que têm honrado
a cultura e a dignidade pública deste País. Acendo esta
minha estrela, das mais ilumunadas da const_c;iaçàQ.intelectual de Sergipe, convencido do dever de cidadania e
da representação política e sobretudo orgulhoso da
família a que pertenço, cheia de homens sérios, cultos e
servidores da _Pátria,.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente~(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O Sr. Nelson
Carneiro enca:m1nhou à _Mesa requerim-ento _âe Tnformações que, nos termos do inciso Vf do Art. 239 do Regimento fnterno, será examinado pela Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão extraordinária a realizar-g: hoje, às -18
horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu parecer n~ 384, de
1984), do Projeto de Decreto Legislativo n"' 27, de 1983
(Ni> 10/83, n·a Câinúa ·dos DeJ)utadOsj, qué a·prova o
teXto da Conveilção de CooperaçãO Judiciàrla em matéria civil,_ Comercial, Trabalhista_e Administrativa, assinada em Paris, a 30 de janeiro de 1_9~1, pelos governos da
R.e!públ!ca-Federativa do BraSif e da República FranceSa.

2
Di~cussào,

em turno único, do Projeto d_e Lei_da Câma- ra ""' 99, de 1982 (n"' 6.059/82, na Casa de Origem), de
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iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre O ensino do Ministério da Aeronáutica, tendo
PARECERES, sob n9s 395 a 397, de 1984, das Comis-sões:
---:- De ~gurança Nacional, favorável, nos termos de
substitutivo que apresenta e voto vencido, em separado,
do Senador Dinarte Mariz;
-De Constituição e Justiça, favorável ao substitutivo
da Comissão de Segurança Nacional; e
-De Educação e Cultura, favorãvel ao Substit~tivo
da Comissão de Segurança Nacional.

3
Discussão, eril turno único, do parecer da Comissão
de Relações EXteriores sobre a Mensagem n"' 127, de
1984 (N9 217/84, na origem), de 3 de agosto do corrente
ailo, pela_ qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do_Sr.João Hermes
-Pereira de Araújo, Ministro de Primeira Class,e:, d_!!. Carreira de Diplomata, para ex.ercer a função de Embaixa"
dor do_ Brasil junto _à_ república Argentina.

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

( Levanta~se a sessão às /6 horas e 50 minutos.)

Ata da 133\l Sessão, em 29 de agosto de 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. Henrique Santillo
ÀS /8 HORAS E 30 M{NUTOS, ACHX!J:SEPRESENTES OS SRS.SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário M_aia- Euni"
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente Claudionor Roriz - Gaivão Modesto ~ Aloysio Cha"
ves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros --=- Alexandre
Costa -João Castclo::-J.osé Sarney- Alberto SilvaHelvídio Nunes- Almir Pinto -_José Lins- Virgflio
Távora- Moacyr Duarte- Martins Filho :::-Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton Cabral Cid SarriPaíõ - Marco Maciel - Guilherme Palmeira
-Carlos Lyra - _Luiz Cavalcante-_ Louriv.a! Baptista
-Passos Põrto_- Jutahy Magalhães_- Lomanto Júnior- Luiz Viana- João Calmon- José Ignácio Fer·reira - Moacyr Daiia - Nelson Carn_ei.ro - . .Roberto
Sãturrlino - Itamar Franco - Morvan Acay_aba- Alfredo Campos - Amarai F_urlan - Severo Go.rn.e.s -:Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Mau.ro Borges
- Gastão Müller - Roberto Campos - losé Fragelli
- Marcelo Miranda ...:..._ Affonso Camargo- Enéas Faria - Jaison Barreto - Jorge Bornhausen - Lenoir
Vargas- Carlos.Chiare!H---:- .Pedro Símon- Octávio
Cardoso.._
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- A lista
de presença acusa o comparecimentO- de5_9" SI-s~
res. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamOS nossos trabalhos.
O Sr. l"'-SecretáriOPfócederã à leitura do Expediente.

Set-ia-oo::-

É lido o seguirite

República sobre os quesitos constantes do Requerimento âe Informações nl' 43, de 1984, de autoria do Senador
Itamar Franco, formUlado com o objetivo-de instruir o
Projeto de Lei n"' Ol,.de 1984-CN, qu~ "autoriza o Pode~
Executivo a abrir créditos adicionais até o limite de Crl
7.130.000.000.000,00, e dá outras providências".

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O expediente lido será encaminhado ao autor do requerimento,
Senador. Itamar Franco, uma vez.que a proposição, para
cujo esclarecimento as informações se destinam, já foi
aprovada e transformada em lei.

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

do Ministro Chefe do Gabinete Civil da PreSidêD:da da- ae:..
puôfica
N"' 407/84, de 28 do corrente, encaminhando esclarecimentos da Secretaria de Planejamento da_Fresidência da

seguinte a redação final aprovada

Faço saber, que o Congresso Nacional aprovou nos
termos do art. 44 inciso f da Constituição e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO No

DE 1984

Aprova o texto da--Convenção de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e
Administrativa, assinada em Paris, a 30 de janeiro de
1981, pelos Governos da República Federativa do
Brasjl e da República Francesa.

O Con~resso N"acional decreta:

ORDEM DO DIA
_Item 1:
_ -~~Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação_em seu Paç_ecer n"'
384, de 1984), do Projeto de Decreto Leg_i_slativo n"'
27, de 1983 (n"' 10/83, na Câmara- dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção de Cooperação
Judiciária em Matéria Civil, Comerciã.l, Trabalhista
e AdminiStrativa_, assinada em Paris, a_ JO de janeiro
de 1981, pelos Governos da República Federativa
do Brasil e da República Francesa.

EXPEDIENTE
AVISO

Ea

Redaçao final do Projeto de Decreto Legislativo n9
27, de 1983 (n9 10/83, na Câmara dos Deputados).

Em _discussão a redação fiilal. (Pausa.)
- Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
A redação final é considerada definitivamente_ aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A-matéria vai à promulgação.

Art. l"' É aprovado o texto da Conveção de CoOpe--ração Judiciária -em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, assinada em PariS, a 30 de janeiro de
1981, pelos Governos da República Federativa do Brasil
e da República Francesa.
A.rt. ~9 Este Dei:reto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR--PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 2:
DiscUssão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 99, de 1982 (n"' 6.059/82, na Casa demigem), de_ iniciativa _do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre o ensino no Ministério da
Aeronáutica, tendo
PARECERES, sob nos 395 a 397, de !984, das
Comissões:
- de Segurança Nacional, favorável, nos termos
de substitutivos que apresenta e voto vencido, em
separado, do Senador Dinarte Mariz;
-de Constituição e Justiça, favorável ao Substitutivo da Comissão de Segurança Nacional; e
- de Educação e Cultura, favorável ao S_Ubstitutivo da Comissão de Segurança Nacional.
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Em discussão o projeto e o subtl:itutivo. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~
são.
Votação do substitutivo que tem preferência figimen:tal.
Os Srs. Senadores que aprovam -õ substitutivo" qUeiram permanecer sentados.. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o proJeto.
A matéria irá à Comissao de- Redaçâo, a "fim de serredigido o_ vencido para o turno suplementar.
b o seguinte o substitutivo aprovado:
EMENDA N• 1-CSN
Dê-se ao Projeto_de_Lei n~' 99, de 1982 (n116.0.59~B,-na
Câmara dos Deputados), a seguinte redação:

PROJETO DE LEI N•

, DE 1982

Dispõe sobre o Ensino no Ministério da Aeronáuti-

ca.

O Congresso Nacional decreta:
Art. J'i' O Ministério da Aeronáutica manterá Sistema de Ensino próprio, de fonna integrada, com a finalidade de proporcionar ao seu pessoal, civil e militar; da
ativa ou- da reserva, a necessária haOilitação para o
exercicio, na paz e na gUerra, dos cargos e funções previstos em sua organização, para o cumprimento de sua
destinação constitucional.
Art. 29 O Ministério da Aeronáutica definirá a Política de Ensino da Aeronáutica, estabelecendo seus objetivos, e baixará _diretrizes ao -Órgão de direção setorial
responsável pelas atividades relativas ao pessoal da Aeronáutica.
-Art. 39 A execução da Política de Ensino da Aeronáutica é da competência de um Orgão Central do Sistema, como tal definido pelo Poder Executivo.
Art. 49 __ Os _cursos do Sistema de Ensino no Ministério da Aeronáutica serão criados mediante ato formal
da autoridade competente, na forma que dispuser oregulamento da presente lei.
Art. 59 Consíderar~se-ào atividades do Ensino no
Ministério da Aeronáutica::
I - as que, pertinentes ao conjUnto integriido do ensino e_da pesquisa, se realizarem nas.instiú.iíç-õeS do Ministério da Aeronáutica;
(I - os cursos e estágios de interesse da Aeronáutica,
ministrados ou_ realizados em organizações milítares ou
civis, naCion-ais ou estrangeiras, estranhas ao Minisiéifo
da Aeronáutica.
Art. 69 Respeitados os aspectos peculiares, o Ensino
no MinistériO d-a Aeronáutica observará as normas e diretrizes da legislação federal vigente.
Parágrafo únicõ. AS características básicas e- os fatores
condicionantes dos cursos do Ensino no Ministério da
Aeronáutica serão regulamentados pelo Poder Executivo, no prazo de f80 (centO e oitenta} dias dã data da presente lei.
Art. 79 Os diplomas e- certificados expedídoS-PelaS
organizações integranteS do Sistema de Ensino no ~Unis~
tério da AeronáutiCa terão validade nacional e serão registrados no Órgão Central do_ Sistema.
Art. 89 A equivalênCia ou--equiparação dos cursos
do Sistema de Ensino no Ministério da Aeronáutica aos
cursos civis cabe ao Conselho Federal de Educação.
Art. 99 A organizaÇão e as atribuições do Corpo
Docente das organizações do Sistema de Ensino no Mi~
nistédo da Aúonáu(ica obedecerão ao que dispõe lei es~
pecílica.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data -de sua
publicação.
Art. II. Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 3:
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n"
127, de 1984 (n? 277/84, na origem), de 3 de- agosto
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente- da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor João Hermes Pereira de Araújo, Min-istro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer ã função- de Embaixador do Brasil
. junto à .República Argentina.
A matéria constante da pauta da presente sessão, nos
termos da alínea "h" do art. 402 do Regimento Interno,
deverá ser apreciada em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim de que seja respeitado o dispositivo regimen-

tal.

(A sessão tran.sfonna-se em secreta às 18 horas e
38 minutos e l'olta aser pública às 18 horas e40 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há orador inscrito.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Miiller.

O SR. GASTA.O MÜLLER (PMDB- MT. Pronun·
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Mais uma vez assomo a esta tribuna, visando fazer um
novo ap~lo em beneficio dos agricultores de um modo
geral, e de forma especial, de Mato Grosso.
Faz poucos dias fiZ dojuro_nuncianlentos pedindo
que os Ministérios do Planejamento, Fazenda e Agricultura, cooperassem com os agricultores mato-grossenses,
objctivando _não haver no Est!"l4o uma queda de safra,
- diante_dã ITata-de cobertura dos Pod~r_es PPblicos Fede~rais.
Ainda agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebo
uma mensagem do Sr. Dr. Elzio V. Alves Corrêa, digno
SeCretário de Agricultura de Mato Grosso, fazendo um
apelo no sentido de se interceder, junto à Diretoria do
Banco do Brasil, especialmente ao Sr. Presidente daquela
instituiçãO, a fim de que exista liberação antecipada da
primGira parcela do VBC, aos agricultores de Mato
GrQSS9. Essa medida deve s_er tomada diante d? alta _que,
fatalmente, vai se dar no preço dos adubos. A mensagem
do Sr. Secretário de Agricultura afirm~; "1: preocupante
a iminê~cia d~ um novo aumento de preço de fertilizantes".
Aqui, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desta
alta tribuna, renovo o pedido, enviado ao Sr. Presidente
do Banco do Brasil, através,do Ministro da Agricultura,
que não faça esperar mais os sacrificados agricultores,
pelo rato da burocracia e outros entraves dificultarem a
produção agrícola de Mato Grosso.
Transcrevo, Si. Prr!sid"tmte, Srs. Senadores, a solicitação do Sr. Secretário de Agricultll:i-a de Mato Grosso:
Exm9 Sr.
Se_na.dor Gastão MUI! er
_ Senado Federal
6rasília- DF
Solicitamos o imprescindível apoio de Vossência,
ao transcrevermos o telex abaixo, encaminhado_ ao
Exm<>-SrA Ministro da Agricultura.
Exm9 Sr.
Dr. Nestor Jost
DD:Ministro da Agricultura
Brasília- DF
Mais uma vez solicitamos de Vossênci"a ilttei-ceder juntO -à -Presidência do Bãnco Central do Brasil
-no- sentido de autorizar a liberação antecipada da
primeira paréela do VBC aos agricultores de Mato
Grosso para fazei frente à aquisição de adubos,
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uma vez que é preocupante a iminência de um novo
aumento do preço de fertilizantes,"
Saudações. - Elzio Virgílio Alves Corrêa, Secretári~ da AgriculturajMT
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -

Nada
mais havendo a tratar, vou élcerrar a presente sessão,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 103, DE 1984
(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento In·
terno)
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se~
nado n9 103, de 1984, de autoria dOSenadorNels_on Carneiro, que dispõe sobre a manutenção da correção automá ti~ semestral dos salários, de acordo com o INPC e
revoga dispositivos do Decreto-lei n" 2.065, de 26 de outubro de 1983, tendo
PARECERES ORAIS, proferidos em Plenário, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade do projeto e da Emenda n_9 l de Plenário;
- de Legislação Social, favorável ao projeto e à
Emenda n9 I, de Plenário; e
-de Finan-ças, favorável ao projeto e à Emenda n9 l,
de Plenário.
(Dependendo de Pareceres das Comissões sobre a
Emenda n9 2, de Plenário)
2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmcira n"' 5, de 1981 (n"' 3,035/80, na Casa de origem), alterando o art. J9 da Lei n9 6.226, de 14 de julho de 1975,_
que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Serviço Público Federal e de atividade privada, para efeito
de aposentadoria, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 971 e 972, de
1981, das Comissões:
_.. de Segurança Nacional; e
-de Finanças..
3

Votação, ·em turno único, do Projeto de Lei da Câma- ·
ra n"' 10, de 1981 (n9 1.529/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da Previdência SoCial,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355, de
1981, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Finanças.
4
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n" 44, de 1981 (n<l 587/79, na Casa de -origem); qUe
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, televisito, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização
ou a veiéuiação de anúncios e de comerciais que não sejanl negOciados produzidos, criados, filmados, gravados,
copiados - imagem e som - por profissionais e empre-sas brasileira-s, tendo
PARACERES, sob n% 186 e 187, de 1983, das Comissões:
- de Economia, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e
- de Finanças, favorável.

Votaç~o~ em turno únicO, do ~rojeto de Lei da Câmara n9 53, de 1977 (n<l227 j75, na Casa de origem), que dis-
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põe sobre condições a obs.e.rvar na

r~novação

de contra-

tos de atletas profissionais, e dá Outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n°s 1.360 e 1.361,
de 1981, das ComisSões:
:...._ de Legislação Social; e
- de Educação e Cultura.

6
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 65, de 1979 {n'i' 4.257/77, na Casa de origem; que
autoriza a-alienação de imóveis reSi_deriC1aíS da Rede Ferroviária Federal a·seus oCupantes; tendo
PARECERES, sob n<>s 335 e 336, de 1980 e 635 a 637,
de I 981, das Comissões:
-de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, 19
pronunciamento: contrário; 2~' pronunciamento: favoráVel
ao Projeto e à Emenda de Plenário;
-~
- de FinanÇaS, J'i' pronunciamento; favorável 211 pronunciamento: favorável à Emenda de PlenáriO; e
- de Constituitào e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade d~ Projeto e da Emenda de Plenário.

7
Votação, em turno único, do RequeriniCnto n'il 168, de
1984, de autoria dos Senadores Humberto Lucena e Nelson Carneiio, SOiicitaõâo, nos termos do art. 371, c, do
Regimento Interno, urgência para Mensagem n9 248, de
1982, pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização do Senado para que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires (SP), possa contratar operação de
crêdito no valor de CrS 52.217.541,95 (cinqüenta e dois
milhões, duzentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta
e. um cruzeiros e noventa e cinco centavos).

8
Votação, em turno únic_o, do Requerimento n"' 169, de
1984, de autoria dos Senadores Humberto Lucena e Nelson Carneiro, solicítando, nos termos do ar_t_.__.32_1, c, do
Regimento Interno, urgência para a Mensagem n"' 249,
de 1982, pela qual o Senhor Presidente da República solicita autoriz'àção do Senado para que a Prefeítura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste _{S_P), possa contratar
operação de crédito no valor de CrS 30.516.357,59 (tririta
milhões, quinhentos e dezesseis mil, trezentos e cinqüenta e sete cruz._eiros e cin_qllenta e nove centavOs).

Votação, em turno único (apreciação preliminar dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1979 (n9
I .511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 511 da Lei _n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte~
rada pela Lei n9 5.890, de 8 de ju-nho de )9_73, tençlo
PARECERES; sob n"'s 692 e 693, de 1982; das Comissões:-~ __
- de Legislação Social, favoráVel, nos termos de
Substitutivo que apresenta; e
~de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do
Projeto é do Su_Q_stitutivo da Comi!!são ~e_Legi1õlação Social, com Voto vencido, em separa-do, dõ senador FrancoMontara.

lO
Discussão, em turno único, do Projeto de Re:so)Qção
26, de 1984 (apresentado pela Comissão de.Economia
como conclusão de seu Parecer n~ 248, de 1984), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Tenente Ananias (RN)
a elevar em CrS 16.041.082,33 (dezesseis milhões, quarenta e um mil, oitenta e dois cruzei~os e trinta-e três cen,;n~"

tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~"s 249 e 250~ de 1984, das Comissões;
-de COnstitUição eJustiça~-pdã Constiluciorúllidci:de e
juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSAO DE 27-8-84 E QUE, ENTREGUE À REVISAO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (PDS -CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr ~P(.esidente, Srs. Senadores, tenho
na lembrança que nas_décadas de 40.; 50 até 60, o ltamarati e as nossas embaixadas nos países estrangeiros eram
um tanto ofuscadas pelos escritórios comerciais.
Recordo-me bem que, saindo numa delegação da Associação Brasileira de Municípíos, aO chegar à Europa, à
França, à Itália, nós, praticamente, não procuravãmos
as embaixadas brasileiras, porque a efas se sobrepunham
os escritórios comerciais. Na França, por exemplo, na
Rua Boiss - ainda hoje gravo o endereço - lá estava
um conterrâneo, o Sr. Hermenegildo de Sá Calvacante,
por sorte o representante hoje do Estado do Ceará no
Rio de Janeiro, que me ofereceu uma estada bastante
alegre, levando-me a certas localidades e conhecer a indústria automobilística ~. "Simca". Em Roma fui recebido pelo Chefe de Escritório Barreto Pinto, que foi Deputado Federal. Quero dizer que praticamente não se tinha cantata com as effibalx3.âaS bnisileíras,--mas apenas
com os escritórios comerciais.
Da década de 60 para cá, a coisa mudou muito, não só
na parte diplomâiica, mas üi.mbém na parte política e
econômica. Um caso, por exemplo- quejâ citei certa
feita da tribuna - não sei se foi no Governo Mêdici,
quando os Estados Unidos procuraram boicotar o nosso
açúcar. O noss'J Ministro das Relações Exteriores, o Embaixad-or Barbosa Lima Sobrinho~ viajou à APlérica
Central e, se não me falha a memória, foi até à África, e
consegUiu cOlocar todo o- aÇúcar brasileiro a bom preço.
Isto vem à tona exatamente porque agora estamos
acompanhando um novo trabalho quase semelhante no
que se refere à mina de ouro no Zaire. O nosso Ministro
Saraivei Guerreiro em suas viagens ao exterior, tem procurado vender a verdadeira imagem do Brasil, e o querepresenta o nos_so País em relação ao comércio e à iridústria com as outras nações; a matéria-prima que exportamos.
Desejo aqui registrar a visita de S. Ex•, o Ministro-das
Relações Exteriores, ão Zaire, a Angola e a Moçambique. No Zaire vamos encontrar, exatamente, a mina de
ouro de Kilomoto que, segundo parece já "está ac_ertada a
exploração pelo Brasil desta mina de ouro. Em Moçambique, tudo indica que também vamos -entrar- Com- a· nOSsa tecnologia para ? exploração do carvão.
Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em relação
a Moçambique, teremos que avançar um pouc_o, exataw
mente porque com o entendimento e com a paz selada
entre Moçambique e a África-do Sul, a nossa situação ficou um pouco dificit, isto porque estamos numa posição
que pouco nos credencia perante o comércio exterior,
dada__a_nossa elevada dívida externa de quase lOS bilhões
de dólares, e esses país~s -da África, natura-lmente, preci-sam de numerárío pifra a-eXploração dessas jazidas. Na
mina -de Kilomoto, no Zaire, está envolvida na exploração a firma Andrade Gutierrez, que deverâ participar
com 200 milhões de dólares.
De qualquer' forma, Sr. Presidente, nós v,emos exatao Ministi:rio~ <;las _Rel~çç;t;:s E?t-_teriores não está só se apegando à par!e diplomática, ao remanejamento de em baixadoi'es~ ·mas também demonstrando sua ínnuência na parte pólftico-econômica; como_agora acabo
de cítar.
tn~to 'isfo:

_

Sr. Presidente, quero trazer estas palavras, ao Senado
Federal, na tarde de hoje, porque vejo na pessoa do Ministro Saraiva Guerreiro uma excelente figUra humana a
s_e_ryi_ço dO Itama:álti:J~m.ete procurado dinamiZã.r o seu
Ministério e dar ao Brasil uma situação que todos desejaiTIOs, econômlca e politicamente, uma imagem bem positiva da chancelaria brasileira.
Acho que S. E~• está contribuindo, com excelente cooperação ao Governo Figueiredo, desde quando o nosso
Ministério das Relaç-ões Exteriores participa ativamente
nas soluções dos problemas nacionais, dentro do próprio
contexto internacional.
O Sr.Gastão Müller- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ALMIR PINTO -

Pois não.

O Sr. Gastão Müller- Senador Almir Pinto, em meu
nome pessoal e por que não dizer do PMDB, nós aplaudimos sempre o comportamento, a capacidade administra viva e a habilidade diplomática do nosso Ministro de
Estado das Relações Exteriores. _Se não me engano, nunca se ouviu uma crítica da Bancada da Oposição ao trabalho desse eminente estadista. Podemos dizer que se o
Presidente__ figueiredo tivesse no seu Ministério homens
da categoria e capacidade do atual Ministro das Relações Exteriores, talvez a coisa fosse outra para o PDS e
para o Brasil. Mas, de qualquer forma, S. Ex• merece indiscutivelmente como V. Ex• bem ressaltou, os aplausos
de_ todo o mundo político. Nós achamo_s que a prova de
fogo do Ministro Saraiva Gueireiro foi a Guerra das
MãlVlriãs, pois ele conduziu com real liabilidãde, com
real desco-ritiio a polítiCa ·íilternaciona] brasileira, fazenw
do com que nós não fôssemos envolvidos naquele casointernacional com sérios problemas de viZinhança com a
Argentina, um dos elementos que estava na Guerra das
Malvinas. Mais uma vez, em nome-do PMDB, transformo os elogios de V. Ex~ nos elogios do_ meu Partido a_o
Ministro Saraiva Guerreiro.
O SR. ÁLMIR PINTO -Agradeço a V. EXt De fatõ,
eu tiunCa ouVi~ nestã Casa, quafquer manifest~ção desairosa ao comportamento do ilustre Ministro das Relações
Exteriores, Saraiva Guerreiro. E V. Ex' ressalta muito
apropriadamente o trabalho, o desempenho do nosso
Itamaraty na Guerra das Malvinas. A bem da _verdade, é
preciso que se reconheça a maneira como o Ministro Saraiva Guerreíro agiu en1 nome do BrasiL
Por cons~guinte, Sr. Presidente, não é só do meu reconhecimento o trabalho do Ministro Saraiva Guerreiro, e
sim do nobre Senador Gastão MUller que, em nome da
sua Bancada, associa-se a estas breves palavra em que
era meu desejo mostrar apenas que o Ministério das Relações Exteriores não deve ficar preso somente à parte
diplomática, mas deve também trabalhar no sentido de
melhorar o panorama econômico e político do nosso
País no exterior.
_Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
ATA DA 120o SESSÃO
REALIZADA EM 16-8-84
Publicada no DCN (Seção II) de 17-8-84
RETIFICAÇÃO
Na publicação do Projeto de Lei do Senado n9_146, de
1984~ estabelece a correção trimestral do,10_salârios, fixa
critêrios para esta correção e revoga dispositiVOs do
Decreto-lei n~" 2.065, de 26-10-83.
Na pági"na n~ 2.672, 2~" coluna, após a legislação citada
que acompanha o projeto,
o·nde se lê:
Às Camtssões de Constituição e JustiÇiz, de LeiisIação Saciare de Economia.)
Leia-se:
_(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis-:
Ia,rão Social e-de Finanças.) -
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 134• SESSÃO, EM 30 DE AGOS-

Considerações relativas ao assunto objeto do discurso do Senador Roberto Saturnino.
SENADOR PASSOS PORTO- Realização, em
Buenos Aires, do XX Congresso da AILA.

TO de 1984

!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Pareceres encaminhados à Mesa

1.2.3 - Comwlicaçilo da Presidência

1.2.2 - Discursos do Expediente

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Reiterando sugestões com vistas a resolver os problemas
sócio~econômicos- do N ardeste.

SENADOR ALO YSLO CHAVES- Ratificando
informações dadas por S. Ex• em aparte ao discurso
proferido pelo Senador Fâbio Lucena na sessão de
ontem, a propósito-de notícia veiCulada pelo jornal

Correio Braziliense segundo a qual o Senhor

- SENADOR MOACXR DALLA, na Presidência_-

Vice~

Presidente da República teria sofrido constrangimento ao se utilizar de avião da Força Aêrea.
SENADOR FÁBIO LUCENA- Consignando de-.
claração do Senador Marco Maciel publicada no jornal Correio Braziliense de hoje, referente a utilização,
pelo Senhor Vice-Presidente da República, de aviões
de carreira em suas viagens.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Solicitando a
inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n~ 13/80, de autoria de S. Ex.• que estabelece
abatimento nos preços de derivados de petroléo e do
álcool quando destinados ao_ consumo próprio de
motoristas profissionais autónomos.
-

SENADOR HELV!DIO NUNES=Análisede aspectos das Mensagens Presidenciais n~>s 136 e 137/84,
encaminhando projetas de lei que estabelece normas
integrantes da microempresa-, relativas ao tratamento
favorecido diferenciado e simplificado à miáOi:mpresa, nos campos administrativo, tributâriõ~ trabalhista, previdenciârio e creditício; e estabelece normas integrantes da microempresa relativa a iseitÇão do ICM
e do ISS.
SENADOR ROBERTO SATURNINO, como
Líder- Manifestação de confiança na capacidade de
decisão do Presidente Moacyr Dalla a propósito da
apreciação, pelo Congresso Nacional, da Emenda
Theodoro Mendes.

-Convocação de sessão extraordinár~a a realizarse hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

1.3- ORDEM DO- DIA
Projeto de Lei do Senado nQ 103/84,-de autoria do
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a manutenção da- Correção auiomáfica semestral dos saláriOs, de acordo com o INPC e ·revOga disposí(ivos
do Decreto-lei nQ 2.065, de 26 de outubro de 1983.
(Em regime de urgência.) Aprovado após pareceres
das comissões competentes, tendo usado da palavra
os Srs. Itamar Franco, Roberto Saturnino, Jorge Kalume e José Fragelli. Â Comissão de Redação.
Redação Final do Projeto de Lei do Senado nQ
103/84, apreciado anteriormente. Á.provada após
usar da palavra o Sr. Itamar Franco. A Câm~ra dos
Deputados.
Requerimento n~ 168/84, solicitando urgência
para a Mensagem n"' 248/82, pela qual o Senhor Pre- sidente da República solicita autorização do Senado
para que a· Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires
(SP) possa contratar operação de crédito no valor de
crs 52.217.541,95 (cinquenta e dois milhões, duzentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noyenta e cinco centavos). Aprovado.
Requerimento n~ 169/84, solicitando urgência
para a Mensagem nv 249J82, pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização_do Senaao
para que a PrefeitUra Municipal de Santa Bárbara
D'Oeste (SP) possa contratar operação de crédito no
valor Q.e CrS 30.516.357,59 (_trinta milhões, quinher~:
tos e dezesseis mil, trezentos e cinqUenta e sete cruzeiros e cinqUenta e nove centavos). Aprovado.
Projeto de Lei da Câmara n' 5/81 (n"' }.035/80, na
Casa de origem), alterando o art. I~> da Lei n' 6.226~
de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a co_ntagem

reciprOca de tempo de Serviço Público Federal e de
atividade privada para efeitQ de aposentadoria, e dâ
outras providências. Vota-ção adiada por falta de quo~
rum para- o prosseguimento da sessão.
Projeto de Lei da Câmara n~ l0/81 (nQ 1.529/79,
na Casa de origem), que dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, dos ex-combatentes se~
gurados da Previdência Social. Votação adiada por
falta de quorum para o prosseguimento da sessão.
Projeto de Léi da Câmara n' 44/81, (n"' 587/79, na
Casa de origem), que veda aos_veículos de comunicação-de-massa (rádio, televisão, cinpma,jornais, revistas, cartazes, anuários ou_ qualquer- outro tipo de
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de
anúncios e de comerciais que não sejam negociados,
produzidos, criados, filmados, gravados copiados imagem e som - por profissionais e empresas brasileiras. Votação adiada por falta de quorum para o
prosseguimento da sessão.
Projeto de Lei da Câmara n9 53/77 (n9 227/75, na
Casa de origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratos de atletas profissionais, e dá outras providências. Votação adiada por
falta -d~ guo~m p~r~ -o pr~ssCguimento da sessão.
Projeto de Lei da Câmara nQ 55f79 (n~ 4.257/77,
na Casa de origem), que autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária Federal a seus
ocupantes. Votação adiada por falta de ql_lorum para
o prosseguimento da sessão.
Projetb de Lei da Câmara n! 79/79 (n~ 1.5llj75,
na Casa de origem), que acrescenta pa~ágrafo ao art.
SQ cÍa Lei nQ 3.807; de 26
ãgosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alterada pela Lei nQ 5.890, de 8 de junho de 1973. Votaçio adiada por falta de quorum para o prosseguimento da sessão.
Projeto _de Resolução nQ 26/84, que autoriza aPre-feitura Muriicipal de Tenente Ananias (RN) a elevar
em Cr$ 16.041 ,082,33. (dezesseis milhões,_ quarenta e
um mil, oitenta e dois cruzeiros e trinta e três centavos) o montante de sua divida consolidada. Discuss~o
sobrestada por falta de quorum para o prosseguimento da sessão.

de

2924

.

Sexta-feira 31

DIÁRIO DO CONGRESSO NACJQ)'!AL (Seção II)

Agosto de 1984

m=======~~==============~======~==========~
EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA
Diretor~Geral

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

do Senado federal
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA
ASSINATURAS

Diretor Executivo
Via Superfície:

LUIZ CARLOS DE BASTOS

Semestre
Ano

Diretor lndusttial
RUDY MAURER

1
1

Cr$ l.OOO,OO
Cr$ 6.000,00

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00
Tiragem: 2.200 exemplares

Direfor Administrativo

1.4 ~DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DLA
DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCER.Ri\.MENTO _.
2-ATA DA 135•SESSÃO, EM 30 DE AGOSTO DE 1984
2.1 -ABERTURA
2.2 ""-EXPEDIENTE

2.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da Re·
pública

- N9 150/84 (n~ 313/84, na origem), restituindo
autógrafo de projeto de lei sancionado.

- Projeto de Lei da Câmara n9 82, de 1984
(n• 1.654/83, na Casa de orisém), que dispõe sobre a
criaÇãO e extinção de". câr8:os mi Secretariàdo Tribu'nal Regional do Trabalho da Terceira Região, e dá
outras provid~ncias. Aprovado; em pri~e_i!_o turno. ·
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n~ 127, de 1984 (n9 277/84, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberaçãQ do Senado a escolha do Sr.
João Hermes Pereira de Araújo, MinistrO· dê Prfmei~
ra Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
ftmção de _Embaixador do Brasil junt() à _República
Argentina. Apreciado em sessão secreta. 2.4- MATtóRIAS APRECIADAS APúS A ORDEM DO DIA

2.2.2 - Requerimento

- N9 184/84, de urgência, nos tennos do art. 371,
alínea-b do Regimento Interno, para o Oficio n9 Sf8,
de 1984, pelo ·qual o Sr. Govefnadw _do Estado de
Goiás solicita a retificação da Resolução n~' 362/83,
que autoriza aquele Estado a contrataroperação de
empréstimo externo no valor de USS 55,000,000.00
(cinqüenta e cinco milhões de dólares americanos).
2.3- ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei :c;la Câmara n9 164, de 1983 (n9
9/83, na CaSa. de origem), ·de iniciativa dó Senhor
Presidente da República, que altera a estrutura da categoria funcional de Psicólogo, do grupo~outras atividades de nível superior, e dá outras providências.
Aprovado, após usar da palavra em sua discussão o
Sr. Gastão MUller. À sançãO~

-:::-: OfícíO nlil S/8, de 1984, em regime de urgência,
nos termos do R~uerimento n'1 184(84, l~do no Expediente da preserite-sessão. Aprovado, após pareceres das comissões competentes, nos termos do Proje_to de _Resoluç~o n9_48/84, tendo usado da palavra em
·su-a ·disCussão o Sr~ Benedito Ferreira. A Comissão de
Redação.
- Redação final do P_rojeto de _Resolução n9
.48 (84, apreCiado anterio_rmente. Aprovada. À_ promulgação.

SENADOR MAURO BORGES -3Q9 aniversá.rio
da morte do Pfesidente Getúlio Vargas.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Reexame
do_Programa de Economia do Diesel para a Região
Amazõnica.
2.i5 --DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
3 - DISCURSO PRONUNÇ(ADO EM SESSÃO ANTERIOR

Do Sr. Humberto Lucena proferido na sessão
de 29-8·84
4 - RETIFICAÇÃO

Ata, da 124• Sessão, realizada em

21-8~84

5- ATO DO PRESIDENTE DO SENADO
N• 61, DE 1984
6- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
-~ta da
Reunião do Conselho

rn•

7- MESA DIRETORA
2.5- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA

SENADOR MOACYR DALLA- Urgente necessidade de amplo re_dimensionamento nos programas
de ação e nas diretrizes polfticas da. agricultura e do
planejamento urbano.

-8 .:C. LIDERES E -VICE-L!DERES DE PARTIDOS
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISS0ES PERMANENTES
-

Ata da 134' Sessão, em 30 de agosto de 1984
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Dalla, Lenoir Vargas e Milton Cabral
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalurne - Mário" Maia - Fábio Lucena Raimundo Parente - Aloys_io Chaves - Gabriel fle"rmes- Hélio Gueiros- João Castelo- Alberto~Silva ·
- Helvfdio Nunes - Almir Pinto - iõSê- Lins ..=
Virgflio Távora- Carlos Alberto- Moacyr Duarte-

Martins Filho- Humberto Lucena- Milton CabralCíd~ Sampaio - Marco Maciel - Luiz CaValcante Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutãhy Magalhães
- Lomanto Júnior - Luiz Viana - José Ignácio Fer~
r~ra ____: Moacyr DaJla - Nelson Carneiro - Roberto
Satllrnirio ~ Itámár Franco -Severo GOmeS'- BeneditQ Ferreira - HenriqUe SantiUo - Gastão MUllerRoberto Campos ~ José Fragelli -:- Affonso Cainatgo

- Enéas Faria -:-:- Jaison Barreto Carlos Chiarelli - Pedro Simon -

Lenoir Vargas Octávio~ C_ardoso.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presbnÇã acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores.
H a vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a, proteção de Deus, íniciamos nossos trabalhos.
O Sr. {9-Secretãrio procederá à leitura do Expediente.
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A proposiÇão, ·contudo, foram apresentadas, em plenário, 11 CillendaS, subscritas por eminentes e esclarecidos ·colegas_ desta Casa.
Em atenção- a esses ilustres companheiros, passaremos
a examinar destacadamente as emendas, oferecendo os
subsídios que julgamos indispensáveis à apreciação das
matérias:
-

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES NoS 434 E 435, DE 1984

Sobre o Projeto de Resolução n"' 29, de 1984, que
"reestrutura o Grupo-Atividades de Apoio Legislativo, extingue os Grupos Serviços Auxiliares, Serviços
de Transporte Oficial e Portaria; Artesanato e Outras Atividades de Nível Médio, e a Categoria de Adjunto Legislativo do Quadro Permanente do Senftdo
Federal, institui o lncentiyo ao Mérito Funcional, e
dá outras providências".
PARECER No 434, DE 1984
(Da Comissilo de Constituiçio e Justiça)
Relator: Senador Amarai Furlan

De iniciativa da COiniss-ãO Diretor·a. o presente Projeto de Resolução qu~ "reestrutura o Grupo-Ativídades de
Apoio Legislativo, extingue os Gruj>õs se!VíÇos-Ãiixiliares, Serviços de Tr-ansporte bficicll e Portaiíã, Ar-tesanato e Outras Ativldades de NíVel Médio, -e a CaiC::goria de
Adjunto Legislativo_ do Quadro Permanente do Senado
Federal, institui o Incentivo ao Mérito Funcion-al, e dâ
outras providências".
O projeto, para a consecução de seus arnj)los -Õbjetivos, visando a adequadã sistemB.tiàÇãO do GrupoAtividades de Apoio Legislãtivo, prescrev~:
a) regime de escolaridade para investidura nas respectivas categorias funcionãis; - -- - - - :_~ _
b) jornada de trabalho correspondente a 40 horas semanais, com ressalva das atividades especiais;
c) enquadramento nas Categorias Funcionais, consoante discriminações cOnstantes dos- Anexos I e II~
d) remanejamento de cirgos remanescentes, mediante
Ato da Çomissão Diretôra; e) extinção dos Grupos C Categóiiás absorvidas pelo
novo sistema.
Além dessas medidas, o projeto, baseado certamente
em paradigma adotado pela outra Casa do Congresso art. 79 da Resolução n9 36,'de 1983 -instituíj:lara os seividores do Senado, o Incentivo ao Mérito Funcional, a
ser disciplinado mediante Ato da Comissão- DíretOra.
Justificando a proposição, a Comissão Diretora destaca:
,, .. Na realidade o que se pretende com o projeto ê,
basicamente, extinguir os Grupos-Outras· Atividades de Nível Médio, Serviços Auxiliares, Serviços de
Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, e uma categoria funciorial, a de Assistente de Plenário, englobando todas as categorias funcionais desses Grupos em um só, que faria parte do Grupo-de Apoio
Legislativo. Há que se observar, ainda, que as atribuições dessas categorias funcionais são, em resumo, de apoio legislativo."
O alentado processado, que acompanha o projeto sob
exame, revela que a matéria fcii exaustivamente estUdada
pelos escalões adminístratlvos e téciiicos da-casa~ merecendo acolhida da ConSultaria GeiaJ e do Conselho de
Administração.
Do ponto de vista da juridicid3de e Constitucionalidade, o projeto se nos afigura escorreito, uma vez que, inddiitdo unicamente na esfera da economia interna do Se~
nado, se harmoniza com o preceituado na outorga ins"erta no art. 30 da ConstituiÇãO -Feaefal, rese!ivada as leis
interna corporis. Nos demais aspectos, vale ressaltar a
conformidade da matéria com evidente propósito
racionalização do Grupo-Atividades de Apoio Legislativo, pela aglutinação de categorias funcionais em estrutura identificada com as finalidades da administração legislativa.

o

ae

EMENDA No01
Essa emenda visa a aJterar o enquadramento na Categoria de Técnico Legislativo, Classes B e A, a fim de incluir os ocupantes de _cargos_ de_ Assi~tente Legislatfvo.
Ora, tal medida, se aceita, imPortaria na eliffiinação de
toda a Categoria de Assistente Legislãti'io, pois os seus
integrantes passariam a compor as Classes A e B da Categoria de Técnico Legislativo, com evidente aumento da
despesa prevista, o que implicaria eril evidente inccinsti- tucionalidade, à vista do disposto no item II do parágrafo único do art. 57 da Constituição, que veda o acolhimento de emendas que aumentem a despesa prevista nos
projetas sobre organização dos serviços administrativos
do Senado Federal. Além do mais, a providência é inconveniente, pois se choca com o sistema de mérito que
rege a movime-ntação de servidores, consoante o processo normal de progressão especial, disciplinado pela Resolução n9 146 de 1980.
A Emenda n9 1 é, pois, inconstituciciilal e inconveniente.
EMENDA No 2
-- Pretende essa emenda erradicar o parágrafo único do
art. 29 do projeto, a fim de permitir que servidores sein
escolaridade sUperior -poSsam ser promovidos- para- as
'classes finais da Categorioã funcirial de TécniCo Legislativo.
· A CategOria d.e Técnico Legislativo é, tradicionalmente e por força de lei, uma série de classes -de- n1vel superior. A retribuição dos cargos q-ue a integram é vincllh1tãii16ém por forçã de lei, a nívds de posicionamentos
sllj)eriores, representãaos pelo símbolo NS, ou seja,
Nível Superior, só concedido, na sistemática da classificação de cargos determinada pela Lei n' 5.645, de I 970, a
classes de ocupantes possuidores de nfvel universitário~
A pfeiéndida eliminação do parágrafo único do art. 29
faria com qUe se descaracterizasse a categorioa de Técnic·c,- Legislativo, permitindo que servidores sem a necessária qualificaÇão superior lograssem alcançar os seus
-mais-elevados postos evidenciando, ainda, paradoxo
com a exigência de diploma de conclusão de curSo superil:>r que se mantém para a investidUra i.nicial- art. 2'item I.
A Emenda n9 2 é, assim, injurídica e inconveniente.
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nescentes de situações anteriOres, sejam distribuídos na
classe inicial da Categoria Funcional de Agente de Serviços Legislativos. Ora, o projeto prescreve essa redistribuição entre todas as Categorias que integram o Grupo
Atividades de Apoio Legislativo. Corno se vê, neste ponto, a emenda propugna por medida casuística e privilegiadõra- de uma -úi:tiCa Categoria, sem qualquer respaldo
no.interesse-da organização administrativa, que busca o
remanejamento desses cargos remanescentes em atendimento aos superiores interesses da Administração.
A Emenda n9 3 é, por isso, injui'Idica e inConveniente.
EMENDA No4
Essa emenda pretende dar nova redação ao_art. 69 do
projeto, para substituir a gratificação ali prevista, por
outra, denominada. "Gratificação de Atividade" correspondente até 40% do valor da Referência em que estiver
posicionado o servidor. De acordo Com o art, 61' do projeto, a Gratificação a ser instituída denominar-se-á... Incentivo ao Mérito Funcional", e será regulamentada mediante Ato da Comissão Diretora. Como jã salientado
neste parecer, ess-a vantagem decorre de paradigma vigorante na outra Casa do Congresso Nacional, criada pela
Resolução n' 36, de 1983, a qual foi regulamentada pelo
Ato n' 17, de 1983, da Mesa daquela Casa Legislativa.
Naqueles instrumentos não se cogitou, em nenhum momento, da fixação de qualquer parâmetro que fixasse o
teto 'percentual da gratificação, como pretende a emendei, nã sugestão que faz sobre ã variação atê 40%. De fato, aplicando-se à situação dos servidores do Senado a
sistemática adotada pelo citado Ato n9 17, de 1983,
verifica-se que, em nenhum caso ocorreria a extrapolação do teto de 30%, o que noS Íeva a concluir que a
emenda consubstancia propósito altista, circunstância
que a invalida também sob o aspecto constitucional, ex
vi do disposto no art. 57, parágrafo único, letra b, da
Constituição Federal.
A Emenda n' 4 é inconstitucional e inconveniente.

_--aa,

EMENDA No 3
Com esSa emenda, pretende-se desdobrar, em dois parágrafos, o parágrafo úniCo do art. 29 do projeto, com o
exclusivo objetivo de prescrever que os cargos e empregos das c1asses iniciais das CategoriaS- que integram os
Quadros de PeSsoal do SeDado, serão providas metade
por concurso público e metade por ascensão funCional.
Tal providência ê redundante, à vista do- preceituado na
Resolução n9 146, de 1980, que já garante a reserva de
50% dessas vagas de classes iniciais para o sistema âe ascensão funcional. Assim, verificando-se que a norma geral de provimento dos cargos públicos, pela via do concurso, -dem.n âe im·per::itivo constitUciOnal, a resSalva
quanto à investidura em postos iniciais só prevalece em
seu sentido estrito, ou seja, no que tange aos 50% do total das vagas existentes. Desta sorte, a matéria já está regulada na forma· da lei vigente, exatamente noS terrilos
pi'ec_Onizados pela Emenda, ou seja, pela Resolução n9
146, de 1980.
A emenda quer, ainda, alterando o parágrafo único do
art. 49 do projeto, estabelecer que o's cargos vagos, rema-

EMENDA No5
A emenda sob exame propõe a supressão do parágrafo
único do art. 7' do projeto, com a intenção de eliminar a
exceção que estabelece em referência à garantia eStabelecida no caput do dispositivo. De acordo com o disposto
no caput do art. 7' do projeto,os servidores que integram
as Categorias do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior s~rão remanejado_s para específicas referência-s,conforme se encontrem na Classe Especial ou nas demais
cl~ses da respectiva categorioa funcional. Há, para, portanto, -com essa niedida, a elevação hierái'quica dos inte-grai1tes-_àaqlleli Grupo, refletida, aindS, em moderada
majoração i'etributiva. A não inclusão dos servidores re-feridos na exceção constante do preceito, que a emenda
pretende eliminar, decorre do fato de já haverem eles
sido beneficiados recentemente por movimentações derivadas de Atos da Comissão Diretor~, com vigência a
partir de janeiro de 1984. Assim, se alcançados também
pela movimentação ora estabelecida pelo art. 79, caput,
do projeto, teriam esses servidores progressões excessivas énr período infefío'r a um ano, contrariando os interstfcios usualmente exigidos nessas hipóteses.
A Emenda n9 5 é inconstitucional e inconveniente.

EMENDA No6
Nos tef!!I_?S_dessa emenda, os in_tegrantes das Categorias de AsSistente Legislativo e Agente de Serviços Legisl~tivos, que contassem mais de 15 anos de serviços prestados ao Senado, seriam posicionados nas referências
NS-14, 15, 16, 17, L8 e 19. Trata-se, como se vê, de reen.
quadramento descabido, não apenas pela inconstitucionalidade de que se reveste- aumento da despesa prevista- senão também à vista da inconveniência da medida,
que objetiva conferir, pura e simplesmente, a Categorias
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de Nível Médio, vencimentOs só cotnpãtíVCiSCorti cargos

de Nível SuperiOr (NS).
A Emenda nq 6 ê inconstitucional, injurídica e incon-

veniente.
EMENDA No 7
Essa emenda pretende instituir, cumulativamente com

o sistema de progressões fl,mcionais vigente, critério de
promoção, independentemente de interstício e fora das

épocas previstas na lei específica interna da Casa. Tratase de sugestão, extravagante uma vez que não se justifica
criar um sistema que não se subordina às normas p_r_9prias, disciplinadas no Regulamento Administrativo do
Senado, ou seja, instituir procedimento administrativo

a

sem qualquer correspondência com sistemática_ das
progressões funcionais, cgnforme previsto ·na legislação
vigente, Ademais, a medida poderia conVerter-se em instrumento de nepotismo, dado o excessivo arbítriO de que
se reverte,
A Emenda é -injuiídica e i_nconVenierlte,

de servidores das Categorias de Têcniço Legislativo e )"aquígrafo Legislativo, além da instituiÇifo de _Gratificação
Pela Permanência nà Atividade, eliminando, ainda, para
determinado Grupo de servidores. o regime de limitação
das diárias pelo comparecimento às s_essôes extraordinárias.
A emenda é, evidentemente, inconstitucional, pois,
além de aumentar a despesa prevista, se dã ao despropósito de pretender a criação de cargos por meio de lei interna corporis, afrontando o preceituado no art. 42, IX
da Cons~ituição Federal.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto e pela rejeição das Emendas de n% l_a 11, de plenário, à- Vista dos aspectos de inconstitucionalidade, injuridicidade e inconveniência, conforme declarados neste
parecer.
_
Sala da Comissã.o, 28 de agosto de I 984. - HeiVíili_o
Nunes Presidente - Amaral Furh1.n, Relator - Passos
Pôrto - Hélio Gueiros - Guilherme Palmeira - José
Ignsicio Ferreira - Pedro Simon - Severo Gomes- José Fragelli.

EMENDA No 8
Pretende-se, com essa emenda, alterar o enquadramento dos Assis,tl!nt_~ de Plenários posicionados, nos
tennos do projeto, na CategOria de Agente de Serviços
Legísfatívos, pasSando-os para a CategOria de Assistente
Legislativo. ~evidente que essa modificação importaria
em sintomático awriento da despesa prevista, já que os
níveis retributivos da Categoria dé Assistente Legislativo
são mais elevados do que os. da Categoria de Agente de
ServiçOs Legislativos, em que os Assistentes de Plenários
serão enquadrados. Destaca-se, portanto, a inconstitucionalidade da emenda, De outra parte, vale ad!tar que a
Categoria de Assistente Legislativo sintetiza atiVidades
de Nível Médio, vinculadas às atribuições de aSsistência
administratiVa e secretariado, não Se confundindo, portanto, com as de Assistente de Plenário, estas mais vo1tadas para as funções de portaria.
A Emenda n'l' 8 é in~nstituciónal e inconveniente,
EMENDA No 9
Prescreve-se, com essa emenda, a inclusão no Quadro
de Servidores do Senado, sob regime da CLT, dos Seqetâdos Parlamentares, garantindo-se-lhes os direitos decorrentes da Resolução. A medida, alêm de Í!Jlpertinente, majoraria_ considera~l_mente a des_p__E;a _preyist~, o
que a torna inviável, quanto à constituCi0rl3.liCiadÕ.
outra parte, seria inconveniente antecipar soluções, já
devidamente capituladas em instrumentos próprios, Que
se encontram dependentes de condições resolJJ.tivas.
A emenda é inconstitucional e inconVeniente.

-oe-

EMENDA N' lO
Esta é mais uma emenda que visa a modific~r o enquadramento previsto no projeto, sugerindo a inclusão dos
Adjuntos Legislativos nas Classes Especial~ "C", da Categoria de Técnico Legislativo, ~ notódo _Q a_ymento- d.a
despesa prevista, caracterizando a inconstitucionalidade
da emenda. Além_do. mais, os atuais Adjuntos LegislatiVos já foram suficientemente aq'uinhoados, não Só CoxD_o
aproveitamento que lograram quando, na situação de
Assistentes Legislativos, passaram a Adjunto, senão,
tambêm, em razão da nova estrutura proposta no pi-esente projeto, segundo o qual passam a compor a Categoria de Técnico Legislativo.
A emenda ê inconstitucioilal fnconvenTerif.e

e

EMENDA No li
Essa emenda ê totalmente extravagante, pois pretende
estabeleo;r alterações que vão desde o r~stªbelecimentQ
de normas relativas à gratificação adiciOnal por tempo
de serviço, que vigorou com a Resolução n__9 6, de 1960,
até à criação de Quadro e cargos, para enquadramento

PARECER No 435, DE 1984
(DJJ Comissão de F1nanças)
Relator: Senador Jutahy Magalhies
A ComisSão Diretora do "Senado tomou_a iniciativa de
apresentar o presente projet~ de resolÕi;ão, que. ..-reestrutura o Grupo-Atividades de Apoio Legislativo, extingue
os Grupos Serviços Auxiliare!>, ServiÇos de Transporte
Oficiai e Portaria, A-rtesanato e- Outras Atividades de
Nível Médio, e a Categoria de Adjunto Legi~lativo do
Quadro Permanente do Senado Federal, institUi o Incentivo ao Mérito Funcional, e dá outras providências".
JJJ.st.ificando a matêtia, o Orgão Diretor da Casa destaca que, com a supressão dos referidos Gr:upos e a aglutinação das r_espectivas Categorias funciona,is er:n um só
blo_ço; procura-se melhor adequação para o sistema orgariii:acional, tendo em vista as afinidades de atribuições
na ~onjurliura das _ativi_dades legislativaS: ·
A Comiss_ão_de Constituição e Justiça, ao apreciar a
matéria, considerou o projeto em condições de perfeita
constitucionalidade e juridicidade, destacando que ele se
harmoniza com o preceituado no art. 30 da Constituíção
Federal, além de estar em confonnidade com o propósito de racionalização administrativa, pela reunião de categorias funcionais na ·estrutura identificada com as finalidades da admínistraç~o legislativa.
bo ponto de vista financeiro, verifica-se que as alterações propostas serão suportadas pelas dotações OJ'_çamentárias próprias do Orçamen~o da União, mediante
suplementações adequadas a esse fi'm.
Em face do exposto, opinamos, em consonância cqm a
Comissão de ConsiitU.ição e Ju10tiç_a, pela aprovação do
presente projeto de iniciativa da Comissão do Senado.
Sala das Comissões, 30 de agosto, de 1984. -lta_nt!lr
Franco, Presidente- Jutahy Magalbies, Relator -Jor~
ge Kalume - Gabriel Hermes - -Almir Pinto - Passos
Pôrto - José Fragelli- Hélio Gueiros- Roberto Saturnino -:-::-__Severo Gomes.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.<;o~~do a palavra a~ nobre S-$na_dor H_umber_to Luceffã.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
-- Paiãvra aO _nobre· senador" AloYsio Chaves.

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para uma
comunicacão.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo, ipenas, numa breve comunicação, ratificar a
informação que ontem, como Líder, transmiti ao Senado
da República, a propósito da propalada notícia de que o
-Sr. Vice-Presidente da República teria sofrido preterições e um tratamento inadequado, quando, no exercício- do çargo, se utilizava de transporte oficial fornecido
pela Forca Aérea Brasileira.
Este esclarecimento considerei definitivo, mas desejo
acrescentar que hoje o Correio Braziliense, que divulgou
a lilforniação inicial, publica também Csta notícia:
"Totalmente infundada". Foi cOmo o Centro de:
Relações Públicas do Ministêrio da Aeronáutica(Cerepa) referiu-se ontem à notícia de que o VicePresidente Aureliano Chaves teria sofrido qualquer
constrangimento ao se utilizar de aviões da Força
Aérea,, .. Esta atitude não representa praxe de atendímento da FAB às autoridades cgnstituídas do Governo", informou o Cerepa.
A notícia de que a tripulação de um avião teria se
recusado a acompanhar o Vice-Presidente numa
viagem de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, causou total estranheza a oficiais da Aeronáutica, que
assinalaratl).: .. "Como VicC-Presidente, Aureliano
Chaves t_em todo o direito de utilizar transporte
aéreo fornecido pela Força".
As divergências políticas de modo algum pode-rão afetar ó procedimento normal da Aeron~utica
com relação ao Vice-Presidente Aureiiano Chaves
assim como a qualquer outra 'autoridade de Governo", afirmaram oficiaiS."
- O Estado de S. Paulo, de hoje, referindo-se ainda ao
mesmo fato, -divuiga:
"A FAB DESMENTE
HOSTILIDADE AO VICE
Brasl1ia Agência Estado
O C_entro de Relações Públicas da Aeronáutica

desmentiu ontem a existência de um movimento de
Õficiais da Fofça Aérea Brasileira para constranger
o Vice-Presidente Aureliano Chaves nas viagens em
que utiliza aviões militares. A noticia foi publicada
no Cori'eio Braziliense, baseada era.. "informações de
parlamentares oposicionistas que mantêm estreitas
ligações' com deputados e líderes da Frente Liberal
do PDS", com a explicação de que AurelianQ_,'~â
sofreu alguns constrangimentos em suas viagens nos
aviões da Força Aérea 'Brasileira, para Belo Hori·
zonte e Rio de Janeiro". A assessoria dO 'VicePresidente Íambêm desmentiu essas informações.
O desmentido do CRPA lembra, ainda, que o
Vice-Presidente da República, corno as dêmais autoridades do País com direito a utilizar aviões da
F AB •. "continuam merecendo o mesmo tratamento
que sempre receberam nesses casos, por parte do
Ministério da AeronáutiCa".
A assessoria do Vice-Presidente negou que oficiais da F AB estejam constra_ngendo Aureliano,
recusando-se a viajar no niesmo avião que ele. O Se-nãdor Marco Maciel (PDS - PE), lembrou, aliãs,
que o Vice-Pi'esidente tem utilízado aviões de carr~i
Ta ate em viagens oficiãis, disperisando o HS ha.bitualmepte à ~ua disposição."
Vê-se, assim, Sr. Presidente, que a nota do Centro de
Relações Públicas da AeronáutiCa,= hoje divulgada pela
imprensa, ra~ificá inteiramente a informaÇão que a Lidernça do Governo ontem transmit~u a esta Cãsa. Para
que conste dos Anais, faço agora este registro adicionaL
O Sr. Fâbio LuCena- V,

Ex~

me permite uin ãparte?

O SR. ALO YSIO CHAVES - O Regimento não me
pennite conceder apartes em comunicação dessa nature-
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za, mas V. Ex• poderá fazer sua declaração, e, tenho certeza, o Sr. Presidente a receberá com tolerância.
O Sf. Fábio Lucena - Sr. Presidente, embora eu não
tenha sido citado nominalmente, fui eu quem procedeu à
leitura desses fatos denunciados ontem pelo Correio Brazillense. Na oportunidade, eu disse que deveria acreditar
no desmentido apresentado pelo Líder Senador Aloysio
Chaves, mas que, lamentavelmente, não poderia acreditar, por que o que me causa espécie, Sr. Presidente, é a
rapidez com que esses desmentidos são apresentados.
Ontem, eu estava na tribuna, lendo a denúncia do Correio Braziliense, e nem mesm-o acabara de proceder à leitura e o_ nobre Líder do Governo já cont~staVa a informação do jornal, tachando-a de despossuída de qualquer
fundamento. t de estranhar, Sr. Presidente, a rapidez, a
velocidade supersónica com que o Ministério da Aeronautica também procede a esses desmentidos. Queio ape~
. nas recordar que a nossa História -registra não fatos
análogos, mas registra desmentidos que tambêm se tornaram famosos na História Político-Militar brasileira.
Em 1977, por exemplo, o Comandante do II Exército,
General Ednardo D' Ávila MeJio, desmentia fatos que a
imprensa imputava àquele Coinando, e que teriam acontecido nas dependências do II Exército.
- -- -No mês de outubro daquele ano, o Presidente Ernesto
Geisel foi forçado, para restaurar a dignidade ferida daquela unidade militar, a demitir o -Comandante do II
Exército das suas funções, a General Ednardo O'Ávila
Mello.
Não quero estabelecer paralelos, Sr. Presidente, quero
apenas consignar a declaração do Senador Marco Maciel que se contém no texto lido pelo nobre Senador
Aloysio Chaves, em que o Senador Marco Maciel confirma que o vice-Presidente Aureliano Chaves tem recorri~
do a aviões de carreira, recusando, por conseguinte, a
utilizar-se de aviões da Força Aérea Brasileira, o que é
profundamente lamentável para o momento político que
estamos atravessando em nosso País.
De qualquer sorte, agradecido pela tolerância com que
V. Ex• se houve em conceder-me a palavra, eu renovo o
apelo ao Ministro da Aeronáutica, a fim de que a disciplina e a hierarQuia- sejãffi mantidas dentro da Corporação sob a direção superior de S. Ex•. Era o que tfnha a
dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, pela ordem.
O SR. ITAMàR FRANCO (PMDB- MG. ~ela or·
dem. Sem revisão do -orador.)- Sr. President~
Para mais umã. vez-sOlicitar a: V. Ex• e, já o fiz em outras ocasiões; no dia 13 de março de 1980- veja V. Ex' a
data - apresentava eu ao Senado da República o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 !3, DE !980
Estabelece abatimento nos preços de derivados de petróleo e do álcool quando destinados ao
consumo próprio de motoristas profissionais autônomos.
O Congresso Nacional decreta:
....Art. 1" Os preÇOs dos derivã.dos de petróleo e
do álcool, adquiridos para consumo próprio por
motoristas profisSiOnais autônóinos, serão sempre
inferiores a 20 por cento em relação aos fixados
para os demais consumidores, quando o- fornecimento for realizado por intermédio de cooperativas,
sindicato_s, ou quaisquer outras entidades capacitadas a realizar essa atividade.
Parágrafo úniCO-:-- os--pOstos particulares de revenda de derivados de petróleo poderão se integrar,

atendida a conveniência de cada um, à rede instituída no caput deste artigo.
Art. 2'1 O Conselho Nacional de Petróleo, no
prazo-de 120 dias a contar da data de publicação
desta Lei, definirá as normas necessárias ao seu
cumprimento."
Como V. Ex• sabe, Sr. Presidente, a gasolina sofreu
agora um acréscimo de aproximadamente 25,8%,_ passando a custar 1.120 cruzeiros e o álcool, um acréscimo
da ordem de 26%, passando a custar 720 cruzeirQs,
O Senado tem assistido, insistentemente, ao pedido de
urgência para este ou para aquele projeto. Eu pediria,
portanto, a V. Eii"q1:i"e-examinasse o_assunto; sei que este
projeto só está aguardando a entrada na Ordem do Dia,
e como cabe a V, Ex• essa determinação, eu queria encarecer que ele fosse cOlocado em ·pauta, para deliberação
do Plenário, jã que, na verdade, tia ta-se de projeto que
está tramitando na Casa desde 1980 .
_t a ponderação que faço chegar a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Mesa de·
fere o requer1Inento de V. Ex•
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvfdio_ Nunes.

O SR. HÊLVIDIO NUNES (PDS -PI. Pronuncia o
s_eguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pela relevânCia e extensão da matéria que vou focalizar, que não guarda, entretanto, qualquer conotação de
natureza político-partidária, tão ao gosto dos tempos
que correm, decidi fazer alguns pronunciamentos, nesta
Casa, ern relação ao importante problema da microempresa.
No de hoje, primeiro de uma série, principio por dizer
que em maio próximo pretérito o Senador Murilo Badaró, ilustre representante de Minas Geraís, e, atualmente,
Ministro da Indústria e do Comércio, saudou nesta Casa, em lúcido discurso, o gesto do Presidente da República traduzido na remessa ao Congresso NaciOnal das
Mensagens de n~s 136 e 137, de 1984, que esta_belecem
nOrmas relativas ao Estatuto da Microempresa.
Logo depois, com ênfase à situação particUlar da microempresa na região amazónica, coiri m-uito brilho o Senador Jo_rge Kalume discorreu sobre o.tema.
Como se trata de matêria de relevante valor para o desenvolvimento do País, de modo especial para o Nordeste, retomo o éxame das iniciatiVaS do Executivo, com o
propósíio de extrair algumas colocações que me parecem
válidas para a sua exata compree~são, vez qu~ envolvem,
aparente ou claramente, diversOs interesses Conflitantes.
Desde a origem as Mensagens presidenciais vêm suscitando dúvidas e controyérsias. O ex-Ministro Hélio Beltrão bem que poderia, se julgasse conveniente, comentálas.
As duas publicações que peço sejam transcritas, retiradas da revista Veja, edição de 16 de maio, e do jornal Fo-lha de S. Paulo,_ edição d~_l3 do mesmo mês, int_ituladas
"Com mais fôlego"~. '"No País real", respectivamente,
ilustram com detalhes o posiCionamento do Ministro da
Fazenda, Ei'nane Galvêas, sobre o assunto.
Deixando de ,parte as resistências, algumas vezes explicáveis, e os obstáculos, facilmente id(mtificáveiS, antepostos à remessa das providências propOstas pelo Chefe
do Executivo, importa --destacar que a Mensagem n"
136(84, Qu~. "estabeleCe normas iritegrantes do Estatuto
da Microempresa, relativas ao tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado à microempresa no campo
administrativo, tributário, trabalhista, previdenciário e
creditício", e a Mensagem n" 137/84,, "que estabelece
normas integrantes do Estatuto da Microempresa, relati~
vas à isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM) e do Imposto Sobre Serviços (ISS)", ajustamse, complementam-se, completam-se.
Na pri~eira, ~elhor dizendo, no projeto que a instrumentaliza, assegura-se tratamento especial (art. _1~) e
define-se a microempiesa (art. 211), fixa-se prOCedimento
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especial para registro _(arts. 59 a 109), dita-se õ regime fiscal (art. 11), cuida-se do regime previdenciário e trabalhista (art. 18 a 23), determina-se o apoio creditício (art.
24), estabelecem-se as penalidades (arts, 25 a 27) e
concede-se ao Executivo_ prazo para regulamentação da
matéria (art. 28).
A segunda proposição, vazada em sete artigos, remete
aos Estados, Distrito Federal e Municípios a definição
da microempresa, em função de sua receita bruta anual,
de tal sorte que a isenção não acarrete perda de receita
superior a cin-co por cento da estimativa da arrecadação
do imposto isento, e que a receita bruta anual não exceda
o limite- máximo estabelecido em lei federa) (art. 29 e§
19), exclui pessoas, físicas e jurídicas, do regime especial
(art. 3~). isenta as microempresas do Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias (I CM) e do
Imposto Sobre a prestação de Serviços-ISS (art. 49) e recomenda à legislação estadual ou m.unicipal, ainda, a
adoção de outros beneficias (art. 6'~).
A primeira questão que me ocorre é a de saber se as
normas propostas no projeto de Lei Complementar interferem _na área jurídico-constitucional res_ervada, pela
Lei Maior, aos Estados e Municípios.
A matéria merece atenção cuidadosa, que escapa a estas iniciais e rápidas digress_ões, mas será possivelmente
tratada, aqui nesta tribuna, em outra oportunidade.
Deixo explícito -hoje, pOi-êm, que entendo dessem e·
lhantes as situações referentes à isenção dQ ICM e do
ISS. No caso do ICM trata-se de imposto instituído pela
legislação federal em favor dos Estados e Municípios, e
distribuído segundo critêrios e na proporção que a própria norma constitucional estabel~ (art. 23, n" II, e§
8"'), enquanto o segundo é da competência exclusiva das
municipalidades~- _
Ora, se o Executivo federal institui, traça a competência, dá-lhe disciplinamento OrgâD.ici.o~ POde o Governo
estabelecei, unilateralmente, isenções para o ICM e o
ISS, sabido_ qUe as conseqUências serão suportadas, na
totalidade, pelos Estados e Municípios e somente porestes, resp~tivamente, como está explícito no art. 49 do
projeto de lei n"' 154- Complementar, enviado ao Congresso Nacional?
O Secretário Executivo do Programa Nacional de
Desburocratização, em entrevista ao Correio Brazilieose,
dá a resposta à indagação: "A ·constituição estabelece
que isenção do ICM depende da unanimidade dos Estados- e do Conselho Nacional de Politica Fazendária ou
de Lei Complementar. O estatuto optou pela segunda hipótese para ganhar tempo e deixou aos Estados a máxima liberdade na conceituação de microempresa". A tese
merece exame inais amplo, que oportunamente será feitQ._

-

Hoje, aspectos que chamarei de mais urgentes reclamam um tratamento imediato.
Assim é que· cOffieç-o por referir a situação de quase insuportabilidade da carga fiscal nacional, concentrada no
Poder central, e reafirmar que se impõe, ao lado de ampla reformulação da política tributária nacional, a
adoção de providências, em todos os níveis, -que importem na proteção da microempresa, um dos sustentáculos
mais confiáveis da estabilidade econômica, social e política do País.
As iniciattvas governamentais iniluguram, é certo,
uma nova fase do tratamento diferenciado desse inipor~
tantíssimo segmento das forças produtoras nacionais.
É certo que os enfoques fiscal e tributário estão, de saida, suficientemente contemplados. Mas há_ que numa se-gunda etapa, pois que difícil introduzi-los agora, cuidar
com maior empenho dos problemas de natureza previdenciária e trabalhista.
Sem embargo, vale referir, desde já, que os impostos
indiretos' são pagos, na realidade, pelo consumidor, embora os encargos atr~b1,.1Ídos às grandes empresas, no que
tange aO-recolhimento do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Imposto sobre Produtos Industrializados,
sejam idêntiCos aos que se exigem das pequenas e médias
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empresas, como se pudessem ser medidos pelos mesmos
Critérios o GrUpo Volorantim, de São Paulo, e o remendão de sapatos e fabricante de chinelos de pequena cidade d_o centro-s_p_l do Piauí.
Ressalto, de imediato, a gritante e diametral diferença
de estrutura nos exemplos citados. No primeiro caso a
grande empresa, moderna, computadores ac'ionados, jâ
pensando na robotízaçãO; no seguhdo, o patrão que é o
próprio operãrio, o artezão, .que às vezes conta com a
ajuda da esposa e dos filhos.
Como reclamar, nos dois casos, obediência às mes:IIlaS
exigências legais? Mas a lei, diz a lei, é igUal para todos.
E a ação da fiscalização, estadual e federal, é quase semw
pre inexorável. E aqui se verifica uma inVerSãO-de siw
tuações. De fato,.enquanto a grande empresa, bem orgaw
nizada, até para se proteger melhor, normalmente cumw
pre todos os-ditames legais, a pequena emêdi3. empresas,
sem condições de estruturarwse convenientemente, -.. fi_
cam ao sabor da voracidade fiscal, sobretudo_ nos Esta_·
dos, em permanente guerrilha com o·Qp_v_crno central,
em razão, principalmente, das isenções concedidas na
ãrea de exporta-ção".
Vale a pena, agora, fazer outras colocações. A primei~
ra é a de que as situações mais diferenciadas_ não ocorrem, em geral, nas regiões mais pobres, até pela consideração do tamanho das empresas. Reco_rro, pois, a São
Paulo e em São Paulo à entrevista concedida _a_o Correio
Braziliense, edição de 20 de maio, pelo Presidente da As~
sociação Comercial daquele Estado:
•• ...em São Paulo a arrecadação vem de cerca de quase
um milhão de empresas contrlbuintes-... Desse um milhão de empresas contribuintes, 94% é composto (sic)
por empresas que tenham até 10 empregados, ou seja, de
zero a 10 empregados ... Desse universo de 94%, 80%-não
tem (sic) nenhum empregado -zero empregado, o que
não é verdade. Não tem porque não pode declarar que
tem empregado, porque se declarar fecharão no dia seguinte... quanto este universo de 94% contribui para are-ceita? ... contribui cQin 5% para _a Previdência de São
Paulo. Dados da Dataprev. Os restantes 6% contribuem
com 95% da receita previdenciária enl-São Paulo. Or~_._ se
nós _dermos uma politica deferencial para uma empresa
até to empregados, nós vamos incorporar na informalidade uma violenla massa de emprego clandestino".
O Sr. Passos Pôrto - Permite-rire V. Ex• um

apart~?

O SR. HELVID)O NUNES- OllÇooaparte de V.
Ex•, emiilerite sena'dor.
O Sr. Passos Pôrto - Go~taria apenas de dizer o seguinte: esses dois impostos citados por V. Ex•, o ICM e o
IPI, que não são impostos irldir_etos, eles são seletivos.
Realmente, as pequenas empresas pouco contribuem no
ICM. O ICM nos nossos Estados são reduzidos a um niimero limitado, a um número pequeno de erilpresas, visto
que é um valor agregado ao produto em circulação,
Creio que um dos estímulos ao__cres.cirnento da pequena
empresa no Brasil, seja essa isenção, que deverá s_er feita,
dos impostos estaduais e municipais, mas também aeve
ser levada aos impostos federais porque o estatuto da
empresa apenas jogou sobre os Estados e municípios o
peso da isenção._ O I PI, por exemplo, que é um imposto
eminentemente -ifldustrial, é seletivo e federal, não foi incluído na área__d_a,s_js~nções. De modo que pode se fazer
um trabalho de incentivo, atravé.<i dessas iserú~õe-s, visto
que ~ participação da pequena empresa nesses dois impostos é relatiy_am_ente pequena. Também uma__çoisa que
V. Ex• chama a atenção, e tem razão, é a parte da Previdência Social e da Legislação do Trabalho, que não foram excluíd_as do ónus dQ_ empregador. Era o que tinha a
dizer. Muito obrigado.
O SR .. HELVID~O NUNES ~V. Ext .tem toQa_,razão,
eminente Senador Passos Pôrto. Acontece que a matéria
é mUito ampla. Eu tive o cuidado de dize_UJ.O pricfpío do
meu pronunciamento que abordaria apenas alguns as-

pectos e, de saída, exclui o previdenciãrio e o trabalhista.
De outra parte, quero aproveitar a oportunidade para
também informar à Casa que já disponho de subsídios
importantes, subsídios inestimãveis-para-uma ·aborda~
gem em série, como jã anunciei, que pretendo fazer sobre
o assunto, convencido que estou_ de que nada mais importante para o nosso_ País hoje, depois dos problemas
claro, de-- natureza jurídico-constitucional, do que o
pioblema da microempresa, porque ínfetessa ao País inteiro, e interessa, de uma maneira especial~ aOs Estados
mais-pobres, que são os Estados do Nordeste brasileiro.
Muito Obrigado à colaboração de V. Ex•, eminente Senador Passos Pôrto.
OutrO aspecto importantíssimo a ser considerado é_ o
que se relaciona, na hipótese da aprovação das duas
Mensagens presidenciais;-com a eventUalidade da redução da receita tributãria, sobretudo nos Estados de
economia débil, como os do Nordeste e Norte. Não acredito que tal ocorra, v~ qrie a receifa de ICM que geram,
c:onSoa:nte oS dados de ci.ue disponho e qUe seTão ut~iza
dos em outro ensejo, não pesa insuportavelmente na arrecadação. Ao contrãrio; os beneficias inaii"etos serão
elevados, príncipalmente através da integração de -seg~
mentos atê agora desconhecidos pelas estatísticas ao nú~
-mero dos economicamente ativos.
Não se deve esquecer, de outra parte, que o trataroe_hto especial às pequenas e médias empresas, além de de~
monstração inequívoca de sensibilidade política e social,
representa desafio à orientação que Sustenta a necessida~
de de gigantescos projetas acionados por grandes empre-sas. Impõe-se, em beneficio do País, a democratização de
inicíativ3.s, a divisão-de oportunidades, o acesso dos. pequenos e médios empresãrios, atravês de legislação inCentivadora, a todas as linhas de produção. "No País
Real", cuja publicação inicialmente requeri, está claraw
mente definida a posição:
-"O pílar de que o desenvolvimento nacional só se
faz cOm grandes projetas de grandes empresas ... es~
tá rãchando ... Quem o rachou foram as estatísticas
oficiais ao revelarem que este pilar nem segurou o
desenvolvimentO- econômico--sócial, nem assegurou
a sobero.nia nacional. Não se trata, evidente, de ser
contra os·grandes projetas. Efes são inevitáveis nUm
País da dimensão do Brasil. Trata-se de romper o
- monopólio que as grandes empresas detêm na utilização dos recursos do Governo. Romper de forma
--sistemática e abrangente. o que faz o estatuto da
microempresa".
InúiilerOs aspectos das Mensagens governamentais
precisam--e haverão de ser discutidos, por importantes,
no- Congresso Nacional.
De minha parte, ainda desejo focalizar, para concluir
-estre pronunciamento, dois pontos que reputo da maior
relevância para a exata compre_ensão das mu~anças agora propostas.

n

O Sr. Gastão Müller -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR- HELVIDIO NUNES- Com muito prazer.
O Sr. Gastão Müller - Eminente_ Senador, eu estou
prestando muita atenção ao discurs.o de V. Ex•, que sem~
pre são discUrsos construtivos da vida nacional. E este
não foge à- regra. Eu tenho a impressão que V. Ex' está
fazendo uma crítica construtiva aO projeto da microempresa, Crítica construtiva no sentjdo de se burilar esse
projeto. E fiquei impressionado quando V. Ex• citou um
exemplo muito importante: não pode ser a mesma legislação para a VOTORANTIM e. para o modesto operário
que é o patrão de si mesmo, lá QO Piauí ou em· Mato
Grosso. D_e modo que eu queria que V. Ex• me ilustrasse,
para ficar registrado nos anais. Não seria o caso de uma
legislação embora abrangente, nacionãl, mas com_ãspéCtos regionalistas, objetivando, assim, proteger não só o paulista maS ~~sergi{mno ou o mato-grOssense? Eu perguntaria a V. Ex• se não seria_o caso de serem. apresentadas emendas nesse sentido, aqui no Senado.
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O SR. HELVIDIO NUNES - Eminente Senador
Gastão Müller, V. Ex•, com a inteligência e a vivência
dos problemas nacionais que todos lhe reconhecem.,s,
abordou um dos aspectos mais interessantes do problema maior que é a legislação especial para a microempresa. Exalto, aplaudo, defendo as duas mensagens presidenciais, sobretudo porque elas proporcionam a oportunidade ao Poder Legislativo de remendá-las, de ampfíá.las, de eX:pungí-las de determinadas colocações que,
ao invês de úteis, são prejudiciais à vida da microempresa brasileira.
Essa diferenciação de tratamento é um dos pontos qu~
precisa ser modificado. E o serâ.-nã. oportunidade conveniente, ou por proposta minha, ou pof pfoposta de qualquer um dos membros desta Casa. O imptlrtante, hoje, é
que estejamos alertas para o dever de modificá-las. Mas,
na tarde de hoje, eu me dispenso de fazer comentários
maiores porque tracei um rumo para o meu discurso c
não gostaria de que seja ultrapassado o tempo de que
disponho nesta tribuna.
·
Ainda mais, há um outro aspecto que precisa ser mencionado rleste instante. E que nas várias oportunidades
em que aqui virei nós vamos ter ensejo para discutir a
matéria, para defender pontos de vista, para solic_itar aos
que àsst$s0raffi o Governo qUe vejam e que procurem
ertxegat c:orn outra ótica os problemas do País na sua generalidade, mas sempre atento a máxima: "Ã"gua mole
em pedra dura, tanto bate até que fura."
De minha parte, ainda desejo focalizar, para concluir
este- piOnunciamento, dois pontos que reputo da maior
relevância para a exata compreensão das mudanças agora propostas.
A primeira diz respeito ao generalizado temor. de
modo especial dos Estados do Centro-.Sul, de repercussões negativas nas finanças estaduais no caso da aprovação do Estatuto. É que s_ecretârios de Fazenda de alguns Estados posicionaram~se, desde o início Contrariamente à matéria. São os que só enx.ergam os efeitos imediatistas da providéncia, os seus aspectos_ ma terias, es-quecidos de que os grandes resultados devem ser buscados no campo económico-social, exatamente porque to-_
dos sabem que a grande dívida do País_não é a expressa
pelos números exibidos pelos credores inte_rnaciona_is,
mas a interna, representa por mais de cem milhões de carenciados.
Aliãs, as estatísticas que mostram que, em São Paulo,
seis por cento dos contribuintes concorrem com noventa
e cinco por cento da receita previdenciãria, também revelam que a participação recolhida da pequena e média
empresas, de elevado número de contribuintes, não tem
Significação-expressiva no total arrecadado, mais_ de noventa por cento dos quais provenientes das 'grandes empresas.
É preciso não esquecer, ainda, que o for.taledmento
das pequenas e médias empresas, acima de tudo nos Çsw
tados mais desenvolvidos, provocarã benefícios em caw
deias nos setores que, indiretamente, mas de modo elow
qUente, participam da riqueza nacional.
João Geraldo Piquet Carneiro, substituto de Hélio
Beltrão e atual secretário-executivo do Programa Nacional de Desbl\rocratização, afirmou: "Se os Estados devem Pàder 2% de suâ arrecadação, estarão beneficiando
60% dos seus contribuintes".
Claro que se há de pedir mais, na ocasião propícia, ao
Poder Central. Realmente, para que haja sucesso na implantação do Estatuto, cobram-s_e ônus aos Estados e
Municípios, através das isenções de ICM e do ISS, respectivamente, exige-se da União a mais expressiva colaboração, quer por intermédio da vinculação de recursos
de parte do IPI, quer pela determinação de que o sctor
óS.ncãrio privado reserve, obrigatoriamente, dois por
cento do depósito compulsório, por exemplo, para apli·
cação de _incentivos à microempresa.
O-Sr. Luiz Cav&lcarite- Permite V.

Ex~

um aparte?
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O SR. HELVlilXO NUNES - P_Ois não, eminente Senador Luiz CavalCante.

O Sr. Lulz Cavalcante

~V.

Ex•, hã pouco, falou em

providências que aliviariam o contribuinte. Quer repetir
por favor? Foi quando V. Ex• se referiu à diminuição de
2% em determinados impostos.

O SR. HELVID~O NUNES- Eu recorri aó Dr. João
Geraldo Piquet Carneiro e citei entre aspas: "Se os Estados devem perder 2% da sua arrecadação, estarão benefi-

ciando 60% dos seus contribuintes".
O Sr. Luiz Cavalcante- A meu ver, eminente colega,
hã outr8. providência que alivlã.ría em muito mais que 2%
- talvez fosSe mesmo aos 20% - , o contribuinte brasileiro. Seria_vOltarmos aos tempos antigos- e isto não ê
saudosismo -, aO tempO em que o Piauí era governado
pelo Governador chamado Helvídio Nunes; o Luiz Cavalcante fazia de conta que governava Alagoas e Virgílio
Távora governava o Ceará. Naquele tempo, que parece
jã tão distante mas ainda tão próximo, não havia essa
prática, paradoxalmente introduzida pela revolução saneadora, dos contratos de pessoal, em substituição aós
quadros estáveis, hoje quase inteiramente OfuscadOs pelas contratações. Eminente colega, eu nãO- SeCSe estOu
exagerando, mas acho que, de lã para câ, não há Estado
que não tenha, pelo menos, triplicado o número de seus
funcionários. t que fica difícil para o governad_or resistir
às pressões, às contingências politicas, e dizer que não
pode admitir. Por que não pode admitir se só dependem
dele as admissões dos pretendentes ou dos recomendados'? Disso-advém um ..saco sem fundo", pois não hã tributos que compensem essa voragem empregatfcia, da
qual os governadores não podem livrar-se. OúJ;óVernadores menores e o governador maior, o Senhor Presidente _da República. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. HELV1D~O NUNES - Eminente Semidor
Luiz Cavalcante, é sempre com muitô ajiádo qüe recolho as contribuições de V. Ex• toda vez que ocupo a tribuna do Senado Eed_eral. O aparte com que V. Ex• me
distinguiu não foge à regra, embora ele envolva determinados aspectos de natureza político-administrativa. Se
V. Ex• não tivesse relembrado, eu não me lembraria agora de que fui governador do Piauí.
O Sr., Moacyr

D~rte

-

Muito bom governador!

O SR. HELVlDIONUNES- São outros tempos, outros fatoS, outra sitUação. Sei que V. Ex• se houve com a
maior dignidade, com a maiOr honradez à frente do Governo de Alagoas. _
O Sr.. Moacyr D1:1arte -

Apoiado!

O SR~ HELVID.~O NUNES - SCi qu"e o Dome do
Major Luiz CaValcante ainda hoje ê lembrado, sobretu~
do pelo povo daquele valoroso Estado. Mas as condições
daquela época eram diferentes, com-o diferentes são as
condições dos governadores nordestinos se comparados
com a situação dos governadores do Centro-Sul.
Apesar de passados mais quase 20 anos que ocuPamos
os governos de Alagoas e do Piauf, ainda hoje, apesar do
desenvolvimento experimentado pela nossa regiao em
todos os setores, apesar disso, ainda hoje, repito, os Estados nõrdestinos são os maiores empregadores. Não hã
como fugir, tão grande a nossa pobreza, que o poder
público cumpra um dever social quando, fazendo yista
grossa, da rigidez do texto legal, determina a contratação
de pessoal, muita vez sem que possa oferecer o salário
mínimo, porque a sua arrecadação não comporta tais
gastos, tais despesas. ~ uma fatalidade.
E é contra esta fatalidade que nós viemos lutando há
muito tempo no plenário do Senado. E porque nós sómos contra essa fatalidade é que somos homens púbii+·
cos. Infelizmente, não dispomos de todas aS armas que
gostarfamos de dispor para enfrentar, com possibilida+

deS de "êxito, a curto ou a médio prazo, a terrível situação
por que passa o nosso Nordeste. Não se podendo fazer
muito, faz-se o pouco. O impeirtai:tte é que se faça. t o
que estamos fazendo. É o que V. Ex• faz, ê o que todos
procuram fazer, nesta e na outra Casa do Congresso Nacional.
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite-me V. Ex• um aparte'?
·
O- SR. HELVlDIO NUNES - Se o Estado dispuser
de mais, 'melhormente ele atenderá à legião de necesSitados. Não temos a iniciativa para gerai' impostos, mas po:.;
demos, dentro daquela faculdade que a lei nos oferece,
buscar soluções que amenizem o quadro doloroso da
nossa_ região _e, por que não dizer, o quadro difícil do
nosso País.

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite--me V. Ex' um aparte'?
·
O SR•. HELVID~O NUNFS _- Com todo o prazer.
O .Sr. Luiz Cavalcante - Lamento discordar do emi+
nente cOlega quando diz que é uma fatalidade, no nossO
Nordeste, termos que dar o emprego para saciar a fome
dos desempregados. Acho que não. Acho que se o dí+
nheiro público fosse empregado em obras reprodutivas,
se os governantes tral'assem seus Estados· como u-ma
giande empresa, destinando seus parcos recursos a obras
reprodutivas, resultaria muito mais empLego, pelo co)Ç
respondente crescimento da riqueza estadual. Foi assim
que tentei fazer lá na minha Alagoas, onde encontrei o
orçamento estadual comprometido em 97% com o funcionalismo e o deixei em 48%._ConsegUi criar um rol de
pequenas empresas, que hoje estão dando milhares de
empregos, a começar pelo Banco do Estado de Alagoas,
hoje coin muitas dezenas de agênciaS, dentro e fora do _
Estado._Muito obrigado a V. Ex•
O sR:.-HELVID~O NUNES- Agradeço, mais uma
vez, a participaçãb de V. Ex•, sobretudo porque me permite esclarecer melhor a significação da palavra fatalidade, que empreguei no decorrer da resposta que ofereci ao
aP"arte de· EX' Fatalidade teffiporária, porque nós estamos lutando com todas as nossas armas contra essa fatalidade, mas não podemos desconhecê-la; nós não vamos
resolver o problema simplesmente porque fechamos os
olhos, ou então fazemos como a avestruz_ qUe quailão
perseguida coloca a cabeça debaixo da asa. Ela e:dste~.
Nós governamos, eminente Senador, em outro tempo.
v. EX~ milagres nas Alagoas; encontrou o orçamento
cornprometiôO em 97% com o pagamento ao funcionalismo. Gostaria de dizer a V. Ex• que não gosto de repisar
as dificuldades por que passei. Düiliilte o meu pe-fíOdo à
frente do Governo do- Piauí não recebi 1,1m centavo sequer do Governo Federal, como o meu antecessor, o
eminente Senador Petrônio Portella também não r_ecebeu_ um centav() de aju~, de col"aboração do Governo
Federal.
~

v.

rei

O Sr•. _Luiz Cavalcante- Nem eu tampouco.
O SR. HELVIOlO NUNES - Nós empregamos ape+
nas aquilo que arr~ncávamos do contribuinte depauperado do Piauí, -e sem arrocho, sem perseguição. Essa era
a realidade, porque isso foi hã quase 20 anãs; a situação
'
hoje é inteinim:ente diferente.
O_ Piauí hã vinte anos tinha 80 km de estradas asfaltadas, asfaltadas não, 80 km de buraqueira, exatamente a
ligação Teresifia-Campo Maior. Hoje o Piauí tem cerca
de 2.500 km de estradas ãsfaltadas. Hoje, as 115 sedes
m\lnicipais do Piauí recebem energia de Boa Esperança.
Hoje, as 115 sedes municipais do Piauí têm água tratada.
Hoje, o Piauí, a qualquer instante, comuniCa-senão apenas com o resto do País, comunica-se com o mundo atravês das telecomunicações. Então, eu não posso examinar
a situação do meu tempo com a situação de hoje.
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O Sr. Lulz Cavalcante - Mas será que não hã muito
mais des_empregados hoje do que naquele tempo? Se
houver, de pouco valeu a pavimentação de tantas centenas de quilómetros de estradas.
O SR. HELVIDIO NUNES - E uma fatalidade tem·
porária;'de que há. pouco eu falava.
-Recordo-me que quando cheguei a Teresina, caboclo
do interior, matuto do interior, eleito Deputado Estadual, apenas dois Deputados tinham carro: um era o representante da Ford em Teresina; o outro era eu, que tinha um Jeep ..cara baixa". (Risos.) Hoje, o que tem mei-tos tem dois carros~
São essas contra.diç_ões, eminente Senador, que eu gostaria de discutir, mas que, infelizmente, não cabem na
sustentação que estou fazendo, no tratamento que estou
dando, ao· problema das mensagens presidenciais que
cUidam da nlicroempres:i: Mensagens que, se aprovadas,
com as correções que se impõem, representarão um passo gigantesco para a solução de muitos problemas com
os qua-iS~- se, debate hOje o País.
O Sr.-Jorge Kalume- Permite-me V. Ex• um aparte'?
O SR. HELVlDIO NUNES- Tem V. Ex• o aparte,
eminente Senador j,elo Acre.
O Sr~ Jorge Kalume- Nobre Senador, o pronunciamento de V. Ex' é palpitante e entusiasma a todos nós
que o estamos aqui ouvindo. Recordo-me que quando o
Presidente da República mandou sua Mensagem, isentando de impostos__as -micro e pequenaS e!hpresas, tambêm nós saudamõs desta tribuna. Hoje, querO cumprimentar V. E«.• por sentir que está apoiando esse assunto
de relevância social para o Brasil, principalmente para o
nosso País que estâ atravessando uma situação econômico - financeira difícil, onde o número de desempregados é gritante. Portanto, essa isenção vai contribuir para
ciiilr mão-de-obra.- Parabéns a V. Ex•
·
O SR. HELVID~O NUNES- Muito obrigado a V.
Ex•, eminente Senador Jorge Kalume, pela participação
no meu discurso_~
Concluo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais ainda:
alguns pontos do projeto de Estatuto, como o item IV do
art. 3'i', estão a_reclamar modificações no conteúdo e na_
for'ma. Di~lo a III Convenção Norte/ Nord_este do Comércio Lojista, realizada em junho último na capital do
Pará, através de proposição apresentada pelo Clube de
Diretores LoJistas de Teresiõa, da lavra do Prof. José
Eduardo Pereira, e que tambãm peço integre este pronunciamento.
Por último, Sr. Presidente, Srs. Senadores, duas palavras sobre os efeitos desencadeados pelo Estatuto da microempresa nos campos administrativo e tributário dos
municípios.
- Aqui também sustento que, ao invés de malefícios, a
futura legislação cumularã de inestimáveis benefícios a
estrutura municipal, especialmente dos municípios do
Nordeste brasileiro.
Em verdade, as principais fontes de receita dos municípios são o fundo de Participação, o Fundo Especial,
o ICM e o Imposto Sobre Serviços. Deles, somente sofrerão interferência, diretamente, do Estatuto da Mi_Crõempresa OS dois últimos, aquele arrecadado pelo Estado e este pela própria Prefeitura.
t quase inexpressiva, entretanto, a participação do
_ISS no bolo mm;ticipal, excluídas as capitais e as grandes
cidades d_a região. Aliás, sem exagero comprometedor, o
quadro ê o mesmo para todos os municípios brasileiros,
com as exceções já anunciadas.
_Port~mto, se a arrecadação do ICM é da responsabilidade maior dos Estados e o ISS pouco pesa na receiül
munícfpa:t, não há que temer a concessão dos benefícios
de que cogita o Estatuto, além de 'outros que podem e de-
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vem ser proporcionados, diretamente, pelas próprias
municipalidades.
_
_
_
Certo é que o Estatuto da microempresa, em resultado
da mecânica que estabelece, fornecerá meios para a melhor organicidade das empresas, para o aumento da produção e da comercialização de bens, para a elevação do
faturamento e da conseqüente oferta de emprego, e ense-

jarâ-maioreS op-ortunidades de lucro e a sua,_ aplicaç.ão em
múltiplos investimentos, cem o objetivo, ínclusiVe, de
aumentar e modernizar a capacidãde produtiva da microempresa.
Em uma palavra direi, afastada qualquer possibilidade
de erro, que o futuro do País depende, em grande parcela, da segurança e da estabilidade dos entes de produção-,
entre os quais avulta a ftgura, até aqui esquecida e maltratada, da microempresa.
Defendê-la e ampará-ta, além do mai~, é um dever de
todos quantos sustentam que o País deve saldar, antes de
qualquer compromisso externo, a sua dívida interna, a
dívida socíal, a dívida com o seu próprio povO. E o Estatuto da microempresa é um dos instrumentos eficazes
para o pagamento dessa dívida. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
HELvTDIO NUNES EM SEU DISCURSO: NO PAIS REAL
Folba de S._Paulo
13-5-84
Com o estaiuto da microempresa, o Palácio do-Planalto se não aterrisa de vez, como di~ia Hélio Beltrào, pelo
menos faz um importante pouso no Pâ.is real. t projeto
hã muito esperado. Beneficiara milhares de miCi9empresârios e milhões de Qrasileiros com a criaçã_o de novos
empregos. Não foi pouso fácil. Foi difícil. Tev~.q~e _enfrentar vários d_esafios. Dois deles s~o facílment~. id_~nti
ficáveis_~

Primeiro, vencer ó poderoso lobby da própria burocracia estatal da.ár!;a fazendárja. Ne~te Pa!s é difldl um projeto sair do Planalto_sem a bê_nção da b-urocracia muitas
vezes etno~ntrica e conservadora do Ministério da Fazenda. Aliás; este desafio não foi ainda vencidO, O mi"il.Tstro Galvêas não assinou a expoSição de motivos. O Ministério da Fazenda hesita em aprovar OS benefícios fiscais previstos. Para tanto conta com o apoio de vários se-cretários de Fazenda dos Estado!!. O minístiQ Leitã_o de
Abreu deu demo_nstração de forçã e de-sensibilid_ade
cial. Enviou o projeto ao Congresso mesmo· sem apoio
dos fazendãrios._
Assim, o ônus da oposição ao projeto é do ministro e
dos secretários estaduais da Fazenda. Oposição praticamente arriscada e institucionalmente imesiiatist_a. Por urt_t
lado desconten_tar_á__oülhares de microempresários e trabalhadores: eleitores d~ am_arthã. Po.r outro, para evitar
eventual' e incerta redução _dos tesouros estiiduais,
sacrifica-se_T_oportu-nidade de democratizl!r o próprio
setor_ _empresarial. S~rá oposiÇão diretamente voltada
contra as classes médias brasileiras.

:W.

à segufldo desafio foi vencer um dos pilares _fio modelo económico ainda vigente. O pitar de que o desenvolvimento nacional só se_ faz com grandes projetas de grandes empresas. Este pilar esta rachado. Mas aii1da é extremamente poderoso. Quem o rachou foram as estatíSticas
oficiais arrfeVelarem que este pilar nem segurou o desenvolvimento econômico~socíal, nem assegurou a soberania naCional. Não se trata evidentemente de ser contra os
grandes projetas. Eles são -inevitáVeis iiUm país- da dimensão do Brasil. Trata-se de remoer o mQnopólio que
a:s grandes empresas detém na utilização dos recursos e
favores do governo. Romper de reforma sistemática e
abrangente. h o que faz agora o estatuto da microempi'e-sa.
Ao enviar o projeto sem decurso de prazo, Leitão de
Abreu e Piquet Carneiro aumentaram, democraticamen-

te, a responsabilidade do Congresso. A responsabilidade
de não adiar a decisão de votar logo o estatuto. (Joaquim

FalcãÕ)
MICRO EMPRESA Com mais fôlego

Veja 16-5-84

Gover_no propõe a isenção
de impostos

Não fosse um providencial bilhete enYiad_o há duas. semanas pelo ministrO da Fazenda, Emane Galvêas, aq
presidente João Figueiredo, o Conselho de Administração Fazendária (CONFAZ), formado pelos 24·secretãri0s estaduais da Fazenda, teria liqUidado na últimà
- terÇa-feira, em BraSflia, o estatuto da microempresa, que
há oito meses se arrasta no Planalto. O estatuto foi elaborado na gestão do ex-ministro da Desburocratização,
Hélio Beltrão, Corri o objetivo de eliminar os impostos
que pesam sobre cerca de 1,5 milhão de minúsculas _firmas comerciais e industriais exislent~ no país. Mas os
secretátios sempre estiveram contra o projeto, convencidos âe que a isenção fiscal causa.rã UlJla grande perda na
arrecadação em seus Estados.
Alertado por Gal vêas, presidente do CON fAZ,_ de
que os secretários planejaVam· tomar medidas que desca~
racterizariam _o projeto,-Figueiredo, na segunda-feira,
consultou o _chefe do Gabinete Cb.ril da Presid~ncía, João_
Leitão ~e Abreu._ A resposta_de_Leitão foi imediata: o governo deveria desengavetar o projeto e-emd~-lo no mesmo dia ao Congresso. Figueiredo gostou da sugestão,
animado pelo alcance polítíco das dispOsições do estatu_to - e desarticulou na véspera a manobra preparada pelos 'se.cretários. O ministro do Planejamento, Antônio
Delfim Netto, consult_ado, não fez nenhuma restrição à
--_:id~ía.
BENEFlCIOS SOCIAIS- _Q _§~atuto chegou ao
Congresso mutilado em relação ao seu texto original.
Inicialmente ele propunha que as microempresas- fossein
to~aJin_ente isentas d() págamento do Imposto sobre ProdutOs industrializados, o I PI. NesÍc caso a isen'Ção passa
a ser_ por produto fab.ricado e não po_Lempresã-:- Não-Se
alterou, porém, a: faixa de empresas oeneficiadas ~ !lS
que [aturem até 10.0000 O_RTN no ano, o eq"úival6flte
hoje a 111,4 milhões de cruzeiros. O documento conservou també~ a isenção do-_IrriPoSio de CirCulação de
Mercadorias, o lCM, arrecadado pelos Estadõs, e o Impq~to Sobre Serviços~ o ISS, a maior fórite de receita"dos
inunicípios. Coube- ao secretáriõ-executivo do_Program~
NãCional de Desburocratização, João Geraldo Piquet
_Cã.r,n~Tfo, suces-sor de B_eitrão, ne"gocia:T-fa:i?~udanç~s ..
"Se os Estados devem perder _2% de sua arrecadação,~
estarão be.n~ficiartdo 60% dos. seus contribuintes", afir_!Ila Carneiro. Afinal, há um núméro certamente expressivo de empresas que vivem na clandeStinidade para não
pagar impostos e que agora poderão regularizar sua situação. Tais empresas, estima Carneiro, sustentem boa
parte de 12 milhões _de brasileiros subempregados. "A
idéia é simpática, rii.aS o estatuto POde acabar gerando
evasão fiscal das grandes empresas", ressalva João
Sayad, secretário da Fazenda de S~o Pat,~lo.
Segundo o projeto, os Estados e municípios terão liberdade para legislar o que considerarem ser microempresas para fins de isenção do ICM e do ISS. Fico1.1 aí
uma-avenida por onde deverá passar qualquer interpretação. Os- empresáriOs prometem arnià.r-Sê. "Pequena e
niédia empresas não podem ser apenas figUra de retórica
de políticos em palanques", sustenta o empresário Gui.:lherme Afif Domingos, presidente da Associação Comercial de São Pau!o. Domingos já cOmeçou a pTeparãr
uma ampla ofensiva de empresários a Brasília a fim de
forçar a aprovação do estatuto_.
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CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE TERESINA
O ÉSTÀTUTO DA MICROEMPRESA
As limitações do Artigo 3'1', _Inciso IV
Uma contribuição ao Projeto de Lei em tramltaçio
no Congresso Nacional•. Apresentada na "III Reunlio
Norte-Nordeste dos Diretores Lojistas em BelémEstado do Pará - l~A, 25 de junho de 1984.
Prezadas Companheiros:
Os lojiStas de Teresina, por intermédio do Clube de
Dif-etores Lojistas de Teresina, traz à consideração deste
respeitável plenário, o que lhe parece ser uma contribuição, aínda ·que modesta, ao estudo do projeto de lei
da iniciativa do_Exm'l' Sr. Presidente da República- General João Figueiredo -, que "estabelece normas integnintes do Estatuto da Microempresa, relativas ao tratame~to favorecido, diferenciado e simplifiCado à microempresa no campo administrativo, tributário, trabalhista, previdenciário e creditíciO", enviado a 7 de_ maio
do corrente ano, ao Congresso Nacional.
Em preliminar, afirmam a sua solidariedade à oportu~
na providência do Chefe da Nação, que vem ao encontro
de uma já amadurecida aspiraçãO do empresariado nacional, e, de modo especial, desse enorme contingente de
microempresários que se acham espalhados por todos os
Estados e cidades da Federação.
Os btmeficios conferidos à microempresa, se coilverti~
do em Ie_i o Projeto em referência, que é o que todos_ e_speram, realmente se constituem em fatores de fortaleciÕl~ntó "'aaS jâ éxistCntes e de estíffiiilo à criaçãO-de -novas
unfdades de produção agropecuãria, de indústria e de com-ércjo de peqUeno porte.
Por- se_ tratar de matéria sobre a qual não exist~ divergências, dispensamo~nos de comentar a importância
db Estatuto da Microempresa como um_ instrumento a
mais, com que o País contará, para levar a bom tçrmo a
---sua Ttita-'- indoimida na busca do desenvolvimento e do
progressO de nOssa- Pátria.
To da via, bem examinando o projeto, o Dr. José
Eduardo Pereira, Consultor-Jurídico da Entidade, teve a
su-a atenção despertada para um dispositivo que, no seu
entender, comporta reparo.
É o que dispõe o art_igo 39, inciso IV, do Estatuto propOsto:
..Art. 39
presa:

Não se inclui no regime desta lei a em-

- IV -cujo titular, sócioS e respectivos cônjuges,
ascendentes ou descendentes participem, com mais
- de 5%, do capital de outra pessoa jurídica;" (Grifamos.)

. No- plano prático, isto significa que, qualquer pess-oa
interessada em se tornar microempresãria, goiarido os
benefícios instituídos pelo Estatuto, não poderá fazê-lo
se s_eu_marido ou mulher, conforme o cilso,-ou seUs paiS,
ou, ainda, seus filhos, sejam sócios de outra empresa,
com mais de 5% do capital social.
A concepção deste dispositivo nos parece profundamente frustrante, e, se bem examinado, representará forte impedimento ao surgimento de microempresas novo-lume precoii.ízado.
Se não, vejamos~
Aos casados- Existem muitos casais que, embora separados de fato, remanescem legalmente casados; Mas o
marido deixou a cidade, ou passou a morar em Outro local na mesma cidade, seja sozinho, ou em con_cubinato
com outra mulher, ou é titular de uma empresa de médio
ou grande porte, mas não atende aos encargos da família
de forma condigna, levando a mulher a procurar desenvolver alguma atividade, para o que possui aptidão, a
flm de melhorar o orç~mento familiar.
Na forma da lei, estaria impedida de formar uma mictóempresa se seu marido, ainda que nas circunstâncias
referidas, possua participação superior a S% do capital
social c!e outra empr~<>a.
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Aos filhos- O pai desenvolve atividade comercial (ou
a mãe) ainda que de pequeno porte. Mas detém, ou a totalidade do capital, se empresa individual, ou mais- de 5%
do rnesmo, se-socied:ide comerd:it:
Mesmo que o rendimento desse negócio seja inexpres-

O SR. PRESID~TE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra a_o nobre Senad~r Roberto Saturnino, na qualidide de Líder. --

sivo, o filho ou a filha, habilidoso- artesão ou criativa
costureira, ou bordadeira, ou ã.rtífice, Ou o que ror, -nãO
poderá formar uma rfilcroempresá; nas mesmas ciicun-s- -tâncias descritas no parágrafo ·anterior.
E se o filho, ainda que de paPai ricõ, residir em outra
cidade, ou jâ tenha contraído matrimônio, tenha vida independente da de seus pais, ou tenha sido abandonado
pelo pai ou pela mãe, também estará impedidO de ser uni
microempresârio.
Aos pais- Os motivos sãó os meSmos do item anterior, inverso senso.
Como vemos, o projeto não prevê tais situãções. Ele se
fixa na família ideal constitu-fd:i de pais que se entendem
e de filhos que vivem debaixo das asas prOtelaras de seuS
ascendentes.
E isto, porque estamos interpretando os termos ascendentes, como apenas os pais, pois o projeto não estabeleceu os graus de ascendência, e descendentes, como apenas os filhos, pois, do mesmo modo, o projeto não estabeleceu os graus de descendência. O silêncio da norma
pode gerar a interpretação mais abrangente de m6do a
alcançar os avós. na linha ascendente, e os netos, na linha descendente.
Também foi muito desprevenido o autor do projeto
quando estabeleceu que uma participação su-pefior-a 5%
do capital social de outra pessoa jurídica, impede a que o
cônjuge, os ascendentes e os descendentes, e até os sócio-s
possam se tornar microempresários, por conta pr6prla.
E tal percentual pode criar situações piófilndamente
díspares e injustas. -- --

Uder, pronuncia o seguinte -discurs-o. -seni revisão dá
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-ontem, reunidos Presidentes de Partidos de Oposição
e Uderes desses mesmos Partidos, no Senado e na Cârf!;ara, jtmtam~llte com grande número-de parlamentares, sejam_dos Pai:ticjos de Oposição, sejam representantes do
PDS, que hoje formam conosco na grande frente demoCfáUcã, levamos a V. Ex• o apelo patriótico, o apelÕ respOnSáVel para que V. Ex• decida,lastreado no parecer da
COmissãO ~de Constituição e Justiça do Senado, colocar
em pauta para votação a Emenda Theodoro Mendes,
eroep..Q.a constitucional qu~ restabelece o process() para
as eleições diretas, para a escolha do futuro Presidente
da República.
V. Ex•, Presidente Moacyr Dalla, nos recebeu a todos
com a serenidade, com a altitude que caracteriza a gestão
de V. Exfna Presidência do Congresso Nacional, e nos
respondeu com palavras que corresponderam inteira.:.
-_me:Ote à confi_ança que néls Senadores depositamos no
nosso colega que e)ege!llo.s por unanimídade para presidir esta Casa _e o Coo.gresso Nacional. V. Ex•, muito na~
turalmente e responsavelmente, pediu a nós e à Nação
_Qrasileira- gue espera a decisãO- de V. Ex• -.alguns
dias para meditar sobre o assunto, para avaliar as conseqUências da decisão que vai tomar. Mas, de outra parte,
cOmpreendemos a necessidade desse período de meditação, avaliando perfeitamente o peso da responsabilidade qlle_ V. EX• tem-sobre seus ombros neste momento.

Veja-se que alguém pode ter o capital integral de Um
pequeno negócio, ou niais de 5% do capital também de
um pequeno negóCio, O-que nada representaria do ponto
de vista de importãn-da empresarial, e com isto barrar
pretensões legítimas de_ seus parentes mais próximos,
ainda que em nada dele dependentes.
Todavia, se posSüi menos de 5% do capital social de
uma outra empresa, mesmo que este modesto percentual
signifique milhões de cruzeiros, a vedação não se estabelecerá.
No nosso modo de ver o problema, esse dispositívo
atenta contra a capacidade juiídii::a das- pessoas, que,
uma vez atingindo a maioridade, têm o direito de criar os
seus próprios espaç·os de realização.
Não se po_de_estabelecer um canal de comunicação entre pessoas, ainda que marido e mulher, ou pais e filhos,
ou titular e sócios, de modo a restringir sua caPacidade
de ser.
Se vier a ser mantidO O ffiini::Toiia.O.o-íilciSo rv, do ãrtigo 39, do Estatuto, serão milhares de microempresârios
já existentes e um sem núrriero de pretendenteS qUe ficarão à margem do Estatuto, podendo gerar 11ma sítuação
desagradável demais, criada- pela convivência d"e- mi~
croempresárlos de fato, que continuarão existindo, com
mlcroempresários de direito, unia casta de priVilegiados
pelo Governo. Duas formas de tratamento pãfa Uffia_ú_~
nica comunidade de pessOaS-que, por Um estraflho paradoxo da lei, passarão a víver diferencia-das por limitações
para umas e privilégios para outras.
Por isso,
O que aqui se pretende é que, acolhendo estas co_ns_id~ _
rações, seja o presente trabalho, de autoria do Dr, Josê
Eduardo Pereira, e enriquecido das contribuições que
este plenário queira oferecer, encaminhado_ à CorrfiSSão
, Especial do Congresso Nacional, constituída para apreciar o projeto governamental, corria subsídios ao. aprimoramento desse importante diploma legal.
Belém, 20 de junho_ de 1984.- Pedro de Souza Rocha,
Presidente -José Ed_uardo Pereira, Consultor-Juridico~

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como

Confiamos, Sr. Pr~idente, Senador Moacyr Dalla, na
atitude, na s~briedade, no senso de responsabilidade que
sempre V. Ex• demonstrou dirigindo o destino e os trabalhos desta Casa. Confiamos, b?Lseados não s6, corria
eu disse, na conduta de V. Ex•, dllfante este_ tempo que
tem presidido o Senado o Congresso, em todas aS atitudes de V~ Ex• - atitudes da maior independência e dã
maior e~evação ~como confuUnos, também, porque ouvimos de-V. Ex• palavras que confirmam esta atitude em
todos os seus pormenores. Palavras que; como as que V.
Ex• disse ao _abrir a Sessão LegislatiVa presente, no dia I 9
de març!' do corrente ano, refletem exatamente 'o_carãter
_e_o senso de responsabilidade_ que V. Ex• tem. Permito
lembrar não a V. Ex•, naturalmente, mas aos senadOres
aqui presentes alguns parágrafos do memorável diScurso
qu-e V. Ex• então pronunciou naquele àía 19 dC m3.rço.
T ócando no problema da eleição do Presidente da República, disse o Senador Moacyr Dalla, Presidente do
Congresso Nacional:
uNão ·devo entrar no méritõ da questão. CoriSta-to apenas que esse episódio, por si s6, reveste de importância ímpar o período legislativo que ora iniciamos. O que for decidido marcaiâ os destinos da Pá-iria.
Estou certo de que saberemOs decidir bem. Além
de estarmos respaldados pela confiança popular, expressa nas urnas, acabamos de ter a oportunidade
de se~tir, em cantata direto, as angústias e as ãspirações do povo que representamos. Elas ditarão o
nosso comportamento e darão suporte às nossas decjsões."
·
Mais adhú1te; dizia ainda V. Ex•:
"Mas chegou o momento em que lhe não é dado
lavar as mãos, como Pilatos. Não basta dizer: "SOuinocente do sangue deste justo". Não cabe a alegação de que não temos parcela de culpa pelos descaniinhos da Pátria e pelo sofrimentO do povo.
Povo e Pátria esperam de nós mais que meras des-:
culpas para nossas passividades, mesmo que elas sejam fruto de manifestas impotências.
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En_sina João XXIII que .. autoridade é, sobretu#
do, uma força moral". E essa forca nos foi ~ansmi#
tida pelo voto-depositado nas urnas. Se dela não fizermos bom uso, seremos indignos do mandato que
exercemos."
Es~as p~lavra~, Senador Moacyr Dalla, Presidente do
Senado; Presidente do Congresso, ca"laram fundo iJa
mente, na alma, no coração de todos nós. E~ fundado na
-confiànça que noS vem dessas expressões, como da conduta de V. Ex', que aguardamo{! com serenidade a decisão que V. Ex' hã de tomar nos próximos dfas.

O Sr. Fábio Lucena- Perinite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO -

Decisão que

_como V. Ex• mesmo disse, marcará os destinos da Pátria,
porque não há possibilidade de sairmos, nós brasileiros,
da crise em que estamos mergulhados, senão através da
devolução ao povo, à Nação brasileira da prerrogativa
de escolher o seu Presidente da Repllblica. Ninguém neste PaíS terá ·autoridade para ter um mandato- capaz de enfrentar com eficácia, ou enf:i-entar com sOberania esses
gravíssimos problemas que estão -diante de nós - não
vou citá-ias, são do conhecimento de todos, ê a crise
PJais gfav_<:?_,-é a cfise_sem precedentes na nossa histórià""- -se este b~asiieiro não for escolhido pelos brasileiros pelo
voto direto e secreto, pela eleição livre.
Assim é, Sr. Presidente, que. nós- como disse -fun-:.
dados, láStreados no senso de patriotism0~-ae-re5poilsa- hllidade, na seriedade com que V. Ex' sempre encaroU as
suas~tarefas, a sua missão de presidir esta Casa, que esperamos ter oportunidade de votar ainda proximamente,
ainda no correr deste mês a Emenda Theodoro Mendes,
para que cada um dos representantes do povo, Senadores e Deputados, abertamente, se pronunciem em relação
à esta questão inagna, à esta questão que, sem dúvida, ê
a maior de todas que hoje pesa sobre a Nação brasileira,
sobre o povo deste_ País.
Ouço com atenção o aparte de V. Ex•, nobre Senador
Fábio Lucena.
O Si. Fábio Lucena- Nobre Senador Roberto "Satur:..
nino, São Bernardo, quando tomava as suas grandes decisões e depois de recolher-se à solidãO em que consulta~
va a sua consciência, explicava o porquê da solidão com
o seguinte cânon fatino: O Solitudo, sola beatitu~o - oh,
s-olidão, única felicidade. ~ a essa solidão, em que o Presidente Moacyr Daila se está recolhendo, que qutro me
reportar, inserindo nas minhas observações o oportuníssimo· pronunciamento de V. Ex• É dessa solidão que S.
Ex•, o Presidente do Senado e âo Congresso, vai extrair a.
decisão que conduzirá ou não o povo brasileiro à sua felicidade. ~ de fato espinhosa a missão que o destino reservou ao Senador Moacyr Dalla, mas~ iinportante salientar, nobre Uder Roberto Saturnino, (j_ue ã:o tomar a
decisão que a Nação espera, o Presidente do Senado Federal terá a seu lado todo o apoio da Pátria brasileira;
como- nenhum homem neste século, Srs. Senadores, terá
recebido_ a total cobertura e, o que ê mais importante, a
total garantia do povo brasileiro. Ao adotar uma decisão, como nenhum homem neste sêculo, o Presidente do
Senado estará amparado por esta garantia popular que
só a história ·pode avaliar nas suas reais dimensões. Um
terceiro aspecto da questão nobre Senador, é a consulta
que S. Ex• formulou à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. No discurso pronunciado no dia 19 de
março, no trecho lido por V. Ex• o Presidente do Senado
alega que não entra no mêrito" da questão, e para buscar
apoio, einbasamento, endosso a-esse mérito, S. Ex• recorreu à Comissão de ConstitUiÇão e Justiça do Senado,
que tem a presidi-la o eminente Senador Helvídio Nunes.
Quem aconselhou o Presidente Moacyr Dalla a bater à
porta da Comissão de Cónstituição e Justiça do Senado _
Federal? Nenhum Senador, nobre Senador Roberto Sa#
turnino. Fo1 a conciência de S. Ex•, foi o desejo de acer~
tare o desejo de beni decidir, para o bem da Nação dos
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brasileiros. Ora, a decisão do Presidente do Senado, então, já pode ser antevista pelo que é S. Ex', pelo que foi e
pelo que serã o seu nome para o destino d~=País. Não
pode ser outra, só pode ser aquela ditada pela consciência do Presidente do Senado, no momento em que ele recorreu à Com_issilo de Constituição e Justiça. Ele não ti-_
nha a obrigação de co~sultar os juristas dO Senãdo, ínas,
uma vez que os consultou, parece-me, salvo melhor juízo
em contrário, que S. Ex~ tem o caminho indicado pelo~
jurisperitos- da Câmªra~dos Estados, _e esse cru:nl~?o leva
a S. Ex~, fatalmente; mais uma vez exercendo a plenitude
das forças do seu carâter ~ da sua consciência, a P_ermitir
com que o povo brasileiro possa eleger o Pr~dente da
República. Concluindo, nobre Líder Roberto _S~turnino,
a palavra Dallas, nome de uma cidade texana, é _conheci~
da no mundo inteiro como o palco de uma tr~gédia. _O
nome dessa cidade guarda ceJ"ta similitude com _o_ nome
Da.lla, do _F_residente do Senado. E_-ª_ssim como Dallas foi
a tragédia que pôs termo às esperanças de uma geração
representada pelo Presidente Kennedy, a palavra Dalla,
no Brasil, representará, tenho certeza, para o futuro, o
renascimentO das esperanças da Pátria.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito asradeço,
nobre Senador Fábio Lucena, o s~_aparte q~ elilpfe"stauma densidade extraordinária ao _pronUnciamento que
faço. V. Ex• aduz razões e argumentos que realmen~ees
gotam, a meu ver, o discurso que poderia pronunciar
aqui. O Senador Moacyr Dalla, Presid~_n_~e,_ i-eCorreu à
Comissão de C.Ons_tituiÇão e Justiça em busca de um conselho o mais abalizado, aquele que mais poderá fundamentar a sua decisão, para indagar do mérito da_ questão
que lhe era posta neste instant~: colocar ou não em votação a Emenda Theodoro Mendes. Eis que a Comissão
em parecer extraordináriO e límpido, praticamente por
unanimidade do_s preseri:tes, declara que a emenda pode e
deve ser posta em votação o quanto antes, atendendo a
este verdadeiro reclamo popular, também sem precedentes na nossa história.
_
A solidão a que o Presidente se recolhe, nobre SCnador
Fábio Lucena, realmente é uma solidão dessas que só os
seres humanos, que têm sobre si tanta responsabilidade,
são capazes de experimentar; a solidão dos que meditam,
a solidão dos que melhor querem ver as circunstâncias,
melhor querem avaliar todas as conseqüências do seu _ato
próximo, a solidão espinhosa, como disse V. Ex•, a solidã.o que também serâ, acredito, gloriosa daquele que darã a decisão que toda esta Nação está esperando, isto é. a
colocação_ (!ffi votação da Emenda Theodoro Me_ndes.
O Sr. Mário Mala- Permite V.

Ex~ _um_ap~te?

O SR- ROBERTO SATURNINO -Com prazer.
O Sr. Mário Maia --Nobre Senador Roberto Saturnino, V. Ex• focaliza um dos pontos mais importantes
destes dias que estamos atravessando. Fala que o Sr. Pre~
sidente do Senado Federal, o Presidente do Congresso
Nacional, noss-o eminente colega Moacyr Dalla, eleito
soberanamente pelo voto unânime de to_dos os parlamentares que integram o Senado da República, em !'erdade não s_e encontra numa solidão, porque a solidão seria apenas aparente, seria uma solidão física apenas, porque S. Ex• está acompanhado do pensamento e da solidariedade de todos n_ós desta República. Não apenas os
Senadores, como todos os Parlamentares, creio eu, estamos solidários com o. atitude que, neste momento crucial
em que atravessamos, o Presidente do Congresso Nacio~
nal haverá de tomar. S. Ex• tem não apenas o respaldo
regimental desta Casa, não apenas os meandros que es~
tão incrustados no Regimento Interno e no Regimento
Comum, mas tem o respaldo moral de tOdos nós. S~ isso
fosse pouco, as duas Casas do Congresso NaciQnal, S.
Ex• o nosSo colega Moacyr Dalla, Presidente do Congresso Nacional, tem o resp~ldo do povo brasileiro que,
recentemente, nas ruas e nas praças pUblicas, se ajuntou
não aos milhares mas aos milhões para pedir mudanças,

e essas mudanças estavam expressas em uma palavra, em
um substantivo aCOmpanhado de uni-ãcfVêr6io de tempo:
Diretas~Jâ. E agora, recentemente, ontem, as Lideran~s
mais expressivas desta Nação foram ao g:abinete do Presidente do Congresso _tra_duzi_r o anseio em que se en~
tra a Nação brasileira neste instante. E hQS nãõ poderiamos esperar outra ati!ude; nestes dias que S_ua Ex~lên
cia passará em ffieditação, nõs dias da Semana da Pátria,
a Nação brasileira espera do Presidente de um dos P9deres desta_ Nação,_ que _vive hannôriica- e independentemente dos outros, a resposta dos seus anseios, que foram
expressos no grande clamor que veio_ das ruas e das
Piaças de todos_ os recantos da n_ássa Pát~.;·! uDiretas
Já", diretas ainda este ano para substituir o Presidente
da República, o ilustre Gerierai João Baptista Figueiredo. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO -Eu ê que agradeço, nobre Senador Mário Maia, ao aparte de V. Ex•
que, somando-se_ao·d.o Senador FábiQ Lucen~, ~nto enriquece o meu pronundamento.
Sr. Presidente, Senador Moacyr Dalla, estamos certos,
tantO eu, quanto o Senador Fábip Lucena, quanto oS~
nador Mário Maia, quanto os que nos Quvem, quanto o
Senador P-edro Simon, qUe V. Ex• não tõnl.aráestas nossas palavras como pressão _:psicológica ou como
cobrança de uma atitude, quanâo, na verdade, estas pa~
lavras querem exprimir a confiança que temos eni V.
Ex~, a confiança que temos ~m sua sabedoria, em seu patriotismo, em sua independência e rio seu Se~s? de responsabilidade que tanto aprendemos a admtrar em V.

Ex•
O Se. Jaison Barreto -

Permite V-. Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO - com muito prazer, nobre Senador J aison Barreto.
O Sr. Jaison Barreto- Nobre Senador Roberto Sa- _
turflino, V. Ex• e a Casa conhecem a lnipha posição e de
alguns Senadores que se têm_ manifestado favor~veis à&
eleições-â.iretas e excluem a possibilidade de irem ao colégio Eleitoral._Uma posição dolorosa que nos deixou e
nos tem deixado numa situação muito incómodo em relação à _lealdade que temos para com o nossos Partidos,
mas""estã.mos aqui, eu, em especial, para reforçar o apefo
que faz V. Ex.• ao Presidente da CaSa, c.om um enfoque
que eu gostaria de salientar e de frisaJ: que_ o nobre Pr(!sidente da Casa; Senador Moacyr Dalla, e_eu volto a fazer;
esta afinnaçào que me custa, que me sangra, mas que o
nobre Senador que preside esta Casa, não só ao ouvir os
clarilores que partem do"Plenârio dQ Senaclo, ~tenho certeza da Câmara dO/i Deputado&, e que ontem foram reiterados pel3$ mariifestações das Liderafiças partidârias
deste País, que S. Ex• exclua qualquer preocupação no
sentido de que se tratou apenas de uma certa encenação
no sentido de justificar-se perante a opinião pública de
que as oposições fizeram um esforço fin_~l, no sentido de
garantir a inclusão, na ordem do Dia, dessa emenda que
traduz os anseios nacionais. Na hora da sua decisão que
prevaleça o que vai lã for~: o povo deste Páis e uma _saída
democrâtica para a crise que a Nação está atravessando.
Com -todo o ipreço e coin. todo o respeito que eu tenho
pelos companheiros e por esta Casa, na qual eu vivo,
com as lutas das quais eu participo, quer-me parecér que
o peso maior cfue V. Ex• haverá de sentir, antes de tomar
a decisão, vai partir do povo brasileiro que está desgostoso com esse process_o eleitoral, que não 'Oferece um saí-_
da democrática a Nação, que não altera e que não muda,
na essência, nada, neste País, se formos para esse colégio
Eleitoral, que é a negação da prática democrática; esse
Colêgio é a antftese, ê a negação da legitimidade e da cre~
dibilidade. Só com eleições diretas, com partidos políticos displltando lealdade nas urnas, com o povo se expressando, é que vamos ter governos fortes, com credibilidade e possibilidade de toma~; medidas capazes de tirar
·o País do atoleiro que esse processo autoritário nos aca-
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bou levando. Que isso seja a. determinante maior, reforçada pelas manifestações trazidas aqui por esse ho~
menf que honra a vida pública, que ê o Senador Roberto
Saturnino, para que possamos oferecer, nós, classe política, a única saída digna e decente para um País que quer
reencontrar-se com seus verdadeiros destinos. Era este o
aparte que gostaria de incluir no discurso magnífico de
V. Ex•

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado,
nobre Senador Jaison Barreto, a posiçãõ_de V. Ex.', tão
conhecida quanto respeitada nesta Casa, reforça, enormente, as palaVras que estou a dizer nesta tarde.
O Se. José Fragelli -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR- ROBERTO SATURNINO -Com todo o prazer.
O Sr. José Fragelli- Só para lembrar, porque nós sabemos que isso já está na consciênda do nosso prezado,
estimado e respeitado. Presidente do Senado. b que S.
Ex• vair dar essa d!:cisão corno Chefe Qe um Poder, de
um dos três Poderes da República, ao Chefe do Judiciário, ao chefe do Executivo, e- essa déCisão, pennitam-me a redundância, decisiva, está na mãos do
chefe do Poder Legislativo da Nação.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado,
Senador Josê Fragelli. E é precisamente, dentre aqueles
três, o Poder que tem a responsabilidade de tomar essa
decisão. Só ao Poder Legislativo, só-a ele, cabe decisão.
Só a nós, membros deste Poder, cabe esta decisão, e ao
Presidente, naturalmente, a decisão de colocá-lã na O_rdem do Dia - a Emenda Theodoro Mendes.
Não sabemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, queresultado terá a votação da emenda; pode ser aprovada,
como p-ode não ser. Não sabemos que resultado terã a
eleição diret~ neste País caso venha a ser aprovada. ~a
. bem Os, entretanto, qUe este é o único caminho de sarda
da cris!! que este País enfrenta ê por tsto que estamnos
-aqUi a insistir nesta questão, trazendo a V~ Ex•, com
abertura de alma, a confiança na sabedoria da decisão
qu~_vaf:tomar.

O SR. PEDRO SIMON aparte?

Permite-me V.- Ex• um

O SR. ROBERTO SATURNIKO- Com muito prazer, nobre _&enador._
O Sr~ Pedro Simon -Tenho em V. Ex• um dos homens públicos mais extraordinários e riiaiS brilhã,ntes da
História deste Pafs:..

O SR- ROBERTO SATURNINO ~Obrigado, Senado.r.
O Sr. Pedro Simon - ... e vejo no pronunciamento,
que é de profunda sinceridade - e todos nós conhecemos a sinceridade de V. Ex• -, uma autêntica representação do que pensa e do que sente a vontade do_ povo
brasileiro. Vejo nos apartes dos nossos bravos companheiros a preocupação natural, lógica, no sentido de que
a Nação inteira olha para o Senado e para o Congresso
na- expectafívã dessa decisão. Porque essa decisão, embora seja do Presidente do Congresso, ela é um pouco uma
decisão de cada um de nós, porque, embora a responsabilidade, embora a importância atinja o Presidente do
Congresso, por ela cada um de nós vai responder, no âmbitO de nossa atividade, e com quem temos deveres a
C-utnprir: Eu, chegando.ao Rio Grande do Sul, é com orgulho que deirei que a decisão foi favorável, ou com mágoa direi que a decisão foi negativa. O desgaste seria de
todos nós e a vitória seria de todos nós. Mas, quero dizer
que felicito V. Ex• pelo seu pronunciamento, acho-o
oportUno, e pela maneira elegante com que estâ &endo
colocado, aqj..li, nãO cobrando mas expondo uma po-
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sição_ Tambêm quero dizer que, pessoalmente, estou absolutamente tranqUilo, tranqUilo a nível da preocupação
que poderia ter" com o Presidente do Congresso e tran-

qílilo a nível do que terei que_ dizer na_minha base. Tenho
a mais absoluta convicção de que o Senador Moacyr
Dalla terá uma decisão, que é a de colocar a emenda em
votação. S. Exf fõi tãõ claro, tão cristalino, nas s_uas atitudes, que a conclusão 6 uma só. S. Ex• poderia ter decididO por corita própria, -preferiU não fazê-lo. Ninguém
- disse muito bem o nobre Senador Fábio Lucena -
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jeíção, seja õ-que vier a acontecer,-possibilitando adiscussão dessa real angús_tia do povo brasileiro, neste moriteiit:o. Esse convite reiterO, agOra, da tribuna, e tenho
certeza de que S. Ex• estará sensfvel a esse clamor que
parte de toda a Nação e que nós queremos traduzir nesse
convite singelO,JlUma pequena Capital de um Estado
deSte Pãís, mas_ que lfaduz, hoje, a esperança da gente
brasileira.

O SR- ROBERTO SATURNINO --Sr. Presidente,
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federação NacioEial da Indústria, Senador Albano Franco, nosso companheiro de representação do Estado, e
nos~ companheiro desta Casã do Congresso Nacional,
que,-no dia 28, preserites 'todas as representações dos paf-seS da América Latiria, e sOb a Presidência do Sr. Presidente_Raul Alfonsfn, pronunciou um discurso, que, pela
sua importância, pefa sua abrangência, pela sua oportunidade, d~ve constar dos Anais desta Casa.
Deste -:-mOdo, na forma regimental, ~olicito a V. Ex~
que considereJ::omo lido esse_disc4-rso, que foi pronun~
ciado pelo Presidente da ConfederaçãO Nacional da IndúStria, e que deve constar como subsídio e c.omo reflexão àqueles que lerem os Anais do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente~ (Muitobeml)

nada ma:ís tenhO a dizer. V, Ex• ouviu d.e minha parte,
lhe sugeriu, níilguêm lhe pediu que ouvisse a Comissão
das palavras que os colegas ilust~ remeteram nos seus
de ConstituíÇãO e JustiÇa, S. Ex• achou que deveria fazêapartes,
V. Ex• ouviu o que há no pensamento, o que hã
lo porque queria ter um amparo, queria ter, exatamente,
na alma de cada um de nós. É a manifestaçàQ mais ·Sinceuma cob_ertura jurfd!ca no sentido de dizer: fri: aquilo
r&-e maiS purcl: de coilfiança na capacidade de decisão de
que o órgão especializada determinou que eu fizesse,
-V, Ex•, ~com t0dos_ __os.airí6ütOs que tem.
"-= '=
Pois o órgão decidiu. E é importante que se diga, e a iril:.;
Sr. Presidente, Senador Moacyr Dalla, est~mos certos
prensa está cometendo um equívoco, porque o nobre Sede
que
a
história
deste
País,
a
história
do
Brasil
tem
uma
nador Passos Pôrto; na hora de votar, foi colocado pripágina aberta para o gesto de V. Ex•, e nós confiamos,
meiro em votação o parecer do Senador, hoje Ministro
Murilo Badar6, e o Senaáõr Passos Pôrto, votou a favor _ -confiamoS que esse gesto virã-em br'eveS-Cii:as e o BfãSil
Sib~á~ericontrar, pelas conseqUências-dO gesto de V.
do parecer do Senador Mu_ril_o Badar6. Mas, rejeitadO õ
Ex•, o verdâdeiro can:iinhQ de solução para oS graves
parecer do Senador_ Mu_ril~L.Badaró, colocada em voproblemas que viVe:
tação a posição do Senador GUeíf-Os, o Senador Passos
-.--Era o 9u~ !i_n_ha a _di~r. (Mui!_o=~em! Palfl1!s.)
Pôrto também votou favoravelmente à proposta do Senador Gueíros: Quer -dizer que ela foi aprovada pela
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sr. Senador
unanimidade da Comissão de Constituição e Justiça,
Roberto Saturnino, Srs. Senadores que o apartearam,
pela unanimidade, sem um voto discrepante.
hei de agradecer preliminarmente as palavras de carinho
Parece-me que no momento em que o Presidente do
e de elogios a mim dirigidas. As limitações das afirmatiCongresso pediu o parecer, tem o respaldo desse parecer,
vas talvez dizem do que, neste momento e nestes dias, eu
no momento em que essa é a posição, diz muito bem V.
tenho sentido e tenho passado. Mas sempre há um anjo
Ex•, a decisão do Congresso Nacional serã soberana,
bom, um querubim. Chegou ao meu lado um homem
Ninguém pode adivíilhar o que pensa o Congresso Naqrie todos os dias faz citações bíblicas, aqui. E quando
cional, que poderá rejeitar ou aprovar. AgOra, impedir
chegou o nobre_ S_enador Hélio Gueiros, eu me recordei
que o Congresso possa votar, eu dUvido, d_uvido que o
de __uma passagem que li, se não me engano, senão me faSenador Dai la faça uma coisa _dessa. Por isso, eu saio dalha. a memória; num livro de Teologia. Diz que Jesus,
qui, vou ao meu Estado e, digo com a maior tranqUilidanuma caminhada, ao. entrar numa cidade, encontrou três
de; a minha entrevista à Imprensa de Porto Alegre serâ
homens trabalhando. Todos os três quebravam pedras.
esta: O Senador, como um homem_ altamente responsáEle perguntou ao primeircr;:-'"'0 que fa4es?"_ E o primeiro
vel, pediu tempo para ler e estudar o parecer da Comisiespondeu;,"Senhor, eu quebro pedra". E perguntou ao
são de COnstituição e Justiça, mas sua decisão serã favosegundo: .. "O que fazes?" E o stgundo respondeu: rável_e nós,_ dentro em breve, estaremos votando a emen"Senhor, eu trabalho." E perguntou ao terceiro~oe o terda. Muito obrigado. _
ceiro respondeu: -"Senhor, eu quero construir a grande
catedral para pregar o Seu nome, eu quero fa:1;er desta
O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado,
catedralumlu_gar onde nós podetetnos comungar-eaceiSenador Pe_dro Simon. As .Palavras de V. Ex• constituem
tar os Seus ensinamentoS." (Palmás.)_
extraordinário estímulo para mim, e o aparte de V. Ex~ é
Recebo as palavras de V. Ex• e busco na memória uma
contribuição inestiinâvel para o peso do meu pronuncia~
outra
citaçà9.:. "Deus fez o homem e deu-lhe inteligência,
menta de hoje.
para que ele conqi.listasse- o intiildO"?
- - ~ -0 meu mun~do é viver de acordo C<?ID a dignidade, com
O Sr._Jaison Barreto - Permite um api:irte, nobre Sea_ minha consciência, nada mais. Võu decidir dentro dOs
nador?
ditames e dos principias mâioreS que vãO satiSfazer à miO SR. ROBERTO ~SATURNINO - Terei prazer em
nha consciência e à grandiosidad_ç_ desta Pátria.
ouvi-lo.
Muito ~abrigado. (Palmas.)

DiscUfSõ proferido pelo Presidente da Confederação
Nacional da lndústría (Brasil), Senador Albano Franco,
no XX Congresso da AI LA, em 28 de agosto, em Buenos
Aires.
Minhas Senhoras, meus senhores;
ArJ tempo em que manifesto meus agradecimentos-ao
Senhor Presidente da República pela horna de sua presença por ocasião da abertura deste Congresso-; desejo
expressar a minha imensa satisfação em ter a oportunidade de falar saudando os industriais latino-ameríCa-noS.
--· É.es.ta,_sem dúvida, excelente ocasião para a análise e o
debate construtivo_ em torno dos grandes temas que aflígem, no momento, a América Latina, Considero, por
isto mesmo," muito feliz a escolha da agenda que deve or_denar o~ trabalhos d-este XX Congresso da AILA pela
sua atualidade e pela sua abrangência._
De fato, a integração econômica da América Latina, o
desenvolvimento industrial, as funções da empresa privada, os mecanismos alternativos de pagamentos e, por
fim, a díVida externa latino-americana são assuntos de
interesse comum aos nossos países e, em especial, aos
nossos setores industriais.
Na interdependência aa temática cumpre destacar, todavia, a proeminência do endividamento externo dos
países da r_egião, Assim, por exemplo, a reativação da
-p-roduçãO industrial ou a retomada da idéia de integração estão, nas circunstâncias do momento históricO,
na dependência lnaior de um bom encaminhamento -de
solução para a questão da dívida. E as operações de
compensação, qU·e podem ser episodicámente bom instrumen~o de reabilitaÇão de comércio intra Amérit:a Latina, representam em v·eraade vãlvula de escape para as
restrições -=cambiais impOstas por Um serviço da dívida
em..descompasso com a expansão, em valor, das exportacões.

O Sr._Jaison Barreto-:- Gostaria de lembrar o...últ_iD;Iç_
reforço ao já brilhante discurso de V. Ex• no d~Q. 11 de se·
tembro, vamos realizar u_m_at-º público em Santa Catarina, a favor de eleições diretas, num entendimento que fizemos, acima de conveniências partidárias, tendo como
ponto de partida a posição do_ GOvernador _Esperídião
Amim, meu adversário político, homem que me derrotou nas urnas em 1982, entendendo da importância do
momento que estamos atravessando e do entendimento,
também necessário de todos os democratas para encontrar essa saída real, esse grande acordo, sem aspas, grande acordo nacional capaz de redirecionar a Nação. Tenho certeza, e já disse pessoalmente ao Pres_idente da Casa, que nós gostaríamos de prestar naquela oportunidade, a maior homenagem que o-povo de Santa Catarina
poderia prestar a um hOmem público, tendo presente, senão na manifestação que vamos realizar na rua, mas em
qualquer local de Florianópolis, para mostrarmos, acima de conveniêncías part1dãrias, O apreço e gratidão do
povo de Santa Catarina; representando o povo brasileiro, pela decisão que S.J~~· _haverá de to_mar, favorâvel à
inclusão, ·para discuSSão, para aprovação ou para re-

~ã.9 cab~ a_ qui, por redulldãnte,_evocar a seq~ncia d_e
eventos que conduziram a América Latina a um grau de
?ºc:lividamentq_ Cj_ue, dentro dos_ esquemas conveiriciOnais
pelo sistema financeiro íriternacional, inviabilizam seu CresciniCllto económico e toTJiam intoleravelmente agudos seus conflitos sociais._
Ca_be, isto sim; como tiVe oportunidade de fazê..lo em
Õ-utros forOs, inVocar a co~fiSponsabilidade entre nações
credoras e devedoras no gênesis do problema e assinalar
a impreVisibilidade durante a déc-c1da passada, fase do
pesado endividamento latino-americano, quanto a
nações historicamente exportadoras de capitais terem se
transformado, subitamc.nte, em importadoras desses
mesmos capitais.
Não são õutros Os motivos que jüstíficam deslocar os
debates dndomínio_estrito do sistema fmanceiro interna:.
cion~l para _um domín_i~-- mais amplo, onde as neg~
Ciações pilssam a ter cOnOtação política. Oride a abordágero global subliilhe a interação entre credores e devedores ao mCsmo tempo que, na globalidade, questione um
comportamento neo~mercantilista tendente a proteger
níveis de emprego de uns, os economicamente mais for-

O S-R. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Passos Pôrto, pa~a uma ~()~U
nicação.

O SR. PASSOS PORTO (PDS -~ CE- Para uma comunicaçãoL Sem revisão do orador.)~ S_r. Presi!ien~e.
Srs. Sei:iã.dores.:.
Esta semana, Buenos AireS foi o cenário do XX Congresso da AILA, Associação dos _Industriais LatinoAmericanos. Ali estão reunidos os representantes do seter secundário da América Latina, aquele setor maís dinâmico das nossas economias, discutindo e debatendo,
Sr. Presldenie; Os Probi6mas peZ:rilanentes de uma ái'ea
em desenvolvimento, a integração das suas economias, a
sua .isSodacão livre de comércio, todos aqueles problemas que. constituem o objetivo de na~ões cm vias de desenvolvimento. A esses problemas, Sr. Presidente,
somaln-se as i-elações de credoies das nações industrializadas e das nações . subdesenvolvidas. _
Naquele cert3:me, os interesses e as esperanças dos industriais brasileiros estão presentes, e se fizeram presentes, sobretudo atrav~s do discurso do Presidente da Con:

e
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tes, à custa do agravamento do desemprego de outros, os
economicamente mais débeis.
São do conhecimentO geral os programas de austeridade que têm sido impostos aos nossos países, baseados
fundamentalmente no controle da demanda agregada
através da redução do dêficit do setor público, diminuição dos salârios reais e conseqUente queda das importações com__ substituição parcial dã poupança externa
pela interna, per se, insuficiente. As negoCiaÇões com o
FMI levaram, sem sombra de dúvida, a quedas significativas do PIB latino-americano, em 82 e 8~, dado que os
ajustes econôniícos pasSã.ram. ã, impor iim."a contração
drástica dos índices de produção atravês da queda dos
investimentos, com reflexos nos níveis de emprego e na
estabilidade social dos nossos países.
As balanças comerciais, forçadas a apresentarem amplos superávit pela necessidade de se fazer frente ao ser:.
viço da dívida externa, ainda que tenham em alguns ca, sos refletido uma expansão significativa das exportações
espelharam, em paralelO; seilsível conti:iÇllo daS importações, a refletir o ajustam.entó imposto via polítiCa cam-:
bial.
A.s perspectivas de recuperação das economias industrializadas, se aliadas ao abandono de medidas protecionistas, poderão servir de estímulo adicional às nossas exportações. Reconheça-se, contudo, que todo o esforço
terá sido em vão caso não haja reversão nQ _çomportamento das elevadas taxas de juros reais.
Assim como repudiar paccialmente a dívida externa
· invocando a teoria de imprevisão seria hipóteSe diffcil de
~ncretizar na esfera p'olftica, o pagamento tótal e imediato pelo seu montante seria hipótese absurda, na esfera
económica. O que se deve pretender e almejar é supres..
são do processo de transferência líquida de recursos para
o exterior incorporado nos mecanismos de ajustamento
anteriormente referidos, permitindo resolver a crise de liqUidez latino-americana com o retorno a valores aceitáveis da relação dívida externa líqUida sobre exportações.
Valores que permitam, em contrapartida, nível de importação capaz de assegurar a retomada do desenvolvimento e a recuperação do nível de emprego. Desta maneira, estaria sendo devolvida a segurança aos g'overnos
e a tranqUilidade aos mercados financeiros hlternacionais, com possibilidades de acerto a longo prazo.
Aliás, desde a realização da conferência econ_ômica de
Quito, effi janeirO do ano passado, os nossos países vêm
tentando ampliar o leque de discussões em torno do
problema da dívida externa dos países em desenvolvimento. Na medida em que se trata não somente de questão subordinada às políticas económicas internas mas,
na verdade, altamente vinculada à evolução da conjuntura internacional, faz-se urgente a contribuição decisiva
dos governos dos países industrializados para o encaminhamento de soluções duradouras e factiVCis.
Na carta enviada em junho último aos países participantes da Reunião de Londres, os nossqs governoS já
reafrrmavant "a necessidade do desenvolvimento de um
diálogo constrUtivo entre países credores e devedores
para a identificação de medidas concretas que aliViem a
carga de endividamento externo, levando em conta os !nteresses de todas as partes envolvidas".
Estavam, na verdade, lançadas as bases para a discussão política do assunto de maneira a transformar as soluções de curto prazo, com penalização excessiva dos
países em desenvolVimento, eril propostas de longo prazo, capazes de contribuit efetivamente para a superação
da cdse atuaJ.
O Consenso de Cartãgena, tendo apresentado dez~
seiS sugestões c_on_cretas aos países credores, que vão desde a revisão dos c_ri_t_êri_Qs de condicionalidade do FMI
até à solicitação de melhores condições de prazo e carência nas operações de renegociação; foi também outra iniciativa de porte para a ampliação da anâlise do tema relativo à dívida externa. Naquela oportunidade, os nossos
governos, com o apoio irrestrito do setor_indusídal._tentavam mais uma vez alertar os grandes países credores

a

da imperiosa necessidade de distribuição c;io ónus .4a crise como o meio razoável de garantir a estabilidade social
e económica dos países endividados e, yia de conseqUência, da economia mundial como um tod.o.
Às vésperas de uma Segunda _Conferência- dOs Ministros Latino-Americanos, aqui em Buenos Aires, dando
curso à programação estabelecida em Cartagefiã e preparatória para a ASsembléia Anual do Fundo Monetário
Internacional, não pOdemos deixar de recordar o intenso
mal es-tar criado pela alta dos jur_ps _em junho último.
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~ lido "t; aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 183, DE 1984
NOs termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeremos inversão da Ordem do Dia, a fim de que
aS inatêrias constantes dos itens 7 e 8 Sejam submetid~~
ao Plenârio em 29 e 39 lugares, respectivamente.
Satã das -Sessões-, 30- de agosto de _1_984. - Aloyslo
Chaves - Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - De acordo

_A política económica dos países industrializados teria,
com a manifestação favorável do Plenário, fica alterada
sem sombra de dúvida, que levar em consideração os rea Ordem do Di_a_conforme o solicitado.
clamos dos países em desenvolvimento diante do fato incontestável de que o efet1vo desenvolvimento dos goverO SR. PRFSIDENTE (Milton Cabral) - Item 1:
nos na solução dos problemas de liqUidez terá reflexos
imediatos sobre o abr!ª-ndamento do protecionismo e
PROJETO DE LEI DO SENADO
sobre o tratamento dispensado pelos bancos privados
No 103, DE 1984
para a garantia da indispensável expansão das nossas ex(Em regiine de urgência - art. 37 I,
portações e do fluxo regular de capitais orientado para
c, do Regimento Interno)
nossos países; As suas políticas monetárias e fiscal, adotada-s no SCJ:].tido _de ordenar a reativação económica,
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do
torna-se-iam convergentes para o esforço latinoSenado n9 103, de 1984, de autoria do Senador Nelamericano de superação da crise atual com abertura para
son Carneiro, que dispõe sobre a _manutenção da
um crescimento, ainda que modesto, dos países em decorreção automática semestral4os salârios, de acor-senvolvimento no imediato futuro.
do com o INPC e revoga dispositivos do Decreto-lei
Ao finalizar a minha intervenção conv_oco os índus- n9 2~065. de 26 de outubro de 1983, tendo
triais da Amêrica Latina a apciiarem os Seus governos, na
PAREl::ERES ORAIS, proferidos em Plenário,
tentativa de trazer o problema da dívida externa dos paídas Comissões:
ses em desenvolvimento à discussão no plano político e -de Constituição e Justiça, pela constitucionalimultilateral.
_dade e juridicidade do projeto e da Emenda n9 1 de
Pleitearia o reconhecimento aberto de que as causas
Plenãrio·, com subemenda.
--da presente situação foram não somente inteniaS e de- de Legislação "Social, favorável ao projeto e à
pendentes da orientação adotada pelas nossas políticas
Emenda n9 1, de Plenário; e
económicas e, sim, muito nitidamente, ocasionadas tam- de 'Finanças, favorável ao projeto e à Emenda
bém por fatores exógenos, indiferentes ao nosso controle
n9 1, de Plenário.
e nossa vontade,
(Dependendo de Parece'res das Comissões sobre
Desta maneira, sugiro que a Declaração de Buenos Ai~
a Emenda n9 2, de Plenário.)
res, ao consolidar as opiniões e propostas deste CongresO SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Solicito ao
so, sl!!?l~nhe este ponto_com"o posição da indústria brasincibi-e Senador Morvan Acayaba o parecer-da Comissão
leira e, quem sabe, de toda a América Latina, em torno
de Constituição e Justiça, sobre a emenda de plenârio.
do endividamento externo dos pafses da região.
Saúdo os companheiros industriais deste Congresso e
O SR. MORVAN ACAYABA (PDS- MG. Para
c-ongratulo-me com a Diretoria da AILA e da União Inenliiif parecer.) - Sr. Presidente, Srs. SenadorC$:
dustri_al Ar_gentina pela ~ealização desse evento em BueO projeto sOb exame retorna a esta Comissão para
nos Aires; oflde podemOs sentir o rênáscer da esperança
exame da Emenda n9 2, de plenário, de autoria dos ilusde todos os. latino-americanos nos ideiais de Liberdade,
tres
Senadores Humberto Lucena, Octávio Cardoso e
de Paz Social e de Democracia.
Nelson Carneiro.
Muito obrigado.
A referida ciriiCnda apenas altera o texto do art. 19 da
proposição, para estabelecer que a revogação dos arts.
24 a 42 do Decreto-lei n9 2.065, de 26 de outubro de
COMPARECEM MAES OS SR:CSENADORES:
1983, seja limitada aos arts. 24 a 36 e 39 a 42, excluindoAltevk Leal - Eunice Michiles - Gaivão Modesto
se, portanto, os arts. 37 e 38.
-Alexandre Cost~- José Sarney- MarCOndes Gade_Na_justificação feita da tribuna, assi:g.alou o eminente
lh_a - Guilherme Palmeira - Carlos Lyra -João CalSenador Nelson Cai"neirQ. " •.. esses dois artigos, embora
mon - Morvan Acayaba - Amaral Furlan - Mauro
sejam dependentes do que se dispõe no art. 2,4, devem
Borges.
·
continuar iia Lei, porque de qualquer forma contribuem
para um maior esclarecimento e uma melhor compreensão".
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- A Presidên·
Diante do exposto e comO .inexistem óbices quanto ao
da convoca sesSão exti'aOrdinâria a realizar-se hoje, às
aspecto j urídic~-constitucional, nosso parecer é pi:la
18 horas e 30. minutoS, destinada à apreciação das seaprovação
da _referi~a Emenda.
guintes matêrias:
-Projetas
Lei da Cãmara r}9s-164, de 1983 e 82, de
O SIL PRESIDENTE (Milton Cabral) --0 parecer
1984; e
·
da Comissão de Co_nstituição e Justiça conclui pela cons-Mensagem n9 127, de 1984, relativa à escolha do Sr.
titucionalidade e juridicidade da emend8..
João Hermes Pereira de Araújo para exercer a função de
Com a palavra o nobre; Senador Jorge Kalume para
EmbaiXador do Brasil junto à Repllblica ArgeD.tina.
proferir o parecer da Comissão de Legislação Social.

de

O SR. PRFSIDENTE (Milton Cabral)- Estâ finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita -pelo
Sr, }9-Secretário.

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore(>:
Retorna ao exame da Comissão de Legislação Social,
em virtude da apresentação de nova emenda de Plenário,
este projeto, de autoria do eminente_ Senador Nelson
Carneiro, que revoga, em parte, disposições do Decretolei n9 2.065, de 26 de outubro de 1983.
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Oesnecessârío reiterar aqui as manifestaÇões túiânimes
das classes empresariaíS~- dos sindicatos de trabalhado~
res. de representantes de entidades públicas e órgãos gOvernamentais, de condenação à política de reajustes salariais imposta pelo referido diploma legal. ~como disse o
eminente autor do projeto;, "O 2.065 está numa situação
desesperadora. Já não telri pai que por ele se responsabilíze".
A emenda sob apreciação, por sinal subscrita pelo autor do projeto e pelos líderes d_o PDS e do PMD B, atende a uma advertência do ilustre Senador Itamar Franco,

no sentido de que_ sejam mantiâis as disposições dos
arts. 37 e 38 do referido Decreto-lei, porquanto encerram

preceitos de relevante interesse das classes trabalhado~
ras.
.
De fato, ó art. 37 determina a publicação mensal da
variação da lndice Nacional de Preços ao Consumidor
- INPC, enquanto que Oa'rt. 38 impõe o pagamento de
uma indenização adicional, correspondente a um saiãrio
mensal, ao trabalhador dispensado sem justa causa nos _
trinta dias que antecederem_à_datá de seu reajuste anual.
Claro está que ambas as disposições são de vital im~
portância, pois é com base nos índices do INPC que se fixam, quer em negociação coletiva, quer por decisão da
Justiça do Trabalho, os níveis de correção salarial. Do
mesmo modo, aquel~ indenização veio por temio a· um·a prãtica altamente prejudicial aos trabalhadores, qual
seja a de dispensã-los às vésperas de seu aumento salarial.
Por tudo isso, a emenda se nos afigura de todo pertinente e justa, razão pela qual" opinamos pela sUa aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Solicito ao
Sr. Senador Passos Pôrto o parecer da COmissão de Finanças.
O SR. PASSOS PÓRTO (PDS.~ SE. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. S_enadores:
Em exame a Emenda nt~ 2, de Plenário, que altera a redação do artigo I I' do projeto, estabelecendo a revogação
dos arts. 24 a 36 eodos arts. 39_ a 42.
São, assim, mantidos os arts. 3_7 e 3"8 do Decreto-lei nt~
2.065 ae--!983, que cuidam, respectivamente, da publicação mensal do INPC pelo Poder Executivo, relativo
aos 6 (seis_) meses aiüeiiores-e da indenização adicional
do empregado dispensado sem justa causa nos 30 (trinta)
dias anteriores à data do aumento salarial.
A emenda é conveniente por preservar a divulgação
mensal do INPC e manter a indenização_ãdiciOnal_ prC:
vista no artigo 38 do mencionado diploma legal.
Fica, aSsim, assegurado à JuStiça do Trabalho o co-~
nhecimento da meto_dologia do lN PC, no que tange aos
elementos básicos de sua fixação, conforme determina o
§ lI' do art. 37 do Decreto~Iei n~' 2.065_,_ de 1983-.
Trata-se de emenda que aperfeiçoa o tixto do projeto.
Sob o- aspecto financeiro - compet!ncia regimeil.tai
desta Comissão de FinanÇãs - riada temos a opor a
aprovação da Emenda que consideramos plenamente
jusúficada.
-- - _
A vista do exposto-, concluímos pela aprovação da
Emenda nt~ 2, de Plenãrio.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) --As três Comissões ofereceram pareceres favoráveis à Emenda n~' 2,
de Plenário.
Completada a instrução da matéria, passa-se à votação do projeto em segundo turno, sem ·prejuízo das
emendas e da subemenda.
Em votação.
O Sr. Itamar Franco- Peço a palavra para encaminhar a votação _Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para t:ncaminh-ar a votaÇãO.
O SR. ITAMAR FRANCO. PRONUNCIA O
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBliCADO POSTERIORMENTE:

O Sr. José Frãgelli- Sr. Presidente, peço a palavra
- pã.ra encaminhar a votação.

O-Sr. Rõherto Saturoino- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- V. Ex' tem a
palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Sattirnino, para encaminhar a votação.

O SR. JOSt FRAGELLI- (PMDB ,-- MS. Para encamin-har a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs_. Senadores:
Duas paiiVr"as :ipenas, para dizer que nós estamos de
acordo com os pronunciamentos_ fe.itos pelo Líder do
PDT, do Líder da Maioria, votan.do as Emendas 1 e 2,
para fejéilã.r a suóemenda._ Esta, também, ê a orientação
da Bancada do PMDB.

O SR. ROBERTO SATURNfN(j"(PDT- Rl. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores;
Todos recebemos com regozijo o projeto do S~riador
Nelson Carneiro, que teve acolhida por parte de todas as
representações nesta Casa, aperfeiçoado com as Emendas n~'s 1 e 2, com pareceres favoráveis de todas as comissões.
Entretanto, Sr. Presidente, levanto uma dúvida com
respeito à submenda à Emenda n~' I apresentada pela
Comissão de Constituiç~o e Justiça, que restabelece,
COmo muito bem salientou o nobre Senador Itamar
Franco, o teta de lO salárioS-mínimos para a aplicação
do índice n~o inferior -a 100%.
·
Está presente aqui o Senador Hélio Gu_eirOS, a quem
eu pediria um esclarecimento a respeito da" introdução
deste limite, porque não me parece justa esta introdução,
de vez (J_ue os salários acima de 3 salários mínimos já sofreram tal redução no valor real do seu poder aquisitivo,
que não me parece justo hoje, ainda colocar restrições
aos vencimentos, enftm, à remuneração desses brasileiros que já tiveram tanto prejuízo durante a vigência do
Decreto-lei n~' 2.065 nesses meses que restringiram tanto
a economia do País.
O Sr. Hélio Gueiros- V. Ext. me permiteJ
O SR. ROBERTO SATURNINO- Gostaria de ouvir o aparte- de y. Ext.
O Sr. lÍéliO Gueiros - Nobre Senãdor Roberto Saturnino, o PMDB não faz a menor restrição, não" tem: limite
de espêcie alguma, é 100% para todo mundo. Acontece
que a ilustre Bancada do PDS ijuer ficar bitOlada a esse
nível, de modo que nós, do PMDB, segurÍ'do instruções
da Liderança, vamos votar favoravelmente a 100% ·pãra
to_do ffiundo._Agorã., o que nós sabemos é que o PDS ...

cardou em aprovar o Projeto de Lei do eminente Senador Nelson Carneiro, bem como as Emendas de n~'s l e2.
Ê uma prova de que estamos indo ao encontro da vontad_e geral da Nação.

O SR. PRFSIDENTE (Lenoir Vargas)- Em votação
o projeto, ~em prejuízo das emendas e da subenienda.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa._)
Aprovado.

O SR. !'RESIDENTE (Lenoir Vargas)- Em votaçãQ.
a subemenda da Comissão de Cons_tituição e Ju~tiça à
Emenda nl' 1, de plenário, que tem preferência regimen~
tal.

Os- Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
coniO sé ãcham. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Passa~~e à
votação da Emenda n'i' 1, de plenário.
Os "Srs. ·senadores que a aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa,)
Aprovada.
O SR.PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Em votaç.ilo
a Emenda de n"' 2, de plenário.
Os St:s. Senadores que a aprovam permaneçam senta·
dos. (Pausa.)
Aprovada,
Aprovados o projeto, a Emenda n~' 1 e a Emenda nt 2,
a lnatéría vãi à Comissã.o de Redação. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Redação que vai ser lido
pelo Sr. 1~'-Secretário.
É lido o seguinte

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargãs. Fazendo soar a
campainha.)- Senador Roberto Saturnino,_ V. Ex'" estã
falando para encaminhar a votação ou está falando
como- Líder?

PARECER N• 436, DE 19S4
Da Comissão de.Redação
Redação final do Projeto de Lei n~' 103, de 1984.
Relator: Almir Pinto

- - O SR. ROBERTO SATURNINO - Estou encaminhando a votação e _fico agradecido pela benevolência de
V. Ex' que me permitiu ouvir o esclarecedor aparte do
Senador Hêlio Gueiros.
Encerro a minh~ brevíssima apreciação, Si'. Presidente, dizendo que diante do exposto pelo Senador Hélio
Gueiros, a nós nos parece mais acertada a posição devotarmos a favor do projeto, coni- ã.s Emendas originais de
n~'s 1 e 2, e contra a subemenda à Emenda n~' 1 apresentada pela Comissão de ConstituiçãO e JUstiça.
Era o que tiilha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Jorge Kalume- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
- O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- V. Ex' tem a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. JORGE KALUME (PDS -A C. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presíde-nte, é para dizer que a Maioria, sensfvel a esse anseio, con-

A Comissão a-presen-tã a redação final do Projeto de
Lei do Senado n~' I03, de 1984, que dispõe sobre a manutenção da correção automática semestral dos salários, de
acordo--com o INPC; e revoga dispositivos do Decretolei n' 2.065, de 26 de outubro de 1983.
Sala das ComiSsões, JO de agosto de 1984.- Passos
Pôrto, Pre5idente- Almir Pinto, Relator- Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER No 436, DE 198.4.
Redação fmal do Projeto _de Lei do Sena_do nt
103, de 1984, que diSpõe sobre a manutenção da
correção automática semestral dos salários, de acordo com o IndiceNacional de Preços ao Consumidor
- - INPC - e revoga dispositivos do Decreto-lei n'
2.065, de 26 de outubro de 1983.
O Congresso NaciOnal decret?:
ArL l'>' A correção semestral dos salários far-se--á
mediante negociação entre empregados e empregadores,
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ressalvada a competência da Justiça do Trabalho, e com
base no fator de variação do Indice Nacional de Preços
ao -consumidOr - INPC.
Art. 2"' Esfa Lei erftta em ·vigor na data de sua publicação.
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrãrio, es-pecialmente os art. 24 a 36 e 39 a 4;2"dq J}ecr~tQ.-lei n~
2.065, de 26 de_ outubro de 1983.

menta Interno, urgênc4i para a Mensagem n~' 248,
_de 1982, pela qual o Senhor Preside_nte da Repú~Hc_?
solicita autorização do SenadO para que a Prefeitura
Municipal de Ribeirão Pires (SP), possa contratar
operação de _crédito _no valor de Cr$ _g~17.541,95
(cinqüenta e dois mílhões, duzentos e-dezessete mil,
quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e
cinco centavos).
-

O SR. PRESIDENTE (LenoirVargas)- Achando-se
em regime de urgência a proposição cuja redação final

Em votação o _requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
- estão. (Pausa.)
Aprovado.

acaba de ser_li_da, deve ser esta submetidà,~imediata:men
te, à apreciação do Plenário.
Em discussão a redação final.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente. peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para discutir.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para discutir, Sem revisão dº-orador.)- Sr. Pr_~sidente, SrS. sC:
nadares: V. Ex_'-, Sr. Presidente, estâ tão exigente com o
Regimento ...
O SR. l'RES!!!!;:NTE (Lenoir ;:argas) .""CC ~ que V.
Ex• é o grande regimentalista da Casa e a Presidência
tem receio de_ cometer equívocos.
O SR. ITAMAR FRANCO - ... e foi a rã<ão pela
qual solicitei a V. Ex'- a leitura devagar dà Rédação Fi. nal, porque ela é importantíssima, neste momênto,
que o Senado da República toma uma decisão fundamental para a política brasileira.

Aprovado o requerim... uto, a Mensagem n~' 248, de
1982, será incluída em Ordem do Dia na-4• Se!!sà.p ordinária subseqUente, nos termos regimentais.
O SR. !'RESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 8:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
169, de 1984, de autoria do Senador Humberto L~
cena, soliCitando, nos termos-do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para a Mensagem 9 249,
de -1982, pela qual o Senhor Presiden~e da República
solicita autorízaç_ãg_do Senado para que a Prefeitura
Municipal de Sãnta Bárbara D'Oeste (SP), possa
Contratar operação de crédito no valor de CrS
30.516.357,59 (trint.~ milhões, quinhentos e_ dezesseis mil, trezentos e cinqUenta sete cruzeiros e cin_quenta e nov~ centavos).

em

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- V. Ex• deseja novamente a leitura?
O S.R. ITAMAR FRANCO_- Nã<?, em absoluto, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Eu encaminharei a V. Ex• a Redação Final.
O SR.._Il'AMAR FRANCO-- b: que eu gostaria que
ficasse' claro, como ficou claro na reda(;ão, que não houve mais a restrição que se estava estabelec_eQdo Q_e até lO
salários mfoimo_s_mensais. Isso ficou elimii!ado do projeto. Era isso que eu goStaria que ficasse bastãnte c~racte
rizado. Muito obrigado a V. Ex•

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o_ aprovam permaneçam sentadoS. (PaUsa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a Mensagem n~' 249, de
1982, será incluída em Ordem do Dia na 4• Sessão Ordinária subseqUente, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 5, de 1981 (n~' 3.035/80", na Casa de origem), alterando o art. ]9 da Lei n9 6.226,de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca
de tempo de ServíÇõ Público Federal e de ativid&de
p-r!vada, p~ra ~feito de aposentadoria, e dâ-Outras
--providências, iendÓ
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 971 e

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) --Continua
em discussão: a redação final. (Pausa.)
-Não havendo mais oradores, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovada.
_
A provada a redação final, o projeto v a~ à~Ç~·ara dos
Deputados.

972, de 1981, das Comissões:
-de Segurança Nacional; e
~

de Finanças.

-Em votação o projeto.
Os :Srs. Senadores qtie o 3:provam pertnaneçam-como
estão. (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr, Itamar Franco Sr. Presidente.

Peço verificação da votação,

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

Item 7:
Votação em turno único, do Requerimento n9
168, de 1984, de autoria do Senador Humberto Lu~
cena, solicitando, nos termos do art. 37l_c, do Regi-

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Vai-se proceder à verificação solicitada. (Pausa.)
Sendo evidente a falta de núm-ero, a Presidência irá
suspender a sessão pelO tempo a -is"SO ~di:stinado e fará

acionar as campanhias a fim de que os Srs. SenãdQres
que se encontram em seus gabinetes dirijam-se ao plenãriõ, se assim o entenderem.

(Suspensa às I 7 horas e 5 minutQ,f, a sessão é rt!aàs 17 horas e 15 minutos.)

~erta

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está reaberta a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência
se dispensa de proceder a verificaçã.o requerida. A votação do projeto fica adiada.
Não havendo sequet número regimental para sustentação da sessão, a Presidência irá encerrá-la.
"Em conseqüência, as· demais matérias da pauta. itens
n"'s 3 a 6, 9 e 10, cons_tituída dos Projetas de Lei da Câmara n•s 5/81, 10/81, 44/81, 53/77 e 65/79, e 79/79;
Projeto de Resolução n9 26/84, deixam de ser submetidos a Votos, ficando sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinâria.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A Presidência designa para a sessão extraordinária convocada. anteriormente a seguinte

ORDEM DO DIA

-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara r:i9 164, de 1983 (n9 9(83, na Ca_sa de origem}; de inciativa do Senhor Presidente da República, que altera a
estrutura da Ca.tegoria Funcional de PSicólogo, do
Grupo~Outras Atividades de Nível Superio, e dá outras
pró'vidências, tendo
PARECERES, sob n~'s 306 e 307, de 1984, das Comissões:
-de Seniço Público Civil, favotâvel, com emenda
que apresenta, de n9 1-CSPC; e
-__ ---de Finanças, favorável ao projeto e contrário
emenda da Comissão de Setviço Público Civil.

-2Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da
Câmara n9 82, de 1984 (n9 1.654/83, na Casa de origem),
que dispõe sobre a criação e extinção de cargos na Secretaria do- Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e dâ outras -providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 404 e405, de
1984, das Comissõe$:
- de serviço Público Civil; e
- de Finanças.

-3__ Discussão, em turno único, do parecer da Comisão de
Relações Exteriores sobre a Mensªgem n~' 127, d~ 1984
(Ji9 277/84, na origem), de 3 de agosto do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do SI:. João Hermes Pereira de Araújo, Ministro de Prin;t.eira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à_ República Argentina.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) .....::.. EStâ e"ncerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17h0ras e 16 iflinutos.)
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Ata da 135' Sessão, em 30 de agosto de 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 47ª Legislatura

EXTRAORDINÁRIO
Presidência do Sr. Lomanto Júnior
ÀS 18 HORAS E30 MiNUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

O SR. PRESIDENTE(Lomanto Júnior)- Passa-se à
ORDEM DO Dl.A

Item 1:
Jofge Kalume- Altevir=LeaL- Mário Maia- Eunice Michiles- Fábio Lucena- Raimundo ParenteDiscussãO, em turno único, do Projeto de Lei da CâGaivão Modesto- Aloysio Chaves --Gabriel Hermes
mara n'~ 164, de 1983 (n\'1 9/83, na Casa de origem), de
--Hélio Gueiros- Alexandre Costa- João Casteloinicíativa do Senhor Presidente da República, que altera
José_ Sarney- Alberto Silva- Helvídio Nunes- Ala eStrutura- da Categoria Funcional de Psicólogo,- do
mir Pinto -José Lins ""--Virgílio Távora - Car!QS Al- _
Grupo-Outras Afividades de Nível Superior, e dá outra·s
berto- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto
providências, tendo
Lucena- Ma reandes Gadelha- Milton Cabral- Cid
PARECERES, sob n'1s 306 e 307, de 1984, das ComisSampaio - Marco Maciel ---Guilherme Palmeira sões:
Carlos Lyra - Luiz Cavalcante- Lourival Baptista De Seniço Público Civil, favorávd, com a emenda que
Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior - --apreSenta, de n9 1-CSPC; e
- Luiz Viana-- João_.Calmon- José lgnãcio Ferreira
D~ Finança_st favorável ao projeto e contrário a emen-- Moacyr Dali a~ Nelson Caineiro- Robe_r:to_Saturda d<> ComissãD de Serviço Público Civil_,
nino- Itamar Franco- Morvan Acayaba- Amaral
Furlan- Severo Gomes-= Benedito Ferreira- HenriEm discussãO.
que Santillo- MaurQ.Borges- Gastão Müller- RoO Sr. Gastão Müller- Sr. Preslaente, peço a palavra
berto Campos - José Fragelli - Affonso Camargo para discutir.
Enéas Faria- Jaison Barr~to- Lenoir Vargas --Carlos Chiarelli - Pedro Simon - Octãvio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Gastão müller, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores.
Havendo número regiment~I. declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1'1-Secretário procederá a leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo aut6grafo de Projeto de Lei sancionado:

N9 150/84 (iJ.<;~"Jf3/&4, na Origem), de 30 de agosto do
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Cãmaia n9
151, de 1984 (n9 2.115/83 n:i
de origem), qUedispOe
sobre a criação de cargo~ na Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, e dá outras providências.
(Projeto que se trans'or.mou ~m Lei n'1 7.215, de 30 de
agosto de 1984)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- o· expediente li.do vai à públícação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'lSecretário.

casa

1:. lido o seguinte

~<YSR: GASTÃO MüLLER (PMDB- MT. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Uso da palavra, no momento, não como Líçler do
PMDB_, 'como simples Senador da Bancada, paràlamentar que não-se- tenha aprovado minha emenda, qUe vis·a-a
suavizar o trabalho, vamos dizer assim, vid!ento d_o psicólogo, psicólogo que trabalha de fato na sua profissão,
c executa um trabalho séríó totalmente desgastante em
seu labor.
Infelizmente, a minha emenda foi rejeitada, e os psicólogos terão de trabalhar 48 horas, quando o meu objetivo era no sentido de que eles trabalhassem somente 30
horas.
Curiosamente, há o seguinte fato: veio da Câmara dos
-Deputados, aprovado por todos os Partidos, um projeto
que regulamenta a profissão de fonoaudiólogo, e essa
aprovação, lá na Câmara, foi para 30 horas. Então, tal·
vez_os psicólogos não sej_am menos ímportan.tes que esses
cuja profissão é a de exercitar o dorri da palavra, dicção,
etc.
Lamento, mas há um acordo das Lideranças, c não tenho, Se-rião, de respeitai' -ã di!Cisãà" das Lideiânças e -mar~r ril!nha presença, repito, lamentando o fato.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente. (Muito bem!)

REQUERIMENTO N• 184, DE 1984
Requeremos urgéncía, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Ofício n'<' Sf8, óe 1984,
pelo qual o Senhor Governador do Estado de Goiás soli- _
cita a retificação da Resolução n'<' 362, de 1983, que autoriza aquele Estado a contratar operação de empréstimO
exterho no valor de USS 55,000,000.00 (cínqüenta e cinco milhões de dólares americanos).
Sala das Sessões, 30 de agosto de 1984. -Jorge Kalume, como Líder do PDS- Gutio Müller, como Líder
do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (lo manto Júnior)- O -requerinento lido será votado após a Ordem do Dia, na forma
do art. 375, II, do Regimento Interno.

(Art.
Grupo

{9

da Lei n<:>

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 164, DE 1983
(N\'1 9/83, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Altera a estrutura da Categoria Funcional de Psicólogo, do Grupo-Outras Ati11idades de Nível Superior, e dá outras pro11idências.
O _Congresso Nacional decreta:

Art. "1'1 - Á Categoria Funcional de Psicólogo, código
NS-907, ou LT- NS-907, do Grupo-Outras Atividades
de Nível Superior, a que se refere a Lei n'1 5.645,_de lO de
dczembrfJ de 1970, fica aiter_ada na forma constante do
anexo desta lei.
- Parágrafo único. Os servidores atualmente posicio·
nados nas refefências NS·l a NS-4_da Categoría Funcional de Psicólogo _ficam automaticamente localizados na
referência NS-5, inicial da Classe A.
---Art. 2\" A alteração a que se refere o artigo anterior
nilo acarretará elevação de vencimento ou salário, ressalvada a hipótese de que trata o parágrafo único respecti-

vo.
§ 1Q O preenchimento dos cargos das classes especial
e intermediárias da Categoria Funcional de Psicólogo.
far-se-á mediante progressão funcional ou outras formas
regulares de provimento.
§ _29 Os servidores atingidos pela alteração a que se
refere este artigo-serão posicionados nas novas classes da
categoria funcional, mantidas as respectivas referências
de vencimento ou salár{Q.
Art. 311 A nova estrutura das classes da Categoria
Funcional de Psicólogo não prejudicará a tramitação e a
solução _de pedidos de transferência e movimentação de
servidor~, apresentados atê a data da vigência-deSta lei.
Art. 49 A despesa com a execução desta lei correrá à
conta das dotações próprias do Orçamento da União e
das autarquias federais.
Art. 51'. Esta Lei entra em vi_gor na datª de sua publicação, inclusive quanto a seus efeitos financeiros.
Art. 6'~ Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO
, de
de

Categoria Funcional

Outras Atividades
de Nível Superior
(NS-900
ou
LT-NS-900)Psicólogo

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Continua
em discussào o Projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queírãm permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o segui_nte o !?_rojeto aprovado

de 198 )
Código

Referência de Vencimento
ou Salário por C'laso;e

NS-907 ou LT·NS-907Ciasse Especial NS-22 a 25
NS-17a21
Classe C
Classe B
NS-12 a 16
NS 5 a 11
Classe A
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Em votaçào a emenda_.

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Rejeitada.
A matéria vai à s_ãnção.
É a seguinte a emenda rejeíütda

EMENDA N9 1
Ao Projeto de Lei da Câmara n~' 164, de 1983.
Inclua-se o seguinte art. 49, renumerando-se o seguin-

te:
Art, 49 A jornada de trabalho dos psicólogos abrangidos por esta lei será de 30 (trinta) horas semanais.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Item 2:
Discussão, eni-primeiro turno, do Projeto de Lei
da Câmara nl' 82, de 1984 (N'i' 1.654/83, na Casa de
origem), que dispõe sobre a criação e extinção- de
cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, e dá outras providências,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 404e
405, de !984, das Comissõ~:
-- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Passa-se à votação da matéria ql!_e_, nos ter~os do inc~
so II do art. 322, do Regimento Interno, dépende, para
sua aprovação, do voto favorável da maioria~absoluta da
composição da Casa. Tendo havido, entreta:nto,-acordo
entre as Lideranças, a matéria será submetida ao Plenário pelo processo simbólico.
Em votação o projete, em primeiro turho. Os Srs: Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto em primeiro tui'no, e decorrido o
interstício de 48 horas, previsto no art. 108,- §-3 9 , -da
Constituição, o projeto será incluído em Oi'dem· ~o Dia
para àpreciação em segundo turno.
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bilidade, TRT-3-NM-1042; e 4 (quatro) de Telefonista,
TRT-3-NM-1044;
IV- no Grupo Artesanato, código TRT-3-Art-700, 2
(dois) de Artífice de Mecânica, TRT-3-Art-702; e 2 (dois)
de ÃrtíTICe de Eletricidade e ComuniCações, TRT-3-Art703; 3 (três) de Artífice de Carpiritaria e \1arcenaria,
TRT-3-Art-704; 2 (dols) de Artífice de Artes Gráficas,
TRT-3-Art-706; e 4 (quatro) de Auxiliar de Artífice,
TR T -3-Art-709.
Parágrafo único. Os cargos a que se refere este artigo
serão escalonados pelas classes das respectivas Categorias Funcionais, de acordo corn a lotação fixada, observados os critérios legais e regulaffientãres vigentes.
Art. 29 Ficam extintos 75 (s~tenta e cinco) cargos ~e
Datilógrãfos- código TRÍ-3-SA-802 e 33 (trinta e trê"S)
_de Agente de Portaria- código TRT-3-TP-1202, a partir da cl~sse inicial e à medida que forem vagando.
Parágrafo único. O preenchimento de 75 (setente e
cinco) cargos de Auxiliar Judiciário - código TRT-3-Ai-023 e de 33 (trinta e três) cargos de AtendCnte JUdiciário -código TR'T'-3-AJ-025, entre os criados pelo artigo anterior, fica vinculado à extinção dos cargos de Datilógrafo TRT-3-SA-802 e de Agente de Portaria TRT-3TP-1202, respectivamente.
Art. 39 A escala de vencimentos e as respectivas referências dos cargos de Oficias de Justiça-Avaliador dos
Quadros de Pessoal das Secretarias dos tribunais_ Reg_iQnais do Trabalho serão as constantes d.o anexo III do
--Decreto-lei n9 1.902, de 22 de d~zembro de 1981, e
Decreto-lei n"' 2.004, de_6 de janeiro de 1983, na forma do
anexo único a esta -lei.
--Art. 4"' O preenchimento de cargos de provimento
efetivo do Quadro Permanente da Se_cretaria far-se-á de
acordo com as normas legais e regulamentares estabelecidas para os demais Tribunais do Trabalho, obs~rvadas
as disposições do§ 29 do art. lOS da Constituição Federal.
_Art. 59 As despesas decorrentes da aplicação desta
lei correrão à conta dasdot;_ações orçam_entárias do Tribunal Regional do Trabalho da Letceira Região.
Art. 6"' Esta Lei entra em vigor na data de su_a publicação.
ArL 7"' Revogam-se as disposições em contrário.

E: o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N~> 82, DE 1984
(IJ9 1.654/83, na casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Superior do _T_!abalho)
Dispõe sobre a crlaçio e extinção de cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, e dá outras providências.
O Congresso Nacionãl decreta:
Art, 1~> Ficam_ criados, no Quadro_ Permanente de
Pessoal da Secretaria d.o Tribunal Regional do Trabalho
da Terceira Região, os seguintes cargo!õ:
I - no Grupo Atividades de Apoio Judiciário, código, TRT-3-AJ-020, 124(cento e vinte e quatro) de Técnico Judiciário, TRT-3-AJ-021;4l(quarenta e um) de Oficial de Justiça Avaliador, TRT-3-AJ-022;172 (cento e setenta e dois) de Auxiliar Judiciário, TRT-3-AJ-023; 22
(vinte e dois) de Agente de Segurança Judiciária, TRT-3AJ-024; e 94 (nventa e quatro) ·de A tendente Judiciário,
TRT-3-AJ-025;
II- no Gfupo Outras Atividades.de Nível Superior,
código TRT-3-NS-900, 2 (dois) de Mêdico, TRT-3-NS901;2 (dois) de Psicólogo, TRT-3-NS-907; 2 (dois) de
Odontólogo, TRT-3-NS-909; 1 (um) de Engenheiro,
TRT-3-NS-916; 5 (cinco) de Técnico de Administração,
TRT-3-NS-923; 2(dois) de Contador, TRT-3-NS-924; e2
(dois) de Assistente Sociã.l, TRT-3-NS-930;
III- no Grupo Outras Atividades de Nível Médio,·
c_ódigo TRT-3-NM-1000, 2 (dois) de Auxiliar de_ Enfermagem, TRT-3-NM-1001, 3(três) de Técnico de Conta-
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -

Item 3:

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem (n9
127, de 1984 (n"' 277(84, na origem), de 3 de agosto
-do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
Repúbiíca submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor João Hermes Pereira de Araújo, Ministro de Primeira Classe, da carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Argentina.
A matéria do item acima, nos termos da alínea "h" do
art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciã.da em
sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionáriOs as providências necessãrias a fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.
(A sessão transfonna-se em secreta às I 8 horas e
50 minutos e volta a ser pública às 18 horas e 55 minutas.)
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está_ reaberta a sessão. Vai-se passar, nesta oportunidade, à apreciação do requerimento de urgência lido no Expediente,
para o Ofído.n"' S/8 de 1984.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matêria que foi despachada às Comissões de Finanças e
Constituição e Justiça.
Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Finanças que
será lido pelo Sr, 1~'-S_ecretário.
É lido o_ seguinte

PARECER N• 437, DE 1984
Da Comissio de F1nanças, sobre o oficio "S" q9 8,
de 1984 (n"' 573/84- na origem), do Senhor GoYeriiador do Estado de Goiás, solicitando ffiiflcaçilo da
Res. -n~~ 362, de 30 de novembro de 1983, que autorizou aquele EstadO a contratar operação de crédito ex.terno no Yalor de US$ 55.000.000,00 (cinqüenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), destinada
ao Programa "Rodovias Alimentadoras".
Relator: Senador Severo Gomes
Na forma do art. 42, item IV, da Constítuicão, o Estada de Goiás solic_itou _e obteVe do Senado_ Federal, auto.:riza_cão objetivando contratar junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, um empréstimo externo no
valor de USS 55.000.000;00 (cinQUenta e cinco milhões
de dólares norte.:-a.mêricanos), destinado ao Programa
"Rodovias Alimentadoras" (r'es. n• 3_62, de _30 _de novembro dé 1983)- Doe. n9 1 -,orçado em USS 120,0
milhões de dólares norte-americanos.
- - ~ Entretanto, -faCe cio ·retardamento na aproVaÇão
do Pteifo do Estado de Goiás, em virtude de tenâz obstrução do plenário, o referido projeto só veiô a ser apfovad6 no final de 1983.
3. Em razão disso, conforme esclarece o Chefe do
Executivo do Estado .de Goiás, em ofício- ao Senhor Ministio Chefe da Secretaria de Elanejamento da Presidên~
ciª da República -(Oficio G-869/84) -~/'houve por
bem o Governo Federal decidir que a operacão de interesse do Estado de Goiás seria, como de fato ocorreu,
contratada diretamente pela República, participa-ndo o
BNDES- Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, face às suas novas atribuições, como agente financeiro da União no repasse dos recursos ao Estado
de Goiás~ executor do programa".
4. Assim, a referida operação foi contratada entre a
União e o BID -Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Washington (USA), permanecendo àquela ~
poca no Senado Federal, o pedido de autorização anterio!-, no mesmo valor e com o citado financiador.
5. De outra forma- prossegue o citado documento
- a utilização, pelo Estado de Goiás, do referido empréstimo externo, para implementação das obras rodoviária?...esbarroU em séria dificuldade, representada pela
inexistência de disponibilidade do Erário para fazer face
à contra-partida estadual em 1984; seria reduzida dos
55% (cinqUenta é cinco por cento) previstos para 28%
(vinte e oito por cento), e elevando-se a partir de 1985
para 72% (setenta e dois por cento).
6. Alêm da. operação de USl55,0-milhões de dólares
americanos, o Governo Estadual ingressoU com outro
pedido de- empréstimo externo de US$ 50,0 milhões de
dólares americanos, aestinado ao-Plano de Desenvolvimento do Estado, Entretanto, face à imidimplência do
-Estado_ de Goiâs junto a credores internos e externos, o
Governo Federal viu-se ..na contingência de utilizar
maior parte desse recurso na regularização de seus débítos (f'inanciamento·FIREX do Banco do Brasil S,A. e
amortizã"cão de débitos decorrentes do Aviso GB-588).
7. Dessa forma, Viu-se o Senhor Governador do Estado de Goiás, face o impâsse da contratação do emprés-
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timo externo de USS 55.000.000,00 (cinqilenta e cincO

milhões de dólares americanos) ·autorizado pelo Senado
Federal pelaRes. n'1 362, de.30 de novembro de 1983, e
para não trazer maiores danos ao seu pragrama de governo, compelido a solicitar a retificação da referida resolução, desvinculando a operação com o do BID Banco Interameric3.no de Desenvolvimento, para, assim,
poder vir a ser contratada com Instituição Financeira
privada internacional.
8. A matéria foi objetivo de estudo e análise por parte da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, tendo sido reconhecida, para os efeitos do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, e do artigo 4q do
Decreto-lei nl' 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, com aredação dada pelo art. l'>' do Decreto-lei n"' 1.558, de 17 de
junho de !977, a prioridade do Programa, assim como a
capacidade de pagamento do Estado, atê o Iinlite de USS.
55.000.000,00 (cinqUenta e cinco milhões de dólares am.~~
ricanos), devendo o__ E_stado utili~ar os recursos provenientes desse empréstimo na oportuna liquidação dos
compromissos externos já existentes e vencíveis em 1984,
1985 e 1986, e, ainda, obedecido o seguinte cronograma,
para a contratação do emprêstimo em pauta: em 1984,
USS 20,0 milhões de dólares americanos; em 1985, US$
25,0 milhões de dólares americanos; e, em 1986, os restantes US$ 10,0 milhões, totalizando US$ 55,0 milhões
de dólares.
9. _Atendidas as disposições do_ Regimento Interno e
da Legislação pertinente, opinamos favoravelmente à solicitação, apresentando, para tanto, o seguinte
Projeto de Resolução n' 48, de 1984
Altera a Resoluçílo n"' 362, de 1983, do Senado Federal que "'autoriza o Governo do Estado de Goiás a
contratar empréstimo externo no valor de USS
55,000.000,00 (cinqUenta e cinco milhões de d61ares
americanos), destinado ao Programa "Rodovias Alimentadoras", naquele Estado".
O Senado Federal resolv~:
Art. i' O art. (9 da Resolução n9 362, de 30 de novembro de 1983, do Senado Federal passa a vigorar com
a seguinte redação;
, •·Art. 19 1! o Governo do Estado de G-oiás autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo externo no valor de USS
55.000.000,00 (cinqUenta e cinco milhões de dólares
americanos) ou o equivalente em outras moedas, de
principal, junto a organismos financeiros Internacionais, sob a orientação do Ministério era- Fazenda
e do Banco Celltral do Brasil, obedecido o seguinte
cronograma de contratações: e_m _1984, USS
20.000.000,00 (vinte milhões de dóla~ americaR
nos); em 1985, US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares amcmcanos); em 1986, uss
10.000.000,00 (dez milhões de dólares americanos),
parcelas estas a serem utilizadas na oportuna liquidação dos compromissos externos existentes e inclusive os decorrentes do financiamentro conçedido '
pelo Banco Interamenricano de Desenvolvimento,
na forma dos Avisos n'>' 742 e 743, ambos de 22 de
junho de 1982, da S_ec~taria d~ Planeja,mento da
Presidência da República."
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrârip.
Sala das Comiss-õey; 30 ôe agosto de 1984 - Senador
Itamar Franco Presidente. - Senador Severo Gomes,Relator. - Senador Jorge Kalume - Senador Gabriel Hermes- Senador Passos Pôrto- Senador José FragelliSenador Roberto Satumino - Senador Almir Pinto Senador Jutahy Magalhães - Senador Hélio Gueiros.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)__- A Çomis..:~
são de Finanças conclui seu __parecer pela ajJrese1tação
do Projeto de Resolução n'148, alterando a Resolução n9_
362, de 83, que autoriza o G_ove_r.no do .&!tªdo d~ Goiâs a
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confrataf en'fptêstimo externo no valor de 55 milhões de
dólares.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Tem a palavra o nobre Senador Benedito Ferreira, para d~scutir a
mat~fia.
.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Sofic;ito
ao nobre Senador Helvídio Nunes, o parecer da ComisR
são de Constituição e Justiça

O SR.HENEDITO FERREIRA (PDS - G®. Para
discutir_ Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs:
Senadores:
Deplorando a ausi!:ncia de S. Ex•, o Sr. Senador Severo
Gomes, mas tendo aqui presente o nobre Senador José
Fragelli, participe tambêm da última reunião nossa, na
Comissão de Economia, .onde, ao pronunciar-me hoje
fa~orav~lmente a essa concess_ão de autorização do Senado para o Estado de Goiãs, que eu modestamente represento nessa 'Casa, poderia parecer 'até uma incoerência de
minha parte. Como eu disse, e posso invocar o testemunho do Senador José Fragelli, porque também presente
àquela reunião, quando eu me posicionava e atê pedia
vistas a dois processos em que o Governo do Estado de
São Paulo, como também a Prefeitura de São Paulo,
postulam autorização do Senado Federal para um aumento de seu endividamento.
Minha posição, Sr. Presidente, contrâriã, de plano, à
aprovação daquele pleito, fundou-se exatamente naquilo
que VimoS verificando no Estado de Goiâs, o zelo, preocupação que desgraçadamente tem sido uma ausência
constante nas administrações brasileiras, ou seja, a preocupação em arrecadar os tributos de maneira tal que .se
possa atender a todos os compromissos do erário sem
mais e m_ajores aumentos das alíquotas.
Quando me posicionei aqui, nesta Casa, fugindo ao
normal de meu comportamento, assumindo atitude obstrucionista quando se pretendia o aumento da aiíquota
-do I CM, eu tinha, Sr. Presidente, carradas de razões
para aquela minha posição e os números aí estão para
testar, vez que o Estado de Goiás, o que posso afirmar
com muita trariQGilidade porque ê governado por Utt:J. adversário meu, por um Governador eleito pelo PMDB,
vem fazendo uma arrecadação séria, não fazendo politiR
calha com tributos, verificamos um crescimento de arre-dação superior a 800% num período de menos de 18 meses de uma administração que sucedeu àquela em que
Governador era meu correligionário.
- ·

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para emitir
parecer) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O ·relatório produzido pela Comissão de FinançS.S ser~
ve igualmente à Comissão de ConstituiÇão e Justiça queo adota integralmente.
-··
·
·
Resta dizer apenas, em nome dessa Comissão, que a
matéria foi objeto de exame e de análise por parte dos órgãos competentes do Poder Executivo, tendo a Secretaria de Planejamento da Presidência reconhecido a prioridade do programa, assim como a capacidade de pagamento do Estado até o limite de 55 milhões de dólares.
A Com--(SSã.o de Finanças ao analisar pleito do Governo do Estado __de Goiás, concluiu por apresentar projeto
de resolução que se converteu na Res. n9 362, de 30 de
novembro de 1983, autorizando aquele Governo a_contratar, com o aval da União, uma· operação de empréstimo externo no valor d_e USS 55,000,000.00 milhões de
dólares norte-americanos, destinado ao Program!), "Rodovias Alimentadoras, naquele Estado".
2. Entretanto- esclarece o Chefe do. Executivo do
Estado -,,_"o processo de nosso inte_resse, juntamente
com vârios·outros de interesse de divefsos Estados e MunicípioS, foi alvo de tenaz obstrução" ... E prossegue:
"Provavelmente em razão_ diss_o, houve por bem o Governo Federal decidir que a operaçilo de interesse do Estado de Goiás seria, como de fato ocOrreu, conttatada
diretamente pela República, participando o BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento -Econõmico e SoR
cial face às suas atribuições _cqm_o agente financeiro da
União no repasse dos recursos ao Estado de Goiás, exe-·_
cutor do programa.
·-3. Contrãtada a operação entre a União e o BIDBanco Interamericano de D~senvolvimento, o Estado de
Goiás ·eSbarfoü em sêria dificuldade, representada pela
inexistência de disponibilidade financeira para fazer face
à cOnfra-parti_ga estadual_ em 1984 no__l)rojet~ S:l?bal.
4. AsS1m, para que o Estado de Goiás venha a executar as referidas obras, solicita ao Senado Federal que a
contratação da operação de USS 55,0 milhões de dólares
americanos seja feita mediante a alteração da Res. n9
362, de 1983, desvinculando a operação do BID __:-Banco.Interamçricano de Desenvo_lvimento~para, assim, ser
contratada cã'm Instituição Financeira priVa~a.
5. A matéria foi objeto d~ e.,;ame e an~lise por parte
do$ órg_~QS competentes do Poder Executivo, tendo a Secretaria d!! Planejamento da Presidência- d.a. República
reconhecido- (Aviso n"' 636, de 18-7-84)- a prioridade
do Programa, assim como a capacidade de pagamento
do Estado, até o limite correspondente a USS
55,000~000~00 (cinqllenta e cinco milhões de dólares) e fi. xado um cronograma de contratos, referido no projeto
de resolução apresentado pela Comissão de Finanças.
6.. Foram cumpridas as exigências contidas no art.
40), alíneas a, b e c, razão por_que, na forma do art. 108,
item VI, ambos do_ Regimento Interno, a Comissão de
Finanças opinou favoravelmente ao pleito do Senhor
Gõvernador do Estado de Goiás, nos- termos do projeto
-·
de ~oluçãÕ que apresentou.
7. Atendido, também, o disposto no art. 42, item IV,
da Constituição, a maf:êria pod_e ter tramitação normal,
uma vez que é constitucional e jurídica.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior}- O parecer
da Comissão de Constituição e Justiça é favãrãver.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discusR
. são d_o projeto, em turno único.
-· Em discussão o projeto ..
O Sr. Benedito F:erreira- Sr. Presidente__peço a pala~
vra.

O Sr. Aloysio Chaves- Senador Benedito Ferreira, V.
-. ~· me permite um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA- Concedo o aparte
com muito prazer, Ex•
O Sr. Aloysio Chaves- Quero louvar a atitude de V.
e dar, aqui, meu público testemunho da maneira irrepreensível como se houve durante toda a tramitação
deste pedido de empréstimo ao Estado de Goiás. Ainda
hoje V. Ex•, nesta sessão, dã sua colaboração à solução
deste assunto, ouvido como foi, preViamente, pela Liderança de seu Partido. Esta matêria foi incluída em pauta
com seu pleno assentimento. Isto mostra o critério e, ao
mesmo tempo, o discernimento e o alto espírito público
com que V. Ex• se conduz na apreciação deste assunto.
Quero dizer que, discutindo a matéria, V. Ex• não o faz
apenas como Senador por Goiás, mas faz, também, em
nome de sua Bancada do PDS.
Ex~

O SR. BENEDITO FERREIRA -

Muito obrigado,

nobre Senador Aloysio Chaves. Isso realmente me desvaneCe porque, como disse inicialmente, minha preocuR
pação ê manter uma posição de coerência, visto que dos
estudos que venho realizando, dos modestos trabalhos
que tenho ·trazidO a eSta Casa, cada vez me convenço
mais do quanto tem sido iníqua nossa politica tributária
no Brasil.

Osr: Gastão Mülier- V. Ex' me permite um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA zer.

Coin muito pra-

O Sr. Gastão Müiler ...:_ Faço minhas e avalizo, endosso -·-o que V. Ex• quiser - as pa1avras dO:.Senador
Aloysio Chaves, nosso prezado amigo e Uder do PDS.
V. ?x ~ demon~!ra, Õtais uma vez, seu espírito público
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pois, aciina das lutas partidârlas de Goiás o:u- de Mato
Grosso, há o povo goiano; e as estradas que serão, naturalmente, construídªs pelo Governador Iris Resende,
para beneficiar não só os peemedebistas, mas toda população goiana. De modo que V. Ex• mostra mais uma vez
seu alto espírito póblico, ajudando o Senado a aprovar
esse emprêstimo pafã o Estado de Goiás. Meus parabéns
a V. Ex.', e falo em nome da Liderança do PMDB, no
momento.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Muito obrigado.
Eu dizia, nobre Senador Gastão MUller e nobre Senador Aloysio Chaves, do que pude amealhar até aqui.
Desgraçadamente, pela falta de uma politica tributária
planejada até os idos de 65, que veio a vigorar em 67, ti-·
vemos, no Brasil, um sistema tributário verdadeiramente
desumano, porque penalizando sobremaneira os comerdantes corretO_$._e os empresários ciosos de suas responsabilidades para com o Tesouro, e em conseqüência, penalizando esse, premiava os sonegado_res em face das aliquotas normalmente decretadas na angústia da cobertura dos déficit:>_orçamentãrfos, norbfalmente crónicos na
história administrativa-do Brasil.
Na verdade, o que se conseguiu fazer e coloqtr em vigor a partir de 67 -eu já estou conveiJcido e espero ter_
meios e condiÇões de _convencer meus pares com os elementos que me proponho trazer ao debate desta Casafoi a legislação tributária que aí está, realmente merecedora de reparos.

Assusta-me a facilidade com que muitáS de nós, preocupados em resolver o problema, falamos, eu dir:ia-qtiase
levianamente, em fazer uma reforma tributária ncnrrasn.
Porque hoje, - e eu fiz parte da orquestração de que o
Brasil precisava de uma reform_a_tributária- após cerca
de quatro meses que venho debruçado sobre o assunto, é
que pude aquilatar o significado, Opeso e a responsabilidade de se (alar _nurna_reforma_tributária.
Distorções enormes-podemos constatar que-já foram
corrigidas, a partir de l 967 pá.ra câ. No caso dos impostos indiretos, no caso do IPI, por exemplo, verificamos o
quanto foi modifLcado, o quanto temos, hoje, de produtos já colocados na alíqu,ota zero, cerca de mais de quatro mil produtos. No entanto, o constituinte e o legislador de 1967 manteve, por um longo período, até os idos
de 1975 e 1976, como c_arro-ch_efe, o IPI.
O Imposto de Renda, como imposto direto, ·sabeiliOs
que é o mais justO de todos os tributos, passou a ocupar,
a partir de então, uma posiÇão de destaque mas muito
longe ainda de atingir o carro-chefe da arrecadação.
Quando, lamentavelmente, ele atingiu essa poSiçãO,-eSsepatamar de carroMchefe fomos constatar que ele o fazia.gravando muito mais o trabalho do -que o capital.
Vieram algumas modificações, inclusive aquelas contiM
das no DecretoMlei n9 2.06X_que tem sido Ihalhado __quase
como um verdadeiro Judas, na sua parte que eu diria,
talvez, fosse o acessório, mas porque mais signifiCativ-amente tratava sob o aspecto emocional. Por feri_r o
problema salarial, poucos puderam constatar ou tiveram
oportunidade de verificar a importância desse decretolei, no que diz respeito à alteração da política tributária
e, especificameritt!, rio que diz respeito ao Imposto de
Renda.
De qualquer forma, Sr. Presidente, a cada dia e cada
vez mais, me convenço de_que falta no Brasil aquilo que
vem ocorrendo em Gõiâs, o zelo com a arrecadação, não
permitindo que os interesses menores influam na arrecadação. Porque sabemos todos que o índice de inflação
verificado no Brasil e até mesmo os índices de crescimento experimentados pela ec_onomia no meu Estado, somado tudo is~o e agregado esses valores aos índices de arre.
cadação que verificávamos - vejam V. Ex•s. que me refiro a um coiTeligíonãrlo,- a um Governo do PDS- so~
mado tudo isso, repito, -Goiâs não -poderia, a exemplo
dos demais Estados da Federação, com honrosa exceção
de Mato GroSso do Sul, porque ali tambêm se vem veri-
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ficando. índices de crescimento apreciáveiS - e pareceme que só há a registrar índices favoráveis em Mato
Grosso do Sul -conseguiu um crescimento superior a
800%. O Secretário da Fazenda alega- e aí com muita
razão- qlle tem um claro superi"or a dois terços do quadro da fiscalização. Então não está havendo, sen_ão a
Compreensão dos goianos, para a alta responsabilidade
de todos nós contribuirmos para o erário e, sem dúvida
alguma, uma aç_ão enérgica e coerente do Governo_Estadual, no sentido de arrecadar aquilo que efetivainente é
devido aos cofres públicos.
Essa explicação, -Sr. Presidente, como eu disse, precisava dá-la mais a S. Ex• o Senador Severo Gomes, porque naquela oportunidade, na Comissão ·de EcOnomia
eu citava para S. Ex• algo que realmente me machuca
muito, no que diz respeito ao ICM.
O ICM condenado por todoS, ê finalmente aceito por
noSsas autoridãdes fazendárias como um tributo realmente inadequado ao nosso sistema federativo. O jeitinho brasileiro já fez com que ele se tornasse uma caricatura do que se propunha inicialmente. Mas ele" continua
tendo ainda a virtude de impedir a cascata tributária, e se
tem prestado, pela sua modalidade, àquilo que todos os
constituinte brasileiros, todos os legisladores br:isileiros,
desde o Brasil no primeiro periodo imperial, tentaram
impedir ...
O SR._ PRESIDENTE (Lomanto Júnior) (Faz soar a
Cã-tfipainha).

O SR.. BENEDITO FERREIRA - ... a competição
as_unidades, entre as províncias, depois entre os Estados•.p_ntre as Câmaras e. depois entre os municípios,
isto é, a diversificação de alíquotas ou a competiçãO -desleal, de uma forma ou de outra, pela forma de tribuM
tação. Poi.s bem, o Código Tributário em vigor impede,
de maneira cabal, que se possa conceder incentivos fiscais, sem que haja um convênio e a concordância de todas as unidades. Já tenho apontã.do mais de uma.vez neste Plenário, o fi-lo recentemente na Comissão de Economia, (maneira desleal com que São Paulo, por sua situação privilegiadíssima~ em todos os g~:wernos, -desde
1967 até hoje, a partir da vigência do ICM, consciente-ou
ii100ilscientemente, vem fazendo com-Que o ICM seja um
inst_rumento de carreamento e de concentração de riqueps naquele Estado. Ulti~amente, após a fusão, o mesmo vem acontecendo no Estado do Rio de Janeiro, e
aqui em Brasília, por incrivel que pareça. Porque são as
únicaS tiêS Unidades- da Federação qu_e_ vêm perdendo
substância n-a. ·vigência doiCM, desde sua implantação.
Embora, pã.radoxalmente, sejaffi ás Unidades que mais
se têm desenvolvido, em termos relativOs ou absolutos,
e~ relação ao resto do Brasil. Por que isso Sr. Presidente? Pela pura e simples não fiscalização.
e~tre

-o SR. PRESID~NTE (Lo manto Júnior)- (Fazendo
soar a campainha)- O tempo de V. Ex• está esgotado.
O SR. BENEDJTO FERREIRA- Concluo, Sr. Presidente, dizendo qUe o Senado Federal, ao conceder esta
autorização ao Estado de Goiâs, estã dando oportunidade ao meu Estado, que tem demonstrado, mais das vezes,
sua capacidade de dar respostas positivas a todos os investimentos, a todos os recursos que ali são aplicados. E
eu não tenho dúvida de que a aplicação desses 55 milhões de_ dólares no meu Estado, na sua infra-estrutura,
resultará em proveito dos_ quatro milhões de goianos.
Mas, sem dúvida alguma, em proveito de todas as Unidades da Federação e de todos os brasileiros que querem
o Brasil desenvolvido como um todo.
Muito obrigado. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Continua
em discUssão o pr~jeto. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira usar da palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)-- Sobre a
mesa, redaçã~ finai que será lida pelo Sr. 19-Secretârio~

t lida a seguinte
PARECER N• 438, DE 1984
Comissão de RedaÇio
Redação final do Projeto de Resolução n9 48, de
1984.
Relator: Senador Claudionor Rorb:
A ComiSsão apresenta redação final do Projeto de Resolução n9 48, de 1984, que altera a Resolução n9 362, de
1983, do Senado Federal, que autoriza o Governo doEstado de Goiás a cOntratar emprêstimo externo no valor
de USI 55,000,000.00 (cinqUenta e cincO__ milhões de_
dólares americanos), destinado ao Programa "Rodovias
Alimentadoras", naquele Estado.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1984. -- Pusos
Pôrto, PreSidente- Claudionor Roriz, Relator- Jorge
Kalume.

Redãção flnitf dO Projeto de Resoluçio n"' 48~ de
1984.
Faço saber que o Senado Federal aprovou 1 nos termos
do art. 52, item- 30, do Regimento Interno, e eu,
----~ Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1984
Altera a Resolução n" 362, de 30 de novembro de
1983, do Senado Federal, que autoriza o Governo do
· Estado de Goiás a contratar empréstimo externo no
valor de USS 55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de dólares americanOs), destinaao aO Programa
"Rodovias Alimentadoras", naquele Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 _O art. t ~ da Resolução n~ 362, de JO de novembro de 1983, do Senado Federal, passa a vigorar com.
a seguinte _redação:
..Art. I <:i É o Governo do Estado de Goiâs autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo- externo no valor de US$ 55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de dólares americanos) ou o equi·
-valente em outras moedas, de principal, junto a organismos financeiros internacionais, sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central d_o Brasil, obedecido o seguinte cronograma de contratações: em 1984,
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos); em 1985, USI 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões
de dólares__amerícanos); em 1986, USS lO,OOO,OOO.OO (dez
milhões de dólares americanos). parcelas estas a serem
utilizadas na oportuna liquidação dos compromissos externos existentes e inclusive os decorrentes do financiamento cOilcedido pelo Banco InteramC:ricano de Desenvolvimento, na forma dos Avisos n"'s 742 e 743, ambos de
22 de junho de 1982, da Secretaria de Planej amento da
Presidência da República,"
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio.
O SR. PRESIDENTE (Lpmanto Júnior)-:- Achandose em regime de urgência a proposíção cujo relatório final acaba de' ser lido, deve esta ser submetida imediatamente à apreciação do Plenârio.
Ein discussão a redação final. (Pausa)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar c:l.iscuti-la, encerro a discussão.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados.

(Pausa~)

Aprovada.
Aprovada a
gação.

red~ãQ final,

o projeto vai à

promul~

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) Concedo a
palavra ao nobre Senador Moacyr Dalla.

O SR. MOACYR D~LLA (PDS ....... .ES. Pronuncia o
seguinte ·discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: Em meio ao conjunto das limitações e dificuldades por
que atravessam as economias do mundo inteiro, a sociedade brasileira, com obstinação e firmeza de propósitos,
vem, progressivamente, caminhando rumo à estabilização institucional e à retomada do desenvolvimento
económico e social.
Apesar do complexo quadro de impasses que frOritalmente persiste em se antepor ao desejado ritmo de crescimento, a ordem natural do progresso segue seu curso,
exigirido sistemáticas correções na condução da política
e das estratégias de desenvolvimento, visando a anular,
ou mesmo reduzir, os-impiedosos reflexos da mais grave
crise dos últimos tempos.
Sob densa atmosfera favorável ao proselitismo e à
ação disfarçada dQ circunstancialismo ideológico, as
nossas naturais dificuldades vêem-s.e algo de manifestações que nada constroem e que para nada contribuem,
? não ser o-desgaste da força moral e cívica da população, numa atitude perigosa de camuflar da consciência
nacional a realidade dos fatos e as verdadeiras _causas
que restringem o nosso progresso·, atingiin-ã-Nação e a
cada um de nós ein particular.
ViSitante e atento ao clima de insatisfaçãO asSim cultivado, mas, sensível às angústias e adversidades que envolvem, de modo mais intenso, as classes de média e de
baixa renda, que representam a grande parte da populaçã-o econonilcamente- aitva, reitero, caril ênfas_C máxima, a necessidade de se unirem todas as forças e_s_egmentos influentes da sociedade, para que em todos os setores, tanto do Governo comO aa inlciã.tlva privãda, possa
ser implementada política de ação setorial_de cunho integrado, à luz de caracteres de planejamento bastante
agressivos, objetivamente voltada para a realidade em
que nos encontramos, harmoniosamente sintÕriil.ada
com as expectativas e aspiraÇõeS de nosso povo.
A análise do conjunto de fatores adversos à eficiêrida
da ação governamental, em setores estratégicos como o
da política agrícola e o do planejamento urbanõ.• com
seus efeitos interrelacionados, entre os quais despontam
o êxodo rural e o agravante acréscimo da densidade populacional das metrópoles, nos fazem acreditai mcur~
gente necessidade de amplo redimensionamento rios programas de ação e nas diretrizes polfticã.s que norteiam
aqueles campos da economia. A nossa socieçiade; eni es=-pecial a sociedade capixaba, tem refletido, por suas representações, a preocupação permanente quanto à evolução gradual dos desvios e as serissímas cons_eqliêncfãS
que abalam o eqUilíbrio e- ameaçam o bem-estar das comunidades rural e__urbana, com repercussões acentuadas
no contexto de tQda organização social.
Insistimos, coni_-enfático vigOr, na defesa dos pontOs
que julgamos vitaiS para a harmonia das relações de Vida
e trabalho no amplo quadro da nossa economia: maior
prioridade e novos moldes para frCintal e decisiVa OpçãO agrícola que fortaleça a atividade rural, estimule a fixação do homem no campo e desconcentre a migração e
o êxodo rural em faVor do aumento da produção de alimentos, da retomada d.:> crescimento e da revitalização
das ações sociais, tanto na cidade como no campo.

Trata-se, sobretudo, de consciente posicionamento perante a identificação do grave processo de desequilíbrio
em que se arrastam importantes setores da economia,
onde o desemprego, a queda da produção de alimentos e
a elevação do custo de vida campeiam soltos e resistentes

à força das medidas governamentais de neutralizaç.ão e
controle dos efeitos inflacionários.
Buscamos propor, entretanto, que se trabalhe, não
apenas ao nível dos efeitos, mas, principalmente, ao nível
das causas.
Nesse sentido, reafirmamos, com obStinação e esperança, que somente através do vigoroso trabalho do
reassentamento das populações errantes e migratórias _de
trabalhadores rurais, em maior escala do que se tem feitO
-até hoje, proporcionando-lhes moradia, emprego e-apoio
técnico, em planejados núcleos de produção rural, estaremos, efetivamente, neste setor, contribuindo para minorar as dificuldades por que vêm passando a Nação e o _
Povo, em especial as populações marginalizadas do progresso.
A tarefa avulta grandiosa, gigantesca, pOrém; de todo
possível, na medida em que se colocar acima de todas as
diferenças a real vontade de construir e o autêntiCo prOpósito de vivermos em democracia.
Y rge que se (!;afirme a tão proclamada unidade de interesses cívicOs. Temos a exata convicção de que ela existe e que alcançará condições ideais de revitalização no
plano acima das divergênCias partidárias, das rupturas
ideológicas, alimentada pela verdadeira, firme e inquebrantável disposição de servir aos elevados objetivos
da redenção nacional.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo
a palavra ao nobr~ Senador Mauro Borges.

O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia
o seguinte discurso.}- Sr. Presidente, Srs. Seniadores:
Não tendo podido estar presente à sessão ordinária do
Senado, da última sexta-feira, dia 24, venho hoje ocupar
esta tribuna para p'restar minha homenagem a Getúlio
Vargas, no momento em que se registra a passagem do
triiésirrlo an-iversário de sua morte.
Ainda estão bem presentes, na memória de grande número de brasileiros, os episódios que antecederam e culminaram com o suicidiO do Pr_esidente da Repú"blica, naquela triste manhã de 24 de agosto de 1954.
Fechava-se, naquele dia, um importante capítulo de
nossa história, de vez que Vargas, sem sombra de dúvidas, pode ser considerado como a maior figura política
do Brasil, no século atual.
Admirado por uns e combatido por outros, a personalidade política de Varg~s CO!J~e~uiu irfipoi:'-se l:lC? respeito
nacional de tal forma que mesmo os seus adversários
mais ferrenhos chegaram a sentir a sua morte.
Ao longo da sua extensa vida pública, màrcada por
períodos de arbítrio c de respeito a ordem constit!JCional,
Vargas tinha uma únLca e .indíscutível preocupação: o
bem geral do po'vo.
Aos olhos de um Brasil que ora emerge das ma\hãS da
ditadura militar, talvez seja muito díficiljuStificar-os epi.:sódios que deram ensejo ao aparecim-ento do Estado No- vo, surgido em melo aO-CUltO da PerSonalidade-e de me-didas de_repressão. Nem queremos justificar o aparecimento daquela ditadura civiL
Há, porém, que se ressaltar que, mesmo tendo assumido poderes ditatoríais,,Vargas não voltara as-costas para
o interesse do povo. Pelo contrário, durante o Estado
Novo, procurou melhorar cada vez mais a situação dos
trabalhadores, chegando a baixar as leis- trabalhistas, que
representavam grande avanço nas relações de trabalho
na época, leis estas que, ainda em letra ou .espírito, continuam até hoje. Simbolizam uma conquista dos t!:_ªbalhadores, que lhes tem servido de_ garantia indispensável,
havendo evitado o cometimento de muitas injustiças
pelo temPO ·afora. Para baixá·las, Vargas precisou enfrentar obstáculos de vulto, mesmo com os poderes de
que dispunha. Contrariou interesSeS, dobrou resistências; usOu-de paciência para agir.no momento certo e, finalmente, baixou-as.
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Sempre o pensamento de Vargas ...;.stava voltado para o
povo. Não era ~m dem3$ogo, como se podia supor; ~m
face_ do populismo da época. Prova-o sobremaneira os
termos de sua carta-testamento, escrita com serenidade e
firmeza, em meio aos momentos tormentosos daquela
hora dolorosa.
Carlos Lacerda profligava, da tribuna da Câmara dos
Deputados, com_ extremada virulência, o envolvimento_
de integrantes da guarda pessoal de Getúlio Vargas nos
acontecimentos da rua Tone(eíros, quando perdera a
vida o Major VaZ. EStabeleCera-se um inquérito que se
desenvolvia em clima de muita paixão e submetia-se a rigoroso interrogatório Gregório Fortunato e outros elementos da guarda pessoaL Era a chamada "república do
Galeão", a que até um írinão de Getúlio fora chamado a
çjepor. O círculo se apertava. Getúlio reúne o Gabinete
em reunião tensa. Sugerem que entre em licença. Ele já
havia dito que s_ó sairia do Catete morto. Getúlio deixa a
reunião. Vai para o seu quarto de dormir. No outro dia,
a tragédia. E o povo chorava nas ruasu.
Esperava-se em virtude do clima do momento e das
notícias que- Se espalhavam de que o próprio Presidente
estava envolvido- que não se lamentasse GetúliO. MaS
o povo sentiU fundo. E deu-se um velório com a maiôr
manifestação popular que o Rio de Janeiro tiilha visto
até então.
Isto acontecia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, porque
Getúlio havia cOnquistado o coração daquele povo. E é
por essa mesma razão que ainda hoje, decorrido três décadas de seu desaparecimento, sente-se a sua morte. E é
taõtbém por esse motivo que, havendo deixado o Catete
em 1945, Getúlio voltou ao poder nos braços do povo,
eleito em 1950, com estrondosa vitória sobre o Brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, e os outros candidatos.
Em seu retorno, governou dentro da Constituição e
buscou o desenvolvimento nacional, principalmente na
prOdUÇ-ão de f:neriia, tendo criado a PETROBRÂS e
Volta Redonda. Também para alcançar esses objetivos,
trava dura luta contra os interesses que se opunham ao
progresso ilãCionaL

Getúlio era assirrt. Um grande lutador, principalmente
quando estava em jogo o progresso do Brasil.
Há quem condene Getúlio, não resta dúvida. Mas, se
olharmos para o passado, nenhum brasileiro bem intencionado deixará de reconhecer que·Getúlio Vargas, durante todo seu longo tempo de governo, mostrou preocupação com o crescimento nacional. Não_se enriqueceu à
custa dos cofres públicos. Deixou um legado de honestidade no trato da coisa pública, que seria bom ser implan:
"ta do nos dias de hoje, quando sucedem-se os escândalos
e são em número elevado os envolvidos, sem que haja
punição.
-Terminando, Sr. Presidente, louvo com satisfação a figUra política de Getúlio Vargas, que teve em meu pai,
Pedro Ludovico Teixeira, um grande ar.'ligo e colaborador no-Governo de Goiás. Aprendi a respeitá-lo desde
menino e, já agora, quando me encontro no Senado após
muitas lUtas e vlcissi_tudes na vida pública, sinto sua
grandeza e imagino o quanto deve ter lutado e sofrido
para realizar seus grandes projetas, cuja mOstra está aí
aos olhos de todos,_ produzindo bons frutos.
Eu fiCada muito feliz se voltasse ao Brasil um espfrito
de probidade administrativa e de defesa dos legítimos interesses populares. Que se sacramentasse, nas urnas, homens que estlvessem dispostos a servirem ao povo, me5-'
mo com sacrifício de seus interesses pessoais. Eu não lhes
veria os .erros, apenas· renderia minhas homanagens,
como o'ra faço a Getúlio.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O .SR.. PRESID;ENTE (Lomanto Júnioiy___.:.-Concedo ·
a pahwra ao nobre Senador Raimundo Parente.

2942 Sexta-feira 31

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr.fresidente, Srs. Senado~

fluvial, representará, sem dúvida alguma, _o desmoron_amento de toda a t:Slrutura econômica da Amazônia, por
si só Jâ tão abalada por medidas completamente incompatíveis com as suas realidades e com as suas necessidades mais prementes.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

res:
Matéria publicada no jornal Gazeta Mercantil, edição
do dia vinte e três próX.inio passado, dá-nos c_orifã de que

o Governa· Federal pretende aumentar ainda ma_is opreço do óleo diesel, com vistas a forçar aoS armaôores
fluviãis da Ama~Qn_ia_ a substituição dos motores de seus
navios.
Em verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, reconhe-cemos que o Poder Central yem envidando_ todos_ os esfon~os no sentido de enc.Ontrar p caminho c~;rto para solucionar o grave problema energêtico que tanto aflige a
comunidade nacional.
Contudo, preocupa-nos que a aplicação dessa política
seja feita -de maneira generalizada, atingindo tambêm a
navegação nUvial da Amazônia que, ifretorqilivelmente,
não a suportaria de _modo algum, considerando que a
grande característica,. afual da ativídad~ do transporte hi~
droviãiíO na Região Amazónica, SOb o prisma económi~
co, é a geração de prejulzos, níio apenas em decorrência
dos efeitos irlduzidos através da recessão ecooô_mica que
assola o País.
O que ocorre, Sr. President~ e S_rs. Senadoret,1:_que
profundas alterações _estruturais, como as que foram
provocadas pela ação governamental, com lamentãveis
erros de avaliação de conseqüências, estão levando as
empresas do setor a uma situação dificílima, no que i'es~
peita à sua própria sobrevivência, pois essas empresas,
· tendo constituído sua f('o_t_a_ em condições de demanda
~mpletamente diferentes das atuais, com as e'mbar~
caçõ_es tendo __sido construfdas com _financiamentos da
SUNAMAM, em razão da_ falta de recursos próprios, es~
tão todas em situação de inadimplênciajunto àquele ÓrR
gão em relação aos respectivos contratos.
Sabemos, Sr. Presidente e Srs. Seriãdores, que as em~
presas de navegação fluvial da Amazónia _ter].Q _que se
adaptar às novas exigências nacion-ais no qui conCerne
ao consumo energêtico, tanto que muitos passos já estão
sendo dados nesse sentido pelos próprios empresários,
diretamente através do seu órgão de classe~
Todavia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é místçr Cntender que as mQdiflc3.Ções_ exigidas não serão, de modo
algum,·conseguidas por via de instrumentos coercitivos,
buscando resultados a curto prazo~
No -caso específiCo da navegação fluvial da Amazônia,
a ser verdade a notícia anteriormente referida, o Progra~
ma de Economia de Diesel não conseguirá colimar as
metas almejad~ síinplesmente com a majoração dos
preços a níveis cada vez mais superiOres, tendo em vista
que nenhuma empresa da região terá c_ondições de investir, a curto prazo, para efetivar as modificações reclamadas, a ventura que, se a ela se atirassem, representaria a
decretação de sua própria falência, o que acontecerá, do
mesmo modo, com a efetivação-dos aumentos anunciados.
Em assim sendo, e por considerarmos inviâv~l_o plano
estratêgico elaborado pelo PRODEL, para substit~ição
de uma atividade que poderá virtualmente vir a desaparecer, apelamos às autoridades do setor, em nome dos interesses essenciais de tão sofrida comunidade amazónica
de um modo geral, que examinem de maneira mais racional o problema. levando em conta as peculiaridades da
Amazônia, tantas vezes por mim enumeradas e proclamadas neste Plenãrio. QUe essaS autoridades tenham
sempre em linha de raciocinio o fato inconteste de que a
Amazônia, indiscu_tivelme_ot,_~, contribui, em muito, __com
saldos positivos-para a:· Balança Comercial do PaíS, não
esquecendo que esse fluxo comercial estã intimamente ligado à atividade de navegação fluvial, responsável, em
toda aquela região, pelo escoamento de matêrias-prirrias
e produtos industrializados, tanto quanto pela entrada
de artigos de primeira necessidade, de manufaturados_ e
outros de que a Amazônia carece.
Que se entenda, portanto, que o estrangulamento dessa atividade empresarial, com a supressão da navegação
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-de _Finanças, J9 pronunciamento; favorável; 29 pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e
- de co-Dsrituiçio e Justiça, pela Constitucionalidade e
juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenãrio.
6
Votação~

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar_-ª presente sess[o,
designando para a sessão ordinãria de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Lef da Câmara n~> 5, de 1981 (n9 3.035/80, na Casa de-Origem), alte-=rando o art. 111 da Lei n9 6.226, de 14 de julho de 1975,
que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Serviço Público Federal e de atividade privada, para efeito
de aposentadoria, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos. 971 e 972, de
1981, das Comissões:
...:..._de Segurança Nacional; e
- de Finanças.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da CâmaR
ra n~' 10 de 1981 (n~> l.S29j79, na-Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais,
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social ten.:
do
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos. 354 e 355, de
1981, das ComiSsõ~:
·
--de (.egislaçio Social; e
- de FinanÇas.

Votação, em turno único, do Projeto._ de Lei da Câmara n9 44, de 1981_(119__587/79; na Casa de origem), que
veda aos veículos de comunicação de massa (rãdio, teleR
visão, cinema, jornais, revístas, Cartazes, anuários ou .
qualquer outro tipo de p"ublicação) aceitar a autorização
ou ã veiculação de an.únciõs e de comerciaiS q\le não sejam negociados, produzidos, criados, filmados, giavados, copiados. - imagem e som - por profissionais e
empresas_ brasileiras_,_ tendo_
PARECERES, sob n9s. 186 e 187, de 1983, das Comissões:
-de Economia, favorãvel, com voto vencido_ dos Senadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e
-de F1nanças, favorãvel.
4

Votação, em turno único, do Projeto. de Lei da Cânía- ra n9 53, de 1977 (n~'227f75, na Casa de origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratos de atletas profissionais, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS. sob n's. 1.360 e 1.361,
de 1981, das- Comissõe~:
~ ...... de Legislaçilo Social; e
-de Educação e Cultura.

5
-

VotaÇão, em turilo' único, do Projeto de Lei da Câmara n9 65, de 1979 (n9 4.257 f77, na casa de origem), que
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária Federal a seus ocupantes, tendo
PARECERES, sob n's. 335 e 336, de1980 e635 a 637,
de I 981, das Comissões:
-- de Transportes, C~municaçio e Obras Públicas, 19
pronunciamento: contrário; 211 pronunciamento: favorável
ao Projeto e à Enienda de Plenário; -

em turno único. do Requerimento n~' 170, dC
1984, de autoria dos Senadores Humberto Lucena e Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 37.1. ..c", do
Regimento Interno, urgência para a Mensagem n~> 36, de
1984, pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização do Senado para que a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP), possa contratar operação de crédito no valor de CrS 33.283.700,00 (trinta e três milhões,
_ duzentos e oitenta e três mil e setecentos cruzeiros).

7
Yotação, em turno único, do Requerimento ntl71, de
1984, de autoria dos Senadores Humberto Lucena e Nelson Carneiro, solicitando, rios termos do art. 371. ..c", do
Regimento Interno, urgência para a Mensagem n9 37, de
1984~ pela qual o Senhor Presidente da República solicitllJ autorização do Senado para que a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP), possa contratar operação de credUto no valor de CrS 151.459.676,00 (cento e cinqUenta e
um milhões, quatrocentos e cinqUenta e nove mil, seiscen-tos e setenta e seis cruzeiros).
8
Votação, ein turno único (apreciação prelimin~cir dajuridicida_de, nos_ termos do art. 296- do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara nt 79, de 1979 (n9
1.511/75, na ·casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao arL 59 da Lei n'i 3.807, de 26 de agosto de 1960, Qi.ie
dispõe sobre _a Lei Orgânica da Previdência Social, alter:ada· pela Lei n9 5.890; de 8 de junho de 1973, tendo
~PARECERES, sob n's. 692 e 693, de 1982, das Comis·
sõe~: __
-de Legislação Social, favorável, nos termos de
Substitutivo que apresenta; e
__;_de Constitulçlo e Justiça, pela injuridicidade do __
Projeto e do Substitutivo dª Comissão de Legislação Social, com votó vencido, em separado, do-Senador Franco
Montara.
~

9

Discussão, em tui"no úniCo", do Projeto de Resolução
n"~" 26, de 1984 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusãO de seu Parecer n9 248, de 1984), que autorizã. a Prefeitura Municipal de Tenente Ananias (RN)
a elevar em CrS 16.041.082,33 (dezesseis milhões, quarenta e um mil, oitenta e dois cruzeiros e trinta e três centavos} o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sõb n9s. 249 e250, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
lO

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei- do
Senado J19 13, de 1980, de autoria do Senador Itamar
Franc9, que estabelece abatimento nos preços de d~rivaR
dlos do petróleo e do álcool, quando destinados ao conS!Umo próprio de motoriStas profissiOnais autônomos,
tendo
PARECERES, sob n~>s. 344 a 346, de 1983, das Comis~
sões:
~de Consdtuiçâo eJustfça,pela constitucionalidade e
jufídicidade;
-de Minas e Energia, favorável, com Emenda que
apresenta de n9 1-CME; e
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-de Finanças, favorãvel ao projeto e à emenda da
Comissão de Minas e Energia, com voto--vencido doS Senadores Gabriel Hermes e Roberto Campos.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Estã en·
cerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 hol'as e 21 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 29-8-84
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:
Os Presidentes do PMDB, do PDT, do PTB, do PT,
um Representante da Frente Liberal. e os Líderes desses
partidos e da Frente Liberal, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, acabam de estar no gabinete do
Presidente do Congresso Nacional, Senador Moacyt _
Dalla, como fora previamente corllbinado, para levar a
S. Ex• o apelo de toda a sociedade brasileira, no sentido
de que inclua na pauta cj:os trabalhos _do Congresso Nacional, para discuss~o e votação imediata, a proposta de
emenda constitucional do Deputado Theodoro Mendes,
que restabelece as eleições diretas para Presidente da República, ·a partir da sucessão do Presidente João Figueiredo.
Este encontro com o Presidente do Congresso Nacional sucedeu a duas reuniões anteriores das Lideranças
oposicionistas com s~ Ex•, que insistia em que só podia
incluir a matêrialia-Otdem do Dia se houvesse uin acordo de todas as Lideranças, e como até hoje as Lideranças
do PDS, no Senado FCderal e na Câmara dos Deputados, não anuíram, o Presidente Moacyr Dalla não fez in-

cluir na Ordem do Dia do Congresso Nacional a Emenda ThêodorO Mendes.
~ Ac_ontece _que S. Ex.', alertado pela sua assessoria
sobre o assunto, fez uma consulta à Comissão de Constituição e Justiça do Senado -Federal, que hoje pela mitnhã, reunida, por unanimidade, acolheu o parecer do
nobre Senador Hêlio .Gueiros, no sentido de que a
Emenda Theodoro Mendes se encontra plenamente
pronta para a Ordem do Dia e, mais do que isso, deveria
ser incluída de imediato na pauta do Congfesso Nacional, tendo em vista que_elajã constara da O.rdem do Dia,
na data em que foi rejeitada a Emenda Dante de Olívei-

Theodoro Mendes, que, a esta altura, serâ aprovada por
2/3, tanto na Câmara dos Deputã-dos, como no Seni!do
Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt
Palmas.).

ra.

No Expediente da sessão, nas Mensagens do Senhor
Presidente da República submetendo à deliberação do
Senado a escolha de nomes indicados para cargos cujo
provimento depende de sua prévia aquiescência:
Nil página 2787, 3• coluna,

ATA DA 124• SESSÃO, REALIZADA EM 21-41-84
(Publicada no DCN (sOçiio II) de 22-8-84)
RETIFICAÇÃO.

A Coniissão de Constituição -e Justiça, no seu entendimento, achou que, por conseguinte, a emenda Teodoro
Mendes dev~ía voltar à Ordem do Dii pâra que fosse
feita, de imediato, a sua apreciação e, tambêm, concor~
dou com o Senador Hêlio Gueiros de que não hã nenhuma norma no Regimento que exija acor.do de lideranças
para q·ue o Presidente do Congresso Nacional faça incluir qualquer proposição na pauta.

Onde se Jê:
Mensagem n9 134, de 1984 (n"' .300/84, na origem)
Leia-se:
Mensagem o9 143, de 1984 (n9 300/84, na origem)

Dian-ti~ desse parecer, tenho para mim ·que o Presidenw
te do Congresso Nacional estã inteiramente à vontade,
para tomar a sua decisão qUe itpraZou paTa dentro de 8
dias, ao final dO nosso encontro.

ATO DO PRESIDENTE N•

Sr. Presidente, Srs. Se:Oadores, estou nesta tribuna para, ao tempo de comunicar a nossa reunião com o Presidente Moacyr Dalla, fazer o registro do parecer do Sena- dor Hélio Gueiros, acolhido por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, e fazer de público, perante
o Senado e a Nação, um apelo em nome do PMDB e de
todas as Oposições ao Presidente Moacyr Dalla, para
que niflita profundamente, no mais íntimo- de sua consciência, e verifique que agora S. Ex•, diante do parecer
da Comissão de Constituição e Justiça, deve atender ao
grande anseio nacional, que ê a votação da Emenda

ANEXO

61, DE 1984

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e de acordo corri o que estabelecem
as Resoluções n"'s 146, de 1980 e 50, de 1981, resolve conceder Progressão Especial e Ascensão Funcional aos servidores aprOvados no processo seletivo interno para pro-vimCitto de vagas existentes no Quadro Permanente, na
forma dos Anexos I e II ao presente Ato, vigorando seus
efeitos a partir de 19 de setembro de 1984.
Senado Federal, 30 de agosto de 1984. - Moacyr
Dalla, Presidente do Senado Federal.
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QUADRO PERMANENTE

1.

CATEGORIA FUNCioNAL DE TtCNICO LEGISLATIVO

PROGRESSÃO ESPECIAL "':"' 4 -1: 3 __ ~;;:; ~7-

(NS)

vag~s

SITUAÇÃO
N

o

M

Categoria

EM!LIA WALL DE Cl\RIIAIHO

01

iEREZA

02

HABOtoo

.03
04

A N T E R I O

E

=

VIl\NA

llll=cA Pl\SSI\RINHO MESQTITA
WALTER FliL[EIROS JOOOR

os .J0St

MESSIAS EEITOSA lXlS SIINroS

l\djunto Legislativo
l\djunto Legislativo

MiamES
-

2943

l\djunto Legisl,at;.yp
Adjunto legislativo
.Adjunto Iegi:Sl.ativo

06

MARIA IEDA O:ELilO

l\djunto Legislativo

07

GILKA. APARECIDA PINHEIRO XA.VIER

.Assistente Legislativo

NO V A

R~

Classe
Onica
Onica
Onica
Onica
Onica
Onica

c

Iefe-

rencta

Categoria

Classe

Feferê:!
cia

NS-14

Técnico legislativo

B

NS-15

NS-14

Técnico Legislativo

B

NS-15

NS-14

Técnioo legislativo

B

NS-15

NS-17

Técnico Legislativo

NS-18

NS-16

Técnico Legislativo

NS-16

Técnico Legislativo

c
c
c

NS-17

NM-33

Técnico Legislativo

A

NS-10

NS-17

,..p...
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-

2.

---

-

PROGRESSllO ESpECIAL

--

03 lfagas

AN T E R I
o

E

M

o

s

I

ClasSE!

-

NELY MAMEDE MINUCI

Assistente legislativo

rencia
NM-34

Especial

o

Ol

M

E

--

MARIA JOS!l CECI

-

Onica

(NS)
-·

,_

--

-

NS-14

-

s

o

I T u A ç )( o·

R

N O V A
Refe-

Classe

.

Gate_gorJ..a

Classe

rêru:ia

-_-

Ref~

cia

04 Vagas_

AN T E R I
Categoria.,

-

Classe

--

-

N

A

Adjunto legislativo

CATEGORIA_ FUNCumAL P.J> TllCNICO LEGISLATIVO

-

v

-II

A N E X o

ASCENSllO FUNCIONAL

N o

"

Cbs: Provida Ol wga pela úriica candidata habili.u.Ja.

1.

ç )( o
-Categoria

l>!fe-

01

T u A

R

-

categoria

-

-

-

-N

_(~S)

ÇATEGORIA FUNCIONAL DE ADJUNTO LEGISLATIVO-

Técnico en Feabilitação

NS-21

Estecial

Refer~

cia

Técnico Legislativo

...

EspeCial

NS-22

Obs: Provida oi Vá.gá peic qnJ.co ~to habult,.oo
As 03 vagas restantes foram providas por PJ:-og=ssãO Espec:tiU. (art. 33, §_19 da """· 146/80)
c

·

~

·CATEGORIA FUNCrONAL DE T!lCNICO EM LEGISLAÇJlO E ORÇAMENTO (NS)

2.

ASCENS~rr

FUNCIONAL - 01

~aga

--

-

s

~

I TU Áçllo

A N TE R I O R
N

Ol

o

M

E

-

1UUMUNDO CARREIRO SILVA

Categoria

N O VA

Classe

c

Técnico_Iegislativo

l>!fe-

Categoria

rencia
NS-21

Classe

Pe~

cia
Técnico em legisla

ção-e OrçoJrento - -

Especial NS-22

-

CJ>s:

Provida pelo únio::> candidato habilita<b.

3.

CATEGORIA FUNCIONAL DE

T~CNICQ

ASCENSlO FUNCIONAL - 01

EM COMUNICAÇJ(O SOCIAL (NS)

v-:~~---

-

s ·r
A N T E R
N

o

M

E

I~O-

Categoria

PAULO CESAR VIEIRA XAVIER-Obs: 01 vaga

pa-ra

TU A ç )( o

R

NO V A

Classe

-

Ol

Assistente Legislativo

Ascensão FUncional provida pelo

=

--

c

Befe-

rencia

NM-30

Categoria

Classe

Ref~

cia

TécniCo- em canuni~-~

A

NS-6

únicÕ candidato habilitadO~
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4.

CATEGORIA FUNCIONAL- DE ASSISTENTE LEGI-SLATIVO

ASCENSÃO FQNCIONAL -

O~_

o

M

A_ N TERIOR
Classe
Categoria

E

(NM)

vagas

s
N

-I T U,A Ç Ã 0 _
Pefe-

N O VA
Classe IEferê:!
cia

Categoria

rência

01

JOS~

BEZERRA XIMENES

ArtÍfice de M<cânica

D

NM-27

Assistente legislativo

02

GUTEMBERGUE DO~ SANTOS SQ

Agente de Segurança

D

NM-29

Assistente legislativo

c
c

NM-30

B

NM-2!!

Assistente legislativo

A

i'M-21

03

BREIRA MACHADO

Legislativa

RAIMUNDO MATOS DA CRUZ

Agente de

SeguranÇa

2945

legislativa

NM-28

6v·
T

Senado Federal, em 3""1 de agOsto de 198"""4- ~

ATA DA 97• REUNIÃO
Às dezessete horas do dia vinte e sete do mês _d_"e: agosto
do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, na sala__ de
reuniões do Conselb_o__de A_Qministração do "Senado Federal, sob a Presidência do Senhor Aiman Nogueira da
Gama, por delegação do Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal - Senador Moacyr Dalla presentes os Conselheiros Lui~ do :Nascimento Monteiro, Sarah Abrahão, Luciano de Figueiredo _Mesquita e
Aloisio Barbosa de Souza, presentes, também, Rudy
Maurer, Luiz Carlos de Bastos, Florian Augusto Coutinho Madruga, Nazaré Pinheiro Carneiio, Agaciel da Silva Maia, João de Morais Silva, Antônio Correa Pacheco
e Aloisío Barbosa de Souza Filho, respectivamente, Di~
retor :Administrativo, Diretor Industrial, Diretor _Adjunto, Assessora Jurídica, Auditor e Assessores da Diret_oria
Execu_tiy_a do CEGRAF, reuniu-se o COn_~lhp de Supervisão do Centro Gráfico do SenadO FedeJaj, Abertos o$_
trabalhos, o Senhor Presidente -- em exercício - Dr.
Aiman Nogueira da Gama - passou a palavra ao Con~
selheiro Lui.z do Nascimento Monteiro que apresentou
parecer favorável sobre a aquisição de papéis e cartões

para impressão, destinados ao consumo industrial, coD.stante do Processo n901.074f84/CEGRAF. Em seu parecer o Conselheiro diz, textualmente, qu~...divulgado, na
forma da Lei, o Edital de Convocação, habilitaram.:se
~ (09) nove firmas do ramo, cujas propostas, como de praxe! foram apreciadas por Comissão de Técnicos Gráficos
do Úrgão, considerando na análise o meno_r preço e a
qualidade dos produtos oferecidos". Logo após a conclusão do parecer, o mesmo foi colocado em discussão e,
a seguir, -em votação, sendo aprovado com a seguiate observaçãq;, "0 Conselho de Supervisão homologou a Tomada -de Preços, condicionada à Disponibilidade OrçaM
mentária existente". PassandoMse ao segundo item da
pauta, o Senhor PresiQ~nte- em exercício-- Dr. Ai~
man Nogueira· da Gama - passou a palavra à CanseM
lheira Sarah Abrahão que_ apresentou parecer favorável
soi;Jre o processo número 1.268/84-CEGRAF em que a
Diretoria do CEGRAF p-rOPõe aumento nos Claros de
lota~ão de alguns empregos _ç_qnstantes do Plano de_Class~fiCição de Empregos do CEGRAF. Em seguida, o mes- mo foi colocado em discussão,sendo amplamente debatido por todos Os presentes e a seguir foCaproV8.do por
unanimidade. Dando seqUência à reunião o Senhor Pre-

---

sidente ~Dr. Ãiman NOgueira da Gãma -passa a pa·
lavra ao Senhor Diretor Executivo do CEGRAF-:- Dr.
Aloisio Barbosa de Souza- que solicita autorização aoEgrêgio Conselho de Supervisão para proceder algumas
reclassificações para o Emprego de Agente de Segurança, devendo a lotação ocorrer com elementos do sexo
feminino. Justificando seu pedido, o Senhor Diretor
Executivo aleE;a o constrangimento sOfriào, tanto por
parte dos atuais ocupantes do emprego quanto das funcio_riãrías, quando da necessidade de se proceder a uma
revista de praxe. Após considerações por parte dos Conselheiros e demais presentes a matêria for aprovada.
Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de
todps~ o Senhor Presidente declara-encerridos os trabalhos e para constar, Eu, Maurício Silva, Secretário deste
Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata que depois
- de lida e aprovada será assinada pelo Presidente e pelos
_ demais Membros. Brasilia, 28 de agosto de 1984. -Aimao NOgueira da Gama, Presidente- Luiz do Nascimento Monteiro, Membro - Sarah Abrahào, Membro LuCianO de Figueiredo Mesquita, Membro- Aloisio Barbosa de Souza, Membro.
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CONGRESSO NACIONAL-------.
Faço saber que o CongreSso Nacional-aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituiçilo, e eu, Moac)'r Dai] a,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 38, DE 1984Aprova o texto da Convenção de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, assinada em Paris, a 30 de janeiro de 1981, pelos Governos da República Federativa do Brasil e da República
Francesa.
Art. I' É aprovado o texto da Convenção de Cooperação Judiciária êm Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrafíva; assinada em Paris; aJO- de janeiro de 1981, pelos Governos da República Federativa do Brasil e da República Francesa.
Art. 2q Este_ Decreto Leglslaüvà entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 31 de agosto de 1984.- Senador Moacyr Dalla, Presidente.

CONVENÇÃO DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA
EM MATtRIA CIVIL, COMERCIÀL,
TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA
O Governo da República Federativa do Brasil
o Governo da Repúblíca Fraf'l_cesa,

Desejosos de fomentar a cooperação judiciãria COtre a
República Federativa do BraSil e a República Francesa
em rpatérÜl de auxílio judiciáriO -nos -campOs do direito
civil, comercial, trabalhista e administrativo, e de assim
contribuir para o desenvolvimento de suas relações com
fundameilto nos princíPios do respeito à soberania nacional e à igualdade dos direitOS e vantage_!lS recíprocos,
Resolveram concluir a presente Convenção.

CAPITULO I
Relações de Auxílio Judlci6rlo

ARTIGO l'
As autoridades competentes para, nos dois Estados,
atuar em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa, comprometem-se a conceder auxílio judiciário
mútuo e a fomentar suri cooperação nesse campo. O
auxílio jUdiciário estende-se ao!i procediment9:s_ adminis-'
trativos nos quais seja admitido recurso para os tribunais.

Cadâ Estado contratante designará uma autoridade
central que assumirá o encargo de receber o:s pedidos de
comunicação de a tos que lhe sejam dirigidos pela autoridade central do outro Estado contratante e de dar-lhes
ançiamento.
A au_toridade _central assumirá igualmente o encargo
de receber da autoridade central do outro Estado contratante as comissões rogatárias expedidas por urna autoridade judicíãria e que lhe sejam dirigidas para ser executadas. Os Ministérios da Justiça dos çiois Escadas são desigilados -corilO autoridides centrais encarregadas de receber os pedidos de auxílio judiciário em matéria ciVil,
comercial, trabalhista e administrativa e de dar-lhes .an_- damento. Para ta( fim, essas auto_ridades centrais se comunicam diretamente uma com a outra e, se for o caSO,
dirigem-se a suas autoridades competentes.
CAPtrULO II
Comunicação de Atos Judiciários
e Extrajudlclários

ARTIGO 2'
Os a tos judiciários e: extrajw;Iiciãrios em matéria civil,
trabalhista e administrativa destinados a pessoas que se
encontfa-m-no território de um dos dois EStados Podem

ser dirigidos pela autoridade central do Estado requeren~
te à -autoridade_ centraf dO EStado requerido.
_Os_--redbõs e atestados telatívos à entrega serão transmitidos pela me.<;m;a via.

ARTIGO 3•
As disposições dos artigos precedentes não exCfuem a
faculdade:
a) para as pessoas interessadas na comunicação, para
Os funcionários, serventuárioS ou outras pessoas competentes do Estado de origem, de dirigir-se diretamente à
autoridade do Est;tdo de destino competente para efetuar a entrega se esse Estado é a França, e para ordenar a
entrega se esse Estado é o B-rasil;
b) para os funcioõáriOs, serventuários ou outras pessoas competentes do Estado de origem, de dirigir-se diretamente à autoridade central do Estado de destino.

ARTIGO 4'
Os pedidos de comunicação serão redigidos em formulários -impressoS bilingUes cujos modelos vão anexadqs à
Presente Convenção. As partes em branco serão preenchidas rla língua dO Estado requerente.
Os atas cuja comunicação for pedida serão redigidos
-na língUa do_ Estado requerente. Esses atas serão todavia
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Dirotor Administrativo

traduzidos para a língua do Estado requerido quando o
destinatário o_ solicitar. Nesse caso, as despesas- de tradução ficarão a cargo do Estado requerido.
ARTIGO S•
A autoridade requerida incumbida de fazer proceder à
entrega de um ato utitizarâ para esse fim a via mais apro-

priada, quer se trata de entrega por via posta1, por intermédio de um ofiç_ial de justiça OU de um agente preposto
para esse fim, ou da entrega após simples convocação.
A prova da entrega será feíta pOr meió de um reCibo
lavrado em for_roulâri_qs iinpressos bilíngüeS cUjo~_ ni.odelos vão anexa:dos à presente Convenção. As partes em
branco serão preenchidas na língua do Estado requerid~.
O atestado certifica a forma, o lugar e a d_ata da_entre-_
ga, o nome da pessoa l qual o ato tenha sido entregue,
bem como, se for o caso, a reCusa do destinatáriO- a receber o ato, ou o fato que tenha impedido a execução.
ARTIGO 6'
Quando uma_ç*açã_o _ou um ato_e_quivalente deva ser
transmitido, para comunicação, no- território de um dos
dois Estados e o requerido não comparecer, o juiz tem a
faculdade de _nã.o_ decidir enquantQ. _nãg_fica~ provadq
que o ato tenha sid_o cumunicado.
Se a sentença tiver sido prolatada à revelia ou se o contraditório for presumido, o juiz tem a facuJdade de livrar
o requerido da prescrição resultante da expíração do
prazo se o requerido, sem culpa de sua parte, não teve
conhecimento da sentença em tempo útil à interposição
de seu recurso ou se encontrou na impossíbilidac!e de
agir.
O pedido de que seja releyada a prescrição só será admitido se apresentado em_J,Im_prazo razoável a partir d_o
momento em que o requerido tenha tido conhecimento
da sentença, e não mais será admitido um ano depois da
intimação desta. Esse prazo não suspende a execução.

ARTIGO 7•
Os serventuáriOs, os funcionários oU õlittas pessoas
competentes encarregadas de efetuar a comunicação dos
atas podem efetuar, em seus locais de trabalhos e após
simples convocação, a entrega desses atas à pessoa de
seus destinatários.
Somente nos casos em que a pessoa encarregada de
efetuar a comunicaçílo do ato julgue poder alcançar de
maneira segura e serri equívoco o destinatário, a comunicação será feita por carta registrâda -com aviso de r~
cepção.

ARTIGO 8•
A entrega ou a tentativa de entrega de um ato judi~
ciârio ou extrajudiciário não implicará o reembolso de
quaisque-r despesas com o-s serviços do Estado requerido.
As de1:1pesas ocasionadas pela intervenção de um serventuário na França ou de um oficial de justiça no Brasil
ficarão, todavia, a cilrS;o do requerente.

CAPITULO Ill
Comissões Rogatória

ARTIGO 9'
Cada Estado tem a faculdade de, nas formas previstas
nO artigo-!, tran-smitir comissões rogatórias em matêrias
Civil,- comercial, trabalhista e administrativa, às autoridades judiciárias incumbidas de executá-las no outro Es~
tãdo.

ARTIGO Hf
A execução da comissão rogatória só poderá ser recusada se não for da atribuição da autoridade judiciária-do
Estado requerido ou se for de _natureza_lal que atente
contra a soberania ou a segurança do Estado.
A execução não poderá ser rec~sada apenas pojque a
lei do Estado requerido reivindique uma competência judiciária CxclusLVa no assunto em causa ou não conheça
rito correspondente ao objeto do pedido apresentado ao
Estado requerente ou porque ela conduziria a um resultado não--admitido pela lei do Estado requerido.

ferir às testemunhas e suas respostas serão, na medida do
possível, integralmente transcritaS:
Será, todavia, deferido pedido da autoridad~ requerente no sentido de que se proceda segundo forma especial, a menOs que esta e a ordem pública do Estado requerido sejam incompatíveis.
A comiss~o rogatória deve ser executada com urgência.
ARTIGO 14

Ná execução da comissão rogat6ria, ã autoridade requerida aplicará os meios de coerção apropriados e preVistó_s por suã lei interna.
ARTIGO IS
Os documentos que indicarem a execução da comisSão
rogatória serão transmitidos por intermédio das autoridades centrais.
Quando a comissão rogatória não for executàda no
- todo ou em parte, a autoridade requerente será informaw
da imediatamente pela mesma via e as razões lhe serão
comunicadas.
-

ARTIGO 16
A execução da comissão rogatória não poderá implicar -o reembolso de quaisquer despesas.
O Estado requerido tem, todavia, o direito de exigir do
Estado requerente o reembolso das quantias pagas aos
peritos e aos intérpretes, bem como o reembolso das despesas resultantes da aplicação de uma forma especial pedida pelo Estado requerente.

ARTIGO 17
ARTIGO 11
As comissões rogatórias e os documentos que as
acompanharem serão redigidos na língua da autoridade
requerida ou acompanhados de uma tradução para essa
língua.

A autoridade requerida dará a conhecer a data e o lugar
em que se tomará a medida solicitaQa, a fim de que as
autoridades, as partes interessadas e seus representantes
possam a ela assistir.
Essa comunicação po-def.á ser feita por intermêdio das
autoridades centrais dos Estados contratantes ou direta~
mente às pessoas competentes do Estado de origem ou às
próprias partes interessadas.

ARTIGO 13
A aUtoridade judiciária que proceder à execução uma
comissão rogatória aplicará sua ler!riterna no que sere-

__Quando o endereço do destinatário-do ato o~ da pessoa cuja audiência for-pedida estiver incompleto ou inexato, a autoridade requerida se esforçará, não obstante
isso, pot atender ao Pedido que lhe houver sido formulado. Pode, para esse fim pedir informações complementares ao Estado requerente, de modo a permitir a indentifiw
caçãO e a busca da pessoa de que se trate.

CAPITULO IV
Troca de Informações -

Proteção a Menores

ARTIGO 18
No âmbito dos processo relativos à guarda de menores
ou destinªQos à proteção destes, as autoridades_ centrais:
a) comunicam-se mutuamente e a pedido quaisquer
-~iriformações a respeito das medidas tomadas sobre a
guarda ou a proteção de menores, a implementação dessas medidas e as condições materiais e morais de existênCia desses menores;
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b) prestam-se mutuamente auxílio para a busca em
seu território e a entrega voluntãria dos menores deslocados, quando o direito de guarda- tenha- Sido siffiplesmente ignorado.
Quando o direito de guarda for contestado, as autoridades centrais dirigir-se-ão com urgência a suas autoridades competentes para tomar as medidas de proteção
necessârias e para decidir do pedido de entrega de que o
menor seja objeto. Ao decidir, essas autoridades deverão

levar em consideração todos os elementos da causa
oriundos do território doS áois ES:fado$ e·-as-CecisSões e
medidas já adotadas na conveniência do menor pelas autoridades judiciârias-biaSileiras -e--TrancCSis. Para esse
fim, farão proceder, no" outro Estado às medidas de instrução e aos atas judiCíâriOs que Juf8areln- necessários,
para o que expedirãO cciiníisãO-rogatói"iâ às aüloridades
judiciârias desse Estado;
c) cooperação para que seja organizado no território
dos dois Estados um direito de visita e de hOSpedagem
em benefício do pai ou mãe-priVado da guarda-, para que
seja levantado todo obstáculo jurfdico de natureza a
opor-se a isso e para que sejam respeitadas as condições
estabelecidas por suas respectivas autoridades com vistas
à efetivação e ao livre exercício desse direito de visitã.,
bem como os compromissos pelas partes.

CAP!TULO V

ARTIGO 2I
- O prOcesso que tenha por objeto o reconhecimento de
uma sentença é disciplinado pelo direito do Estado requeridO.
-- Na apreciação da competência do tribunal de origem,
a autoridade requerida ficará viriCulada às considerações
em matéria de fato nas quais tal tribunal tenha fundado
sua competên.cia, salvo se se tratar de uma sentença proferida à revelia.
ARTIGO 22
A parte que se utilizar de uma sentença judiciária deverá--apresentar:
a) Ulna cópia da sentença q1:1e ~e_úna as Condições necessárias a sua autenticidade; b) o original do mandato de intimãção da sentença ou de qualquef outro ato que subStitua a intimãção; c) uma certidão pela qual o esciivão declare que a
senterrça jâ não admite recurso ordinário ou é executável;
d) se for o caso, uma cópia, autenticada pelo escrivão
da jurisdição que proferiu a sení'ença, da citação da parte
revel.
Os documeritos deverão ser acompanhados de uma
tradução autenticada por qualquer pessoa juridicamente
habilitada do_ Estado requerente.

ARTIGO 23

Reconhecimento e Execução de Sentenças
Judiciais e Arbitrais e de
Transações
ARTIGO 19

As disposições do presente capítulo se aplicam ao reconhecimento e à execução das sentenças proferidas pelas jurisdições dos dois Estados em matéria Civil, comercial, trabalhista e administrativa.
Aplicam-se igualmente às sentenças proferidas, em
matéria de reparação de danos de restituição de bens, pe-las jurisdições penais.
ARTIGO 20
As sentenças contenciosas e graciosas proferidas por
todas as jurisdições sediadas respectivamente no Brasil_e
na França serão reconhecidas de pleno direito no território do outro Estado se reunirem as condições seguintes:
a) que a sentença seja oriunda de uma jurisdição
competente de acordo com as regras de conflitos de competência vigentes no território do Estado onde a sentença
seja reconhecida;
b) que a sentença tenha aplicado a lei aplicável aO litígio em. virtude das regras de solução de conflitos de leis
vigentes no território do Estado onde a sentença seja reconhecida;
c) que, de acordo com a lei do Estado onde tenha sido
proferida, a sentença jâ não ad_mita recurso- oi"dinário e
seja executável; a sentença em matéria de estado e de capacidade das pessoas será, todavia, reconecida se for exe- cutável;
d) que as partes tenham sido regularmente citadas, representadas ou declaradas revêis;
e) que a sentença não contenha nada de contrário à.
ordem pública do Estado em cujo território é invocada;
f) .que um litígio entre as mesmas partes, furidado nos
mesmos fatos e que tenha o mesmo objeto:
- não esteja pendente em alguma jurisdição do Estado requerido favorecida pela prevenção;
-não tenha sido objeto de uma sentença proferida
por uma jurisdição do Estado requerido e que reúna ãs
condições necessárias ao recOnhecimento;
-não tenha sido objeto_ de uma sentença proferida
em um terceiro Estado e que reúna as condições necessárias ao reconhecimento no tei'ritóriO do Estãdo reque- rido.

Para os fins da presente Convenção, o reconhecimento
de pleno direito de uma sentença significa que_o dispositivo do julgamento terri valor obrigatório eOtreas·pa-rtes,
autora e rê. Tal dispositivo pode, especialmente, ser por
das oposto como uma exceção a to_da nova ação intentada entre as mesmas partes sobre o mesmo objetQ_e pela
iriesma causa~ tendo os tribunais a faculdade de extinguir
ou suspender o processo.
As disposições da alínea precedente não excluem a faCuldade, para os tribunais de cada um dos Estados, de,
qualquer, que seja o tribunal competente para o mérito
do litígio, ordenar, em caso de urgência comprovada,
medidas de caráter provisório ou conservatório.
As sentenças reconhecídas de pleno direito só poderão
acarretar qualquer ato de execução forçada ou ser objeto
de formalidade pública, como a inscrição em registras
públicos, depois de terem sido declaradas executórias.
As. sentenças em ma.téria de estado das pess_oas e que
façam coisa julgada poderão, todavia, ser inscritas sem
homologação no registro civil, se a isso não se opuser o
direito do Estado onde se situar tal registro.
ARTIGO 24
O processo de homologação da sentença será discipliilãdo pelo direito do Estado requerido. A autoridade judi~iária_ requerida verificará se a decisão cuja execução
tenha sido pedida satisfaz as corldições previstas no artigo 20 e cé executável. Tal autoridade- nãO procederá a
qualquer exame do mérito da sentença. A homologação
poderá ser concedida parcialmente apenas para uma ou
outra das conclusões da sentença invocada.
A parte que pedir a execução de uma sentença judicial
deverá apresentar, indepentemente os documentos exigidos pai'a seu reCo:Oliecimento, um certificado pelo qual o
escrivão declare que, contra essa sentença, não existe
oposição, recurso, inclusive de cassação. Esses documentos deverão ser acompanhados de uma tradução autenticada por qualquer pessoa juridicamente habilitada do
Estado requerente,
ARTIGO 25
Os laudos arbitrais proferidos em u.m dos dois Estados
serão- reconhecidos e executados no outro Estado se satisfiZerem as condições do artigo 20, na medida em que
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essas condições forem aplicáveis. A homologação será
_concedida n~ forma estabelecida nos artigos precedentes.
ARTIGO 26
Os pedidos que tenham por objeto o reconhecimento
ou a execução de uma sentença judicial relativa à guarda
. de menores, ao direito de visitá-los e recebê-los e às obJigações alimentares poderão ser encaminhados por intermédio das autoridades centrais. Essas autoridades centrais dirigir-se-ão, se for o cas_o, às autoridad~ nacionais
competentes para tal fim.
No caso de deslocamento ilítico ou de retenção abusiva de um menor, a sentença n:lativa ao direito de guarda
será r.econhecida .e homolqgada se satisfizer, pelo menos,
as condições previstas nas alíneas c, d, e, e f do_ artigo 20,
sempre que-o p-edido de reconhecimento o_u de exe_cução
tenha sido feito no prazo de seis meses a contar do de.'>locamento ilícito ou da retenção abusiva do menor.
ARTIGO 27
As transaçõe_s executáveis em um dos dois Estados serão reconhecidas e declaradas executáveis no outro Estado nas mesmas condições que as sentenças, na medida
em que essas condições lhes sejam aplicáveis.

CAPfrULO VI
Força probatória e execução
dos documentos públicos
ARTIGO 28
Os documentos públicos , e especialmente os atos notariais, lavrados pelos servidores públicos ou serventuários d"e: um dos Estados, terão, na ordem jurídica do
outro Estado, a mesma fOrça probatória que os documentos correspondentes lavrados pelos servidores públicos ou serventuários desse Estado.
ARTIGO 29
Os dÕcumentos mencionados no artigo precedente e
que sejam títulos executivos em um dos dois Estados serão declarados ex_ec_utáveis no outro Estado pela autoridade competente de acordo com a lei do Estado onde a
execução for pedida.
Tal autoridade verificará somente se os documentos
reúnem as condições necessárias à sua execução no Estado onde tenham sido lavrados e se as disposições cuja
execução se pretenda nada têm de contrário à ordem
póblic<l do Estado onde a execução tenha sido pedida,
CAPITULO VII
Disposições Gerais
ARTIGO 30
Os documentos expedidos pelas autoridades judi·
ciárias ou por outras autoridades de um dos Estado, assim como os documentos cuja veracidade, data, autenticidade de assinatura óu conformidade com o original
tais autoridades atestarem, estarão dispensados de qualquer legalização ou formalidade análoga, quando devem
ser apresentados no território de outro Estado.
ARTIGO 31
As autoridades centrais dos Estados contratantes poderão, a tftulo de auxílio judiciário e salvo se a ·ordem
pública Cl t<ll se opuser, dirigir-se pedidos de informação
ou de ínvestigação no ãinbito dos processos civis ou administrativos submetidos a suas autoridades judiciárias,
bem como transmitir-se, sem despesas, transladas de
sentenças judiciais.
ARTIGO 32
As autoridades centrais se fornecerão mutuamente e a
pedido de informações sobre as leis atual ou anteriormente vigente no território dos Estados de que dependam,
ARTIGO 33
A pr6va -das disposíções legislativas e costumeiras de
um dos dois Estados poderá ser feita nas jurisdições do
outro Estado eSpecialmente graças às informações fornecidas pelas autoridades consulares do Estado de cujo direito se trate.
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ARTIGO 34
Os nacionais de um <;los dois Estados terão_, nas me§mas condições que os nacionais do outro Estado, livre
acesso -às jurisdições deste para a satisfação_ e_ a de~sa de
seus direitos e ínteresSes e nelas desfrutarão da mesma
proteção jurídica.
A alínea precedente se aplica às pessoas jurídicas constituídas, autorizadas ou registradas de acordo com as leis
de um ou outro dos Estados.
ARTIGO 35
No território de um dos Est_ados não se imporá aos nacionais do outro Estado caução ou depósito sob qualquer denominação por motivo de sua qualidade de estrangeiros ou de sua residência habitual, mesmo em um
terceiro Estado. A mesma regra se aplica ao pagaffiento
que possa ser exigido dos autores ou int~rvenientes para
garantir as despesas judiciárias.
A alínea precedente se aplica às pessoas jurídicas cOnstituídas, autorizadas 01,1. registradas de acordo com as leis
de um ou outro dos Estados.
ARTIGO 36
Os nacionais de um dos dois Estados gozarão, no território do outro Estaçlo....__ de assistência judiciária nas
mesmas condições que os próprios nacionais e qualquer
que seja o lugar de sua residência- habitual, mesmo se
esta estiver situada em um terceiro Est:ido.
Os pedidoS- de assiStência j'!ldiciâria, acompanhados
dos documentos apresentados para apoiá-los ~oderão
ser~ transmitidos por intermédio das autoridades centfais.
A pessoa admitida à assistência judiciária _E-O Estado
de origem dela gozará no Estado requerido sem novo
exame e nos limites previstos pela legislação desse Estado para as c_omunicações de atos relativos a seu processo, para a execução de Comissões rogatórias, s::i.lvo os
pagamentos devidos aos peritos, para os atos e processos
que tenham por objeto fazer reconhecer a sentença ou
fazê-la executável, assim como para os atos e procedimentos de execução da sentença de ho_rnologação, que
não acarretarão, qualquer reembolso de despesas pelo
Estado requerente ao Estado requerido.
ARTIGO 37
Por ocasião de um litígio em matêtia civil, comercial,
trabalhista ou administrativa, oS advogados membros de
um colégio estabelecido junto.ao tribunal de primeíra
instância poderão ass_i$tir ou r:epresentar as partes naS jurisdições e nos órgãos juriSdicionais do outro País, tanto
durante as medidas_ de itJ-strução quanto no julgamento,
nas mesmas condições que os advogados desse País.
O advogado que usar da faculdade de assistir ou de representar as partes em uma jurisdição ou qualquer órgão
jurisdicional do_ outro_ País deverá respeitar as regras
profissionais e os usos locais vigentes- no_ País de recepção, sem prejuízo das obrigações que lhe incumbirem
no País de procedência. Deverá ser apresentado à juris~
dição pelo presidente do colégio competente no País de
recepção. ao qual indicará especialmente, a organização
profissional de que dependa e a jurisdição na qual ordi~
nariamente postule, estabelecendo sua qualidade de ad·
vogado. Deverá, para recebimento de toda comunicação
prevista em lei, proceder a eleição de domicílio junto a
um advogado do dito Pais. Se um advogado tiver dificuldades para tal eleição, o presidente do colêgio designafá
o advogado desse colégio junto ao qual seja feita a
eleição de domicílio.
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ARTIGO 38
Os dois Estados se comunicarão, a pedido e sern despesas, certidões de qualquer ato do estado civil referente
a seus nacionais.
Tal transmissão se efetuarã por via diplomática ou
Consular. Os naciomiTs de um dos Estados poderão, todavia, dirigir-se diretamente à autoridade competente do
.out,ro Estado.
-Os atos do estado civil lavrados ou transcritos nos
postos diplomáticos ou consulares de cada Estado são
assimilados aos atos do estado civil lavrados no território desse Estado.

Autorid_ade solicitanty: ....•.•..•.••.•.•.. , .....
Identidade e endereço da pessoa interessada na transmissão do ato: .............-.•.. _.-~-=-~

....-.... . .,. .... -..

ATO JUDICIÁRIO (*)
Identidade das partes: ................. _.•_.•...
Natureza e objeto do atg: ..........•..•.. ~ •.••
Natureza e objeto do processo e montante do litígio:
Data e lugar do comparecimento (*): .........•.•
. Juízo ou tribunal que proferiu a decisão (*): .....
Data da decisão (*): ...................-.•.. ~··.
Indicação dos prazos que figuram no ato (*):

ARTIGO 39
Nenhuma disposição desta Convenção poderá ser interp_retada como excludente da aplicação da Convenção
de Viena sobre Relações Consulares_,
-

CAPITULO VIII
Disposições finais
ARTIGO 40
As dificuldades que ocorrerem na aplicação da pr~<?~
te Convenção serão resolvidas por via diplomãtic~.
ARTIGO 41
Cada Parte Contratante se compromete a notificar à
OUtra o cumprimento dos procedimentos exigidos pela
sua Constituição para a entrada em vigor da presente
Conv~çào, o que se efetivarã no SexagêSitho dia a con~
tar da data da última dessas notificações.
ARTIGO 42
A presente Convenção terá duração ilimitada. Cada
Parte Contrat:inte p-oderá· denUnciá-Iii-a qualquer momento, e essa denúncia terá efefto seis meses depois da
data do recebimento de sua notifiCã.ção pelo outro Estado.
Feito em Paris, em 30 de janeiro ·de 1981, em dois
exemplares, em línguas portuguesa e francesa, sendo ambos os textos .igualmente autêntic_os.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guerreiro.
Pelo Governo da.Reptí.blica Francesa: Jean FrançoisPoncet.

Ficha descritiva dos elementos essenciais dos atos
judiciais ou extrajudiciais em matéria civil, comercial, trabalhista ou administrativa expedidos pela República Federativa do Brasil e destinados a pessoas
que se encontrem no território da República Francesa
ou expedidos pela República Francesa e destinados a
pessoas que se encontrem no território da República
Federativa do Brasil.

ELEMENTOS ESSENCIAIS DO ATO
Convt:nção de Cooperação Judiciária em Matêria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, assinada
pela República Federativa do Brasil e pela República
Francesa em Paris, aos 30 de janeiro de 1981.

ATO EXTRAJUDICIÁRIO (*)
Natureza e objeto do Jlto: .... -......• _._ ..•.••...•
Data e-lugar do comparecimento('''): ... ···~---··
-Autoridade que _çrdenou a entrega do ato ("): ....
Data do despaCho que ordeno~_~ entrega do ato(*):
Indicação dos prazos que figuram no ato ("'): ....
Relação com o destinatário_do ato (parentesco, subordinação ou outra) ............•....••.....•_•..•. ~
Que a entrega não foi feita, pelos motiVos seguinte~:
Recibo informativo do resultado das diligências feitas
a fim de entregar a seus destinatários a tos judiciais _ou extraJudiciais em matéria civil, comerciai, trabalhista ou
administrativa expedidos pela República Federativa do
Brasil e destinados a pessoas que se encontrem no território da República Fran:cesa ou expedidos pela República Francesa e destinados a pessoas que se encontrem no
Writófío da' República Federativa do_Brasil.
Convenção de Cooperação Judiciária em Matéria CiVif, Comercial, Trabalhista e Administrativa, assinada
pela República Federativa do Brasil e pela República
Francesa em Paris, aos 30 de janeiro de 1981.
(artígo
Autoridade solicitante: ..

5~")

,~.~

..••••....•..•••• ·~

A TESTADO (l)
A autoridade infra-assinada tem a honra de atestar:
Que a entrega foi feita
Aos (data) ... , ......•.•.......•......•.•.•... _.
Em (localidade, rua, número} ·-· ·-·· •..... ~....... .
Como se segue:
Os documentos mencionados no pedido foram entregues a:
Identidade da pesso~;t: ......._.. -..••....•.•••• ~ ..
A - Documentos comprobatórios da execuçã_o.
B - Peças devolvidas, especialmente caso a entrega não
tenha sido feita.
Feito em ........... ,aos ···········~-··············~·
Assinatura e selo da autoridade central do Estado requerido.
..

(*) Riscar as menções. incab!veis.

(•) Riscar as menções incabívcli.
ANEXOS (quando cabivel)
(1) Este atestado (:: preenchido na lfngua do Estado tequecido.
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento Interno, e eu,
Moacyr Dalla, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 45, DE 1984
Altera a Resolução n9 362, de 30 de novembro de 1983, do Senado Federai, que autoriza o
Governo do Estado de Goiás a contratar empréstimo externo no valor de USS 55,000,000.00
( cinqüenta e cinco milhões de dólares americanos), destinado ao Programa "Rodovias Alimentadoras", naquele Estado.
Art. 19 o·art. 19 da Resolução n9 362, de 30 de novembro de 1983, do Senado Federal, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. J9 É o Governo do Estado de Goiás autorizado a realizar, com a garantia da
União, uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 55,000,000.00 (cinqüenta e
cinco milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto
a organismos financeiros internacionais, sob a orientação do Ministério da Fazenda e do
Banco Central do Brasil, obedecido o seguinte cronograma de contratações: em 1984, US$
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos); em 1985, US$ 25,000,000.00 (vinte e
cinco milhões de dólares americanos); em 1986, US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares
americanos), parcelas estas a serem utilizadas na oportuna liquidação dos compromissos externos existentes e inclusive os decorrentes do financiamento concedido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, na forma dos Avisos n9s 742 e 743, ambos de 22 de junho de
1982, da Secretaria de Planejamento da Presidência da República."
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 31 de agosto de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente
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1.2.4 - Comunicaçio

-Do Sr. Senador Roberto Campos, que se au·
sentará do País.

1.2-EXPEDIENTE

1.2.1- Oficio do Sr.
Deputados

!"'~Secretário

1.2.5- Comunicação da Presidência

da Câmara dos

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do se·
guinte projeto:

- Projeto de Lei da C_â_mara,_~8 /84 (n11
3.994/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera a redação do art.
49 da Lei n9 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe
sobre as atividades do mC:.dicQ-residente.

1.2.2- Parecer encaminhado à Mesa

----=- -Recebimento do Oficio n'i' S/16, de 1984 (n"'
0305/84, na origem), do Sr. GovernadOr do Estado
do Pará, solicitando, autorização do Senado Federal
a fim de que aquele Estado possa realizar operação
de empréstimo externo, no valor de
US$2I,OOO,oo0.00, para o fim- que especifica.

1.2.6- Discurso do Expediente
SENADOR ITAMAR FRANCO -Transcrição
de artigo do jornal "O Estado de S._ Paulo", de hoje,
intitulado Decida sim, Senador Dalla.

1.2.3 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n9 163/84, de auto~
ria da Comissão- Diretora, que reajusta os atuais valores de vencimentos e proventos dos ·servidores ativos e inativos do Senado Federal, e dá outras providências.

SENADOR JORGE KALLlME - Cinqüentenãrio do falecimento de João Craveiro Costa.
.SE.NADOR ROBERTO SATURNINO, como
líder - Justificando projeto de lei, que apresenta,
in_stituindo o estatuto das empresas estatais.

1.2.7- Leitura, d_e projeto
Projeto de Lei do Senado n9 164/84, de autoria do
Sr. Senador Roberto Saturnino, que institui o Estatuto das Empresas Estat_ais,_dispondo sobre a fiscalizaCão dos seus ataS, criandO-formas de cc-gestão e
determinando outras providências.

1.2.8 - Requerimento
N~> 185/84, dC? autoria do Sr. Senador Itamar Franco e outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo
destinado aos oradores do Expediente da Sessão de
18 de setembro próximo seja dedicado a reverenciar a
memória do ex~Deputado Israel Pinheiro.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n9 13/80, de autoria do
Senador Itamar Franco, que estabelece abatimento
nos preços de derivados de petroléo e do álcool,
quando destinados ao consumo próprio de motoristas profissionais autôn__omos. D~scussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de "quorum" após
usarem da palavra os Srs.Itamar Franco, Marcondes
Gadelhã:,_ Rob_erto _Saturnino e José Fragelli .
Projeto de Lei da Câmara n~> 5/81 (n9 3.035/80, na
Casa de origem) alterando o art. IQ da Lei fl9 6.226,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

2952 Sâbado 1•

Setembro de 1984

-:-

.

de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a contagem

Requerimento n~> 171/84, solicitando urgencaa
para a Mensagem n~' 37/84, pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização do Senado
para que a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP)
possa contratar operação de crédito no valor de CrS
~_151.459.676,00 (cento_ e cinqüenta e _urn milhões, quatrocentos e cinqUenta e nove mil, seiscentos e setenta
e seis cruzeiros.)yot_ação adiada por falta de quorum.

recíproca de tempo de Setviço Público Federal e da
atividade privada para efeito de aposentadoria, e dá
outras providências. Votação adiada por falta de
••quorum".
Projeto de Lei da Câmara n"' I Oj81 n~' 1.529 j79, n~
Casa de origem), que dispõe sobre a aPosintadoria,
com proventos integrais, dos ex-combatentes segurados da Previdência Social. Votaçi'i.o adiada por falta
de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n~' 44/81, n~' 587/79, na
Casa de: origem) que veda aos veículos de oomuni-.
cação de massa (rádio, tel~visão, ciriema, jorna!s_, re-.

Projeto de Lei da Câmara n~> 79/79 (f!9_l.51l/75._
r-ta CMa de_origem) que acres~enfa parágrafo ao art.
5~> d-a Lei Ii9 3:so7, Qe 26 de ã&:ostó de -1960;-que -diS~
põe sobre a Lei Orgânica da PreviQ.ência Social, alterada pela Lei n9 5.890, de _8 _de junho de 1973. (Apreçiaçã.o preliminar da juridicidade). Votação adiada
por falta de quorum.

vistas, cartazes, anuârios ou qualquer outro tipo de
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de
anúncios e de comerciais que não sejam_ negociados,
produzid_Qs, criados, filmados, gravados copiado$imagem e som - por profissionais e empresas brasileiras. Votação adiada por falta de quorum.

Projeto de Resolução n~> 26/84, que autoriza aPrefeitura Municipal de Tenente Ananias (RN) e elevar
em CrS 16.041.082,33 (dezesseis milhões, quarenta!!
um mil, oitenta e dois cruzeiros e trín.ta e três centaVos. Discussão encerrada, ficando a votação adiada
por faÚa de quorum.

Projeto _de Lei da Ç~m_ara n~' 53/77 nl' 2i7j75, na
Casa de origem)_que dispõe sobre conQições a ob~er
var na renovação de contratos de atletas profissionais, e dá outras providências. VotaÇio 'adiada por
falta de quorum.
Projeto de Lei. da Câmara n~ 65/79 (n~> 4.257'(77,
na Casa de origem) que autoriza a alienação de _imóveis residenciais da Rede Ferroviária- Federal e seus
ocupantes. Votação adiada por falta de q~rurD. -

1.4-COMUNICÀÇÃO DA PRESIDENCIA

-~.f>E!YADOR

GASTÃO MVLLER- Ar\igo do jornal "O Estado de S. Paulo", ediçãO do últímo dia 25,
intitUlado .. FaYorecendo a confusão", atinente à Ordem do_ Dia do Ministro do Exército alusiva ao Dia
do Soldado.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Homenagem da Assembléia LegislatiYa do Amazonas a
Dom Arcângelo Cerqua, Bispo Diocesano de Parintins, concedendo-lhe o tftulo de "Cidadão do Ama-

.zonas"~

l.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO

Do Sr. Itamar=Franco, pronunciado na sessão de

30-8-84.
3- MESA DIRETORA

1->~ DISCURSOS AP0S A ORDEM DO DIA

4- LIDERES

SENADOR HELV!D!O NUNES- Apelo em favor da equiparação salarial dos servidores nordestinos da ECT aos níveis dos demais funcionãrios da-qUela ·empresà.

Ata da 136"" Sessão,

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Programa de ação específiCo para o Nordeste, proposto pelo
candidato do PDS à sucessão presidencial, Sr. Paulo
Maluf.

2-DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO
ANTERÍOR

Adiamerlto da votaçãO do Re"qu"erirriento r::t~'
1~/84, tido no EX.j,-ediente.. e:i.n virtud~ da·inexistênciã. de quorum.

Requerimento n~' 170 f84, solicitando urgência
para a Mensagem n~" 36./84, pela qual o Senhor Presidente da República solícita autorização do Senado
para que a Prefeitura Municipal de Rio Cl_aro (SP)
possa contratar operações de crédito no valor de Cr$
33.283..JOO,OO (trinta e três milhões, duzentos e oitenta e três mil e setecentos cruzeiros). Votaçlo adiada
por falta de quorum._

2~

SENADOR FÁBIO LUCENA - Fracasso do_s_
atletas brasileiros nos jogos de Los Angeles, a propósito de denúncias feitas pelo "Jornal do Brasil",
edição de hoje, de irregularidades na lista de integrantes da Delegação Brasileira à última oHmpiada.

DOS

E VICE-LIDERES DE PARTI.

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER·
MANENTES
~

em 31 de agosto de 1984

Sessão Legislativa Ordinária,

da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla,
Lomanto Júnior e Marcelo Miranda
EXPEDIENTE

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE; PRESENTES OS Sl/.S. SE:NADORES:
~-

OFICIO
Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Raimundo Parente -- Aloysio Chaves - Gabriel Hermes- Hélio GIJ.eiros --Alberto Silva- Helvídio Nunes - Almir Pinto - José Lins - Moacyr Duarte Martins Filho- Marc-ondes Gadelha - Ãd.erbil Jurema- Cid Sampaio- Mªrco Maciel- Luiz Cavalcante
- Passos Pôrto - Lomanto Júnior - Luiz Viana Moacyr Dalla - Roberto Saturnino - Itamar Franco
- Henrique Santillo- Mauro Borges -_G?stão Mülter
-Marcelo Mira_!llia- Pedro Simon:- Octâvio Cardo-

Do Sr. I Q~Secretário da Câmara dos Deputados;
ehcâminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• !58, DE 1984
(IJ93.994/84, na CaSa de origem)

<D: iniciativa do Senhor Presidente__ da Repúbli9a)
Altera a redaçào do art. 49 da Lei n~> 6.932, de 7 de
julho de 1981, que dispõe sobre as ativldades do médico residente.

so.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla).- A lista de
presença acusa-o comparecimento de 30 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamoS- nossos trabalhos.
O Sr. !~>-Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

O Congresso Nacional decreta: __
~

ArL YQ -0 art. 4~> da Lei n9 6.932, de 7 de julho de
1981, passa a ter a seguinte redação, mantidos os parágraf?s:
"Art. 4~> Ao médico residente será assegurada
bolsa de estudo de valor igual ?O fixado no art. 51' da

Lei nl' 3.999, de 15 de dezembro de 1961, acrescido
de uni adicional de 35% (tririla e c1nco por cento)
por regime especial de treinamento em serviçõ--d-e 60
(s~senta) horas semanais, mais 10% (dez por cento),
a título de compensação previdenciária, incidente
na classe de salário-base a que fica obrigado por
força de sua vinculação, como autônomo, ao regime
da Previdência Social.
Art. 21'
_cação.
Art. 39

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-~

as disposições em contrário_.

MENSAGEM N• 269, DE 1984
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51_ da Constituição, tenho a honra
de submeter à elevada deliberação de Vossas ExCelê~
cias, acompanh-ado de Exposição de Motivos da Senhora
Ministra de Estado da Educac~o e Cultura, o anexo pro~
jeto _?e _lei que ..altera a redação dó art. 49 da Lei _n~>

~-
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6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do médico residente".
Brasflia, 31 de julho de 1984_.- João-Figueiredo. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 96, DE 27 DE JULHO
DE 1984, DA SENHORA MINISTRA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de suhmenter à elevada consider:ação
de Vossa Excelência para, uma vez aceita, ser encaminhada à apreciação do Congresso Nacional, projeto de
lei qu~, "altera a redação do art. 49 da Lei número 6.932,
de 7 de julho _de 1981, qUe dispõe sobre as atividades do
médico residente".
A alteração incide sobre a sistemática de fixação do
valor da bolsa de estudo ao médico residente, em razão

zes mais o salário mínimo comum nas regiões ou sobregiões em que exercerem a profissão.

(Às, Comissões de Legislação Social e de Finanças.)

PARECER
PARECER N• 439, DE 1984

Da Comissão de Legislação Social, sobre o Proje~
to de Lei da Câmara n~' 59, de 1984 (n' 1.071~8, de
1979, na Casa de origem), que "altera a redação do
"caput" do artigo 492, da Consolldaçio das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto~Iei n9 5.452, de I I'
de maio de 1943".

de sua condição de aluno de curso de pós-graduação.

Pela norma vigente, o valor da bolsa equivale ao vencimento inicial da carreira de médico, de 20-(vinte) horas
semanais, do DASP, acrescido de um adicícinal de 8%;a_
título de compensação previdenciária, incidente na classe
da escola de salário-base a que fica obrigado por força de
sua vinculação, como autônomO, ao regime da PreYidência Social.
A base de pagamento da bolsa, tal como ora se sugere,
é o valor fixado no art. 59-da Lei n9 3.999, de 15 de de_- __
zembro de 1961, acrescido de um adicional de 35% (trin:.
ta e cinco por cento) por regime especial de treinamento
~m serviço de 60 (sessenta) horas semanais, mais 10%
(dez por cento), a título da compensação previdenciária
a que alude o dispo<õitivo legal que se dispõe alterar.
Devo esclarecer a Vossã. Ex.cclência que a presente
proposta resulta de entendimento conjui1t0 deste Ministério com os da Saúde e da Previdência e Assistência So~
dai. após reuniões dos Secretários-Gerais das três Pastas. devidamente credenciados pelos respectivos titulares.
Por outro lado, a mudança correspondente ao atendimento possível. no âmbito governamental, de reivindicação dos médicos residentes, com a indispensável preservação da parte do Governo, no que tange à sua caracterização como alunos de curso de pós-graduação, e não
como empregados.
Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protestos_de estima e distinta consideração.- Esther Figuei~
redo Ferraz.
LEGISLAÇÃO CiTADA
LEI N• 6.932,
DE 7 DE JULHO DE I981

Dispõe sobre as atividades do médico residente, e
dá outras providências.
Art. 49 Ao médico residente será assegurada _bo_(sa
de estudo de valor equivalente ao vencimento inicial da
carreira de mêdico, de 20 (vin_te) horas semanais, Qo Departamento Administrativo do Serviço Público DASP, paga pela instituição, acrescido de um adiCiOnal
de 8% (oito por cento), a título de compensação previdenciáriã., fncidf:il.te na classe da escala de salário-base a
que fica obrigado por força de sua vinculação, como au~
tônomo, ao regime da Previdência Social.
LEI N• 3.999,
DE r; DE DEZEMBRO DE 196I

Relator: Senador Gabriel Hermes

O Projeto em exame, originário da Câmai:a dos Depu-

PRJ:>JETO DE LEI DQ SENADO N• 163, DE 1984
Reajusta os atuais rvalores de l'encimentos e pro• Veritos dos servidores aÜl'os e inadv-Os dO Seniado Federal, e dá outras proddências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. {9 Os_ atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e i.nativos do Senado Federal,
bem assim os das pensões, resultantes da aplicação da
Lei n9 7.204, de_S de julho de 1984,.são reajustados em
65% (sess.:enta e cinco por cento) ressalvado o disposto no
parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. O reajustamento previsto no caput
deste artigo não se aplica aos servidores de nível médio,
os quais passam a ter os rescpectívos vencimentos e proventos revistOs nos valores constantes do Anexo desta
leL

tado-s, pretende adotar a seguinte redaçãó pa-ri o artigO
492 da Consolidação das Leis do Trabalhq:

Art. 29 Serão descontados do reajustamento ora estabelecido ·quaisquer antecipações retributivas efetuadas
com Qase _na majoração autorizada pelo Decreto-lei n9
2.130,_ de 25 de junho de 1984.

"O empregado que contar mais de um ano de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido
senão por motivo de falta grave ou circunstância de
força maior, devidamente comprov~da,"

Art. J9 ·FiCa elevadO para CrS 4.800,00 (quatro mil e
oitocentos cruzeiros) mensais, por dependente, o valor
do salárío-famíTía.

N<l "Justificativa" da proposição, argumenta o autor
que "a estabilidade no emprego propicia o aumento da
produtividade e a tranqüitidade social, fazendo com que
o empregado se fdentifique com a empreSa onde milita,
sintonizando seus interesses com os dele, o que, evident~
mente, beneficja toda a economia nacional",
A medida -é uma faca de dois guines. -Se, de um ladr:>,
Vbu à manUteilçào do enlprego, s-ob implíc-ito -furldainenM
to de que o "FGTS" facilita a despedida dO_emj)re&ado",
de outro, dará margem a que, em vez dos ?0% de empre-gados vinculados àquele sistema, se passe a ter 100%. A
pretensa estabilidade após um ano de serviço eXistirá,
apenas, no papel, pois, embora teoricamente- a -Opção
seja do empregado, na prática ela tem sido uma decOrrência da própria oferta de emprego.

De fato, o sistema da estabilidade, instituído há décadas, poderá ser aprimorado Ou substituído, porêm após
.aprofundados estudos do problema. Certamente o ideal
seria a existência de um único sistema, no qual o empregado tivesse as vantagens inerentes ao FGTS, sem prejudicar irremediavelmente a faculdade de substituição que incumbe ao empregador, na contenção do risco da atividade econômica.
Quando a empresa admite o empregaDo, após
selecionã-lo e examinar seu currículo ou antecedentes, é
de supor que necessite, realmente, dos seus serviços. A
sua despedida, portanto, só ocorre quando as circunstâncias configuram não mais existir aquela necessidade
e; é claro, geralmente por motivos de força maior ou de
falta grave.
A solução simplísta de assegurar estabilidade após o
primeiro ano _de serviço, a nosso ver, não ~olve_ o
problema. Pelo _contrário, o agrava, ante a reação :natu~
ral ctos empregadores de só admitir os empregados optantes pelo FGTS.

Sendo assim, por não apresentar o projeto a solução
o-:-ideal para o impasse, opinamos pela sua rejeição.
~ala das Comissões, 30 de agos~o de 1984.- Jutahy
Magalhães, Presidente - Gabriel Hermes, Relator Almir Pinto- Hélio Cueiros, vencido.- Jorge Kalume.

Altera o salário mfnimo dos médicos e cirurgiões-dentistas.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O e:xpedien·~···-·····,...~··~~~....,..-~--·-~---~-----~--~te lido vai à pu~_licação.
Art. 5'i' Fica fixãdo o salário mínimo dos médicos
em quantia igual a três vezes e o dos aux.iliares a duas ve.=--

Sábado 1• 2953

·__ Sobre a mesa projeto de lei cuja leitura serã feita pelo
Sr. }9-Se_cretãrio.

Art. 4'l A Administração do Senado Federal elã60-rará as devidas tabelas com os valores reajustados na
forma desta lei.
Art 59 Nos cálculos decorrentes da aplicação desta
lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 69 As despesas com a execução desta lei corredio à oonta do Orçamento Geral da União, para o
exercício de l984.

Art. 79 Es~a lei entra em vigor na data de sua publicação,_cpm ef<;;itos financeiros a partir de \9 de julho de_
1984.
Art. 89

Revo~m-se

as disposições enl cOntrário.

Justificação
O Poder Executivo, com o Decreto-Lei n9 2.130, de25
de junho de 1984, reajustou os atuais valores de vencimentos, salários e proventos dos seus servidores, bem ass_im o~ das pensões, no percentual a 65%, a _partir de )9 de
julho de 1984. Faz ressalva, contudo, em relação ao pessoal de nível médio, em razão da correção que se impunha em determinados níveis da referida escala. Elevou
ainda, o valor do salárioMfamJ1ia para Cr$ 4.800,00 mensais, por dependente, remetendo ao Departamento Administrativo do Serviço Público DASP, a responsabilidade de elaboração das tabelas com os valares reajustados.
Conforme prescrevem os arts. 42, IX, 98 e 108, § l9,da
Constituição Federal, ao Senado Federal incumbe a ini~
ciativa de projetÇ)s de leis que fixem oii vencimentos de
seus servidores, tomados como paradfgmas os estabeleci·
dos para os funcionários do Poder Executivo, consoante
o princípio constituciOnal da paridade retributiva entre o
pessoal das administrações dos três poderes.
Tratando-se, pois, de recomposição do poder aquisiti~
vo dos vencimentos, atingido, no último semestre, por
evidentes acréscimos inflacionários, o presente Prõjeto apresenta-se como medida de inegável e urgente necessidade.
Sala da Comissão Diretora, 31 de agosto de J984. Moacyr Dalla - Lomanto Júnior - Jaison Barreto Henrique Santillo- Lenoir Vargas- Milton CabraiRaim_ttndo_Parente.
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Art. 4~ FiCã suspensa, até 31 de dezembro de 1984, a
concessão de n_ovas excepcionalidades com base no Decreto n9 86.795, -de 28 de dezembro de 1981.
· .-- Art. 5" Os órgãos e Entidades, no corrente exercfCio",'adofar8:o medidaS Parã. reduzir despesas, ajustando a
sua execução orçamentária à efetiva disponibilida.de dos
créditos autorizados.
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto
neste artigo, os Órgãos e Entidades reexaminarão a sua
Programação de trabalho, de forma a evitar quaisquer
solicitações de créditos adicionais, bem como, rever osjâ
encaminhados à Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Art. 69 A despesa decorrente da execução deste
decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento
Geral da União para o exercício de 1984.
Art. 7~ Este decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, com efeitos fmanceiros a partir de 19 de
julho de 1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1984; 1639 da Independência e
96% da República- JOÃO FIGUEIREDO - lbrahlm

(Art. 19, parágrafo único, '-da Lei
1j::ARGOS E EMPl<JlGOS DE

NM-1
NH-2
NM-3
NM-4
NM-5
NM-6
NM-7
NM-8
NM-9
NM-10
NM-ll
NM-12
NM-13
NM-14
NM-15
NM-16
NM-17
NM-18
NM-19
NM-20
NM-21
NM-22
NM-23
NM-24
NM-25
NM-26
NM-27
NM-28
NM-29
NM-30
NM-31
NM-32
NM-33
NM-34
NM-35

N!VEL MEili<0 -

VENCIMENTO OU SALARIO
(Cr$ 1,00)
A PARTIR DE 1/JULH0/84

REFERl!:NCIA

.

100.000
104.700
109.800

ns.ooo

-

-

-

-

.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 7.204, DE 5 DE JULHO DE 1984
Reajusta os atuais 'Valores de vencimentos e proventos dos servidores atlvos e lnatl•ms do Senado Fe-

deral, bem como os das pen5Ões, e d' outnas providên.-.

120.600
126.500
131.500
137.200
143.200
148.800
154.500
160.300
166.600
173.000
179.000
186.500
192.700
200.000
207.700
216.700
227.400
238.600
250.400
262.900
275.900
289.500
303.900
318.900
334.600
351.200
368. soo
396.400
432.000
470.700
51.2.800

Art. 69
cação.
Art. 7"

Abi-Ackel -

Faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu
sanciono a segui_nte _lei:
Art. t9 Os a_tuais valores de vencimen_~os e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Feder:al,
bem como os das pensões, resultantes ~<L ~plicação da
Lei n"' 7 .125, de 26__de setembro de 1983, são reajustados
em 65% (s~enta_e cinco por cento), a pa~tir de 19 de janeiro de 1984.
Parágrafo único. Serão Qesc_ontado_s do reajuslanlento ora estabelecido quaisquer antecipações retr1butiVas
efetuadas corri base na majoração aut()Ii_zada pelo
Decreto-lei n9 2.079, de 28 de d~zemb~o de _i983.
Art. 2"' Fica elevado para Cr$ 2.4QO,QO (dois mil_ e
quatr!='centos cruzeiros) mensais, por dependente, ovalor do salário-família.
Art. 39 A Administração do Senado Federal elaborará as tabelas com os valores reajustados na forma desta Jei.

Art. 49 Nos cálculos decorrentes da apli_cação desta
lei serão d_esprezadas as frªções de cruzeiro.
Art. 59 As despesas com a exeçução desta lei correrão à conta do Or_çament_o Geral. da União para o exerci~
cio de 1984.

Delfim Netto.

ANEXO

25

(Art. J9, parágrafo único, do Decreto-lei n9 2.130, de
~e junho de 1984)

-

Cargos e Empregos de Nível Médio

ReferênciQ

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

Brasília, 5 de julho de 1984; 163<.> da Independência e

96% da República. - JOÃO FIGUEIREDO, lbrahim
Abi-Ackel.
DECRETO-LEI N•2.130, DE 25 DE JUNHO DE 1984
Reajusta os atuals valores de vencimentos, sahillos
_e proventos dos servidor~ civis ~o Poder Executivo,
bem ·como os das pensões, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso_ da atribuição que
lhe Confere o art. 55, item UI, da Constituiçãg,
Decreta:
Art. !9 Os atuais valores de vencimentos, salários e
proventos dos servidores civis do Podir Executivo, bem
como os das pensões, resultantes da:_aplicação do
Decreto-lei n"' 2.079, de 20 de dezembro d~ 1983, são rea_~
justados em 65% (sessenta e cinco por cento), ressalvado
o di_(lposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo ~nic(). Os vencimentos, salários e provenlõs relativos ao pessoa( de nível médio PãsSam a vigorar
na forma do Anexo deste decreto-lei.
Art. 2"' Fica elevado para Cr$ 4.800,00 (quatro m_ij e
oitocentos cruzeiros) o valor do saláriQ-_famijia.
Art. 3"' O Departamento Administrativo d.o Serviço
Público elaborará as tabelas com os valores reajustados
na forma deste decfetO-lel ê expedirá norrrias complementares para a sua execução.

Vencimento ou Salário

(Cr$1,00)
a partir de 1/)ulho/84

.

elas.
O Presiden_te dª _República

Setembro de 1984

NM-1
NM-2
NM-3
NM-4
NM-5
NM-6
NM-7
NM-8
NM-9
NM-10
NM-11
NM-12
NM-13
NM-14
NM-15
-NM-16
NM-17
NM-18
NM-19
NM-20
NM-21
NM-22
NM-23
NM-24
NM-25
NM-26
NM-27
NM-28
NM-29
NM-30
NM-31
NM-32
NM-33
NM-34
NM-35

100.000
104.700
109.800
115.000
120.600
126.500
131.500137.200
143.200
143.800154.500
160.300
166.600
173.000
179.000
186.500
192.700
200.000
207.700
216.700
227.400
238.600
250.400
262.900
275.900
289.500
303.900
318.900
334.600
351.200
368.500
396.400
432.000
470.700
512.800

(Às-Comissões de Constitufc:ão-e JuStíça e de Finanças.)

Setembro de 1984

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dullo.)- O projeto. de
lei que vem de ser tido serâ publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19Secretário.
É lida a seguinte

OFICIO/GAB/N' 059
Brasília-DF, 28 de agosto de 1984
Senhor Presidente.
Tenho a honra de comunicai- a Vossa Excelência, de
acordo com o disposto_no artgo 43, alínea .. a", do Regimento Interno, que me ausentarei _dos trabalho~ da Casa
no período compreendido entre 31 de agosto a 5 de setembro de 1984, para breve viagem ao exterior, para proferir conferência,

Atenciosas saudações. -Senador Roberto Campos
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a)- a Presidên·
ciu fica ciente.
A Presidência recebeu, do Governador do _Esta.do dÕ
Pará, _o Ofício n9 Sjl6, de 19~4 (n9 0_305/84, na origem),
solicitando, nos termos dç itçm ~V do artigo 42 da Çonstituição,- autorização _dQ_ Senado Federal a fim de que
aquele Estado possa realizar operação de empréstimo externo, no valor deUS$ 2l,OOO,OOO~OO(vintee ummilhõ_e_s
de dólares norte-americanos) ~para o fim que especifica.
___
_ ___ _
~A matéria ficará _aguardando, na Secretaria-Ger<!l da
Mesa, a complementação dos documentos necessários.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ""7" _tlá ~radares
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO- (PMD!l- MG. Pro·
nuncia o seguinte discurso)__; Sr. Presidente, Srs. Sena.dores:
Quero ler, para que _conste_ dos Anais, o editçrial Oehoje do jornal O Estado de S. Paulo, que diz o seguinte:
DECIDA SIM. SENADOR DALLA!
Poucas vezes neste_ pafs, determinado conjunto
de circunstâncias resultaram em conferir ao juízo,ao discernimento, às convicÇões de um homem a importância da decisão que o presidente do CongressO
Nacional, senador Moacyr Dalla, se obriga a tomai"
- e em prazo certo, pois comprometeu-se o Senador
a fazê-lo até quarta-feira próxlm.a: colocar ou não
na ordem do dia a emenda Theodoro Mendes, que
estabelece eleições di retas para a Presidência da República.
Na verdade, pelo tom solene e justificada mente
emocionado com_ que o presidente do Congresso
deu _resposta ao apelo conjunto a ele enderaçado em
·Seu gabinete_ pelo candidato da Aliança Democi"ática, Tancredo Neves, por dirigen-tes e Uderes do
PMDB, do PDT, do PT, da Frente Liberal do PDS,
do Grupo Só Diretas do PMDB e pelo senador Nélson Carneiro; do PTB, viuMse que S~ Ex' está perfeitamente consciente da pesada responsabilidade que
ora lhe cai nos ombros - pois aquele :apelo, com
certeza sentia o senado!' não era apenas o desejo _t;:xpresso de políticos e partidos ali presentes; era o eco
do desejo maior de toda a Nação, que se mobilizou
em campanha memorável, sem precedentes, pelas
diretu.s-jâ, e '>::ê agora esta especialmente fav.orecida
Oportunidade de o Congresso, finalmente, cumprir
a vontade poHtica da so_ciedade que represen~a.
Está nas mãos de Moacyr Dalla a oportunidade
do grande salto para a democracia, jã. Vale dizer, o
apressament_o da insti_tucionalização políticojurfdica do poder, do Estado de Direito pleno, da
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forma de investidura na Presidência mais consentânea aos princípios da representatividade democráti~
ca- a saber, eleições diretas, que propiciam aferir
diretamente, pelas urnas, a vontade política da
maioria da socieda4e. Alêm disso, de_písão que- pode
levar à eliminação de um eSdrúXulo colêgio deitara!, composto de__686 pe-Ssoas que nem de longe, pela
diStorção casuístiCa de sua composição, representam 60 milhões de eleitores ou as unidades federadas em que se distribuem, enfim, tudo aquilo que
significa a superação dess_a_etapa vestibular da ins_tauração democrática, que atravessamos, para nos
levar, diretamente, sem maiores transições, a um regime de governo sem tutelas impostas.
Dois f:itores positivos trazem a esperança de que
o senador Moacyr Dalla Optará pelo sim, colocando
na Ordem do dia a emenda Theodoro Mendes. O_
primeiro é decisão unanimemente favorável 9a Co- _
--~missãq de Constituiç~o e Justiça do Senado, devidamente.enfatizada pelo presidente do Congresso; outro são os próprios termos com que Dallajustificou
o prazo de uma semana, necessário-para sua tomada
de d_ecisão, pois o senador reconhece tratar-se de
u)l];t decisão histórica - e é evidente "que não haveria de considerar histórica Uma decisão de apenas
manter o statu'quo do processo sucessório presidenciaL Histórica só haveria de ser um-ª..opção em-favor
da votação das diretas-já. Colocada a emenda Theodoro Mendes na ordem do dia, cumprido estará o
papel do presidente do Congresso. E terá decidido
acima de suas preferências polítco-partidárías, o
que apenas elevará, definitivamente, sua imagem
perante a opinião pública.
E continua o editorial, Sr.

Pre~idente

e Srs. Senadores:

.Agora, a partir de então, o papel a ser cumprido
s_e_ní d_o PM DB, da Frente Liberal e d_os dem~is par~
tidos oposicionistas - e é inimagin-ãVel que alguns
desses _últimos se disponham a votar contra as
diretas-já, pois estariam nesse caso optando pelo
suicídio político, perante o eleitorado brasileiro. Eis
- por que acreditamos
grande possiblidade de
aprovação da emenda, caso seja colocada em pauta
devotaçàó. Por ~ais que se modifica_ o quadro das
candtdaturas, em razão da aprovação das diretas,
por maior que seja a mexida geral em um processo
que já estava com alternativas bem definidas- e faVoreCendo o candidato -da Aliança DenloCrátiCa -,
forçoso é considerar que saudável será tal mudança.
Pois o presidente que surgir-de eleições diretas terá
m-u_ito mais condições de obter o apoio da Nação
para a solução de nossos múltiplos e gravíssimos
problemas sócio-econômicos e administrativos. E
-- ao ponto a que chegamos, sem esse apoio dificilmente alguéin, por mais competente quê seja, conseguirá governar este pafs.

"ª

Este, Sr. Presidente, o editorial de hojê de O_ Est~do de_
S. Paulo. Tetn ele o título "Decida sim, Senador Daliª._! e
nós apenas diríamos: Decida sim, Senador Dalla, pela
Nação e pelo povo! Muito obrigado a V. Ex•
O SR.. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Eminente
Senador Itamar Franco, nós já tTVeniOS acesso a erse-editorial. Resta-nos agradecer a V, Ex• ter solicitado sua
transcrição nos Anais da Casa e rogar vênia _a V. __Ex~
para discordar de_ um ponto do eminente editorialiSta: é
que S. S~ disse que eu poedira, naque~a _r~uniãõ histórica
em que tive _a subiqa honra de receber os_eminentes Líderes de Oposição, um prazo até qUartã-feira. O qu"'Fdisse
foi (jue queria um prazo para amadurecera minha consciênci:l -jurfdica e fazer, de acordo com os ditame~ da
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Cons-titUição, da lei, uma avaliação política da grande
responsabiiidade que tenho sobre os meus ombros.
Agradeço, a V. Ex.', renovando, não s_ó na expressão
da minha estima pessoal mas, também, fique certo V.
Ex•, nós te_remos a nos guiar ãqu~le que nos criou. Muito
obrigado.
-·
· -- ·
- ·

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra _u.o nobre Senad_or Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronucia o
seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadore$:
Já são decorridos mais de seis décadas da presença de
um eminente alagoario, na terra dos Nauas- Cruzeiro
do Sul - Acre e continuam repercutindo os trabalhos
que ali realizou, quã.ndo não havia terapêutica para o paludismo e reinava a agressividade ditada pela própria na-tureza, ainda por despertar.

Chani.:UVa=-se a figura tão bem lembrada, João Craveiro Costa, cujo falecimento ocorreu há meiO sêculo, exatamente nesta data, no ano de 1934.
Deixou a sua Capital, Maceíó, onde existia relativo
conforto e a civilização já se sedimentara. Mesmo assim,
partiu rumo ao desconhecido Acre de antanho, tendo
como atratívo- a borracha, a qual pelo seu valor econôzUico, pãsSou a ser cognominada de .. "ouro~negro".
Fixou-se no noro~ste, em Cruzeiro do Sul e alí"Perinaneceu por vários anos.
A cidade vivia momentOS difíceis país, havia sido fundada em 1904, há_ pouco mais de um lustro, pelo bravo
Marechal Gre8:6rí(i ThaÜmaturgo de Azevedo, quaitdo
Creveiro Costa alí chegara. Dotado de temperamento
firme, objetivo nos seus a tos, caráter inatacável, espírito
de humildade, logo adaptou-se ao seu no novo habitat.
Sua íil.teligência, soinada à sua cultura, contribuíram
para melhor identificar-se com o meio ainda inçipiente,
que aceitou comei um desafio, mesmo porque, mantinha
latente o pensamento de Sêneca;. "Homem poderoso é o _
que tem poder sobre si mesmo."
O Acre, ao qual serviu com espeCial devotamento, lhe
é reconhecido, inclusive por ter participado ao lado de
Mâncio Lima e outros, da luta autonomista.
No então Departamento do Alto Juruá, na administração profícua do Capitão Rego Barros, Craveiro Costa, no período 1912/15, foi Presidente do Conselho Municipal, com sede em Cruzeiro do Sul; Secretário-Geral e
Inspetor- de Ensino, onde criou o primeiro grupo escolar
e fuildou o primeiro jornal com o nome de Cruzeiro do
Sul, tendo inclusive,diri8;ído a Mesa de Renda Regional.
Como se pode observar, era um homem eclético, que
em qualquer cargo sabia desempenhar-se com sabedoria
e probidade.
Também escudado nessas suas qualidades, o meu governo edificou, em Cruzeiro do Sul, robusto prédio que
passou a abrigar o Ginásio Craveiro Costa.
Devotãdo às letras, em Cruzeiro do Sul rascunhou o
seu magnifico livro sobre o Acre, com o título d~. "O fim
da Epopéia" e em sua segunda ediçã-o, deu-lhe o nome de
"A Conquisüt--d6 Deserto OcidentãJ ", obril de profundidade; -através dela, o escritor mostrou mais uma vez o
seu talento.
Viveu na cidade cruzeirense atê 1922, para retornar à
sua terra natal, onde foi servir ao então Governador José
Fernandes de Barros Lima.
Craveiro, já em sua Maceió, escreveu O Viscondede Sini~bú, lançando-o com grande êxito, assim como.'·E~
· nlãncipação de ~lagoas".
Faleceu a 31 de agosto de 1934, portanto hã cinqUenta
anos, na capital alagoana, onde este ano, visitei seu tú~
mula levando-lhe a minha homenagem e de meus coestaduanos, tendo em minha companhia minha esposa Tere- sinha e o professor Moisés.
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O professor Moacir Medeiros de Sant'Anacem sua ln~
tradução ao livro. "A Emancipação de Alagoas", escrevera que:
, "Sua vida fôra marcad? por intensa operosidade,
em faina- diuturna. Entretanto, jamais chegpu a ob_ter algo mais do que o estritamente necessário à ma-

nutenção da sua numerosa família, Morreu pobre,
vitimado por um colapso cardíaco, quando se achava em sua mesa de trabalho, rescunhando informações estatísticas, reunindo elementos sobre o seu

Estado, cercado de cálculos.._ de números, de_médias
e medianas,- entregue, enfim, a to_da aquela atividade que na época, em Alagoas, era quase unicamente sua".
Auryno Maciel, n~ "Apresentação" qu~ fez para a
obra do saudoso homenageado._ .. Histósia daS AlaB:oas",
dentre outras considerações, faz ressaltar:
"A sua história do Acre é dos nossos livros fortes, quero dizer, dos nossos livros Sêríos, onde o
pensamento clamante do sociólogo se exprime com
a elegância__ harcria.niosii e synipathica do estheia.
Merece, se não exige, uma segunda -edição - iiusuada e decente.
Outros trabalhos seus revelam a mesma seriedade, a mesma intenção de focalizar regras de conduta. quer aos_ leitores porventura discentes, quer aos
que apenas se comprazem na contemplação dos seus
propósitos de diletantismo pedagógico;
As ..Conferência')_ Cívico-Esco_Iares" e o ensaio
sobre''O ensino público em Alagoas" podem ser
considerados as suas credenciais post opus como antigo diretor da Cnstrução PúbHca do Juruá e do Grupo Escolaç "Barão do Rio Branco" e, Cruzeiro do_
Sul e do Grupo Escolar. "Diegues Junior" nesta capital, do mesmo modo como as monografias sobre a
"Inconfidência Mineira", sobre __ "D. Pedro II"
sobre a_ "Emancipação das Alagoas", sobn: .."Alagaa.s em 1924"~- "No Centenário", ..A Formação
Mental de Alagoas", justificam ~m inteira pre·
sumpção a cadeira que ocupa na Academia AlagQana de Letras e no rnstituto ArcheoJogico e__ Goegraphico Alagoano, d~ que é_~ecretário perpetuo.
Além desses trabalhos, tem ele ainda inéditas
uma biografia integral do Visconde-ele Sininibú, em
que passa em revista o largo trato da História do
Brasil, desde 1810 a !907- ciclo da vida do grande
varão alagoano; "Alma das Alagoas", leitura escolar, e. "Maceió'', inquéritos histórico.s_, sod~is e .econômicos, na qual o autor no.s dá não a, "idéia geral",
mas o. ~·conceito", isto é, o pensamento da soc.iedade patrícia, para usar a expressão própria de
Durkheim."
E concluo, incorpõratido ao meu pronunciamento
desta tarde o artigo do nosso ex-colega Medeiros Neto,
escrito para o_Jomal de Alagoas de lO_de março deste
ano:
"Craveiro Cos(a, çidadiio de dois Estados
PAJUÇARA- No dia 31 de a_gosto de 1934, hâ
50 anos passados, morreu João Craveiro Costa,
considerado o cidadão de dois Estado~: Açre «;_Alagoas. De passagem por esta Capital, visitou o Instituto Histórico e Geográfico de AJagoas, o n.obre senador Jorge Kalume, ex-governador do Estado
Acre. Trouxe-o a Alagoas o desejo de prestar justa
homenagem junto ao túmulo do inolvidável mestre
Craveiro Costa. Por durante vãrio_s anos,_esse ilustre
maceioense esteve a percorrer os caminhos hidrios e
continentais da Amazônia. De aqui saiu para fugir
aos riscos_ e perigos do período oligárquico, que se implantou no Estado, de 1900 a 1912, tendo-o como
adversáríO -Irreconciliável.

Em Manaus, dedicou-se à imprensa, fazendo d<i
suã pena o instrumeÕ.to das idéias libúais do seu
tempo. Como mestre da Hngua e senhor de conh~_i
mentos ,gerais, revelou-se perante a opinião píiblica
amazonense verdadeiro paladino do pensamento
pOlítico dominante, na luta contra a prepotência
dos governadores, como escudeiros do Poder Central. Não se dando bem, talvez, pelo espírito de independênCia no uso e emprego do teor jornalístico,
saiu de ali para mais longe e foi fixar-se no interior
do Acre. Quem o diz bem, sobre: toda essa evidência
de vida pioneira de Craveiro. Costa, é o brilhante e
intelectual Paulo de Castro Silveira, no seu livro
sobre Craveiro Costa.
_
Instalou-se na cidade de Cruzeiro do Sul, às margens do Rio Juruá, na mícrorregião adjacente. Na época, efa um município povoado põf desbravadores
e fazendeiros de borraCha. CoineÇou, segund() o
cronista, a sua batalha-pela civilização dessa-cídade
dà selva amazónica, assinalando-a com _resultados
brilh<!::J.tes, tais como a criação do, primelro Grupo
EScolar daquela região e a fundação do primeiro
Jornal do Cruzeiro do Sul. Dirigiu a Mesa de Rendas da região e a instrução pública do -mq_nicípio.
Somente-em 1922, atendendo a um convite do_govemador José Fernandes de Bã.rros Lima, que geriu
os destinos de Ahtgoas, de \918 a 1924, veio Craveiro Costa a residir, definitivamente, nesta Capital, a
sua terra-berço.
Aproveitando O traJis"curso desse meio sêculo do
seu desaparecimento e querendo reverenciar-lhe a
memória inelutável, em nome de seus coe~taduanos,
o nobre senador Jorge Kalume pretende
homenageá-lo no Senado da República. _Lamc'<.ntei
não tê· lo visto, quando da sua visita. -Em dedarações feitas no JHGt\l, comunicou que _o Governo
do Acre e a Prefeitura de Cng:ciro do Sul devçrão
render-lhe honroso tributo de respeito e reconhecimento, pelo que fez pelo povo acreano. Será erguido
naquela cidade remota, um busto, que lembrará a
sua imagem. Brevemente, no Estado ~o A_cre, haverá uma cidade com o seu nome. Que _fizeram, em
contrapartida. Maceió e Alagoas para recordar, perante a posteridade, a figura do notável mestre Craveiro Costa?
Foi ele, como historiador, membl-o efetivo e
secretário-perpétuo__ do Instituto Histó.rico e Geográfico de Alagoas. Escr~yeu monografias e en~ios,
que faiem o relevo hist-llrico_e qiltur.i!.l da ~erra de
Ta·vares Bastos. Deixou-nos, como obras p_er~nes,
!).O domínio da história, as seguintes: A CONQUISTA DO DESERTO OCIDENTAL, 0 VISCONDE
DE SINIMBU E HISTORIA DE ALAGOAS. No
desempenho do seu trabalho como estatístico, em
Que tarlto honrou este País, escreveu os destaques
seguintes: ALAGOAS EM 1931, SINOPSE ESTATISTJCA DA SITUAÇÃO GERAL DE ALAGOAS E MACEIÚ, CAPITAL DAESPERANÇA.
No IHGAL, os consócios já o homenagearam com
a aposição do seu retrato em lugar de distinção. Na
sua cidade natal, hã apenas uma rua com o seu no~
me, em um dos lados so,litários da lacustre Ponta
Gros:sã. Ao historiador, estatístico, ensaísta, escritor e jornalista, como a quase todos os homens de
espíi-ito, depois de tudo o que concretizam, restoulhe o fim de uma vida limitada e incompreendida no
meio pequeno em que viveu. Faltou-lhe, par? maior
projeção do nome, o ambiente que_ compreendesse e
soubesse valorizar a riqueza de sua inteligência e a
atividade de que era capaz. Trabalhador iilfã.tigável~
_um COI?pSO Cardíaco O abateu emp_le?a ação, n3, SUa
m·esa de trabalho, na manhã do (liâ-3f de agosto àe
19J4."

Craveiro Cost.il.-lleixou no Acre o marco inapagâvel de
sua presença. Por isto, lhe somos eternamente gratos, o
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que nos leva, desta tfibuna, a reverenciar a sua memória
ao en-sejo da passagem do qUinquagésimo aniversário de
sua morte.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)_- Concedo a
palavra ao eminente Líder Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATUllNINO (PDT- RJ. Como
Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
- EstO-u cumprindo hoje um compromisso que assumi
com a CaSa,· com os ilustres colegas, o de apresentar um
projeto, uma proposta de estatuto para as empresas estatais.
Trata-se de um trabalho que odupou cerca de lÓ meses
de vârios companheiros meus, assessores, colegas, correligionários, dirige!J.tCS de associações de v_ária,_s empresas
estat<tis, do Rio e de outras cidades dO Brasil; dirige'ntes
síndicais_ de vários sindicatos atuantes na área das ~m
presas estatais, diretores de empresas estatais. Enfim.
procurei, durante esse tempo ouvir, exa-ustivamerite. em
dezenas de reuniões que realizamos, a opinião dos mais
diferep.tes representantes ligados di reta ou indiretamCO.te
ti administração e à vida das empresas estatais no Brasil.
Não é um ·trabalho definitivo, Sr. Presidente e Srs. Sena-~
doreS. Tinho çonsciêllCía de que este é um assunlo que
demanda muita discussão e muita meditação. Assim é
que, <!presento, hoje, uma proposta cuja tramitação, obviamente, contará com a devida atenção dos Srs_._Senadores e dos Srs. Deputados, para que o projeto safa suficientt:mente aperf~içoado pela experiência e pela opinião
de_todQi_aque!es_que,_ naturalmente, vão se interessar
profundamente pelo assunto. Quero. pÕr- consegujnte,
com a apresentação. oferecer uma proposta à Casa e ao
Congresso Nacional para o aperfeiçoamento durante a
.sua tramitação.
o_ projeto tefn dua_s vertentes principais: uma é referente à questão da fiscalização das empresas estatais e a
.outra referente à democratização interna do funcionamento dessas emp-resas. Quanto à liscaliz.ação, imagínaffi9S que ela deva ser feita através do Congresso Nacional, por uma comissão especial ou por uma comissão
mista permanente para as empresas estatais, já que é o
Congresso Nacional representante da sociedade. E o que
se colima, nesta proposta, é, exatamente, institucionali"z.ar~ Instituir a fisCalização da sociedade sobre as empresas estatais, atraV~ Ços representantes desta sociedade
que são os membros do Congresso Nacional.
O p~ójeto estabelece a obrigatoriedade da prestação de
contas dos dirigentes, dos di retores de empresas estatais
a _eSsa comis~ão permanente do Congresso Nacional.
7

A mim sempre me importou mais, Sr. Presidente....,.. e a
isso me referi em várias oportunidades. em muitos pronunciamentos que fiz- a prestação de contas de natureza política do que a prestação de contas de natureza pro·
priainente financeira, eis que esta já é exircida pelo Tribunal de Contas da l}nião com toda a eficácia que aquele órgão cost_uma ter !).O desempenho das _suas responsabüidades.
Entretanto, o que tem faltado, e tem dado ensejo ao
aparecim_ento de algumas distorções graves no funciOnamento dessas empresas, ê exatamente a fiscalização de
n~!ur~ política. É _preciso que as direções dessas empresãs sejam -obrigadas a prestar ao Co'ngresso Nacional
e à-Sociedade, as contas de suas políticas; suas políticas e
seuS programas de investimentos, suas políticas de pessoal; suas políticas de remuneração;- suas políticas de tecnologia, de absorção ou de desenvolvimento de tecnologia; s'llas politicas de importação e expOrtação; suas poHticas- de preços e tarifas; a criação de subsidiárias ou de
assõciãções i:::Om outraS empresas. Enfim, é exatamente
este tipo de prestação de contas, este tipo de fiscalização
- a fiscalização mais de natureza política- que tem faltado, dando ensejo a que várias dessas empresas tenham
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rais entre capital e trabalho, ela não deixa de ser também
uma tentativa vâlida, por outro lado, de resolver este
problema magno do Sistema de mercad_o, que é o problema da alien<lção ou da desmotivação do trabalhador, do
empregado, no trabalho.
Este e- um problema que nem as melhorias de condições de trabalhos, nem as melhorias salariais introduzidas, por exemplo, nos países mais desenvolvidos e mais
ricos do mundo foi capaz de resolver. Entretanto, a·cogestão é uma tentativa que p_ode vir a _reso~ver ou_pelo
menos resolver em parte este que é um dos grandes
problemas das soçiedades modernas de hoje. E nada melhor que introduzir esta experiência rio campo exatamenÚ: dã.s empr-esas estat<iis, CamPO este onde, como eu disse,
deve-se buscar, pela sua natureza específica, um grau de
harmonização maior entre capital e trabalho.

mas o orçamento das estatais e o orçamente monetário
da mesma maneira.
De forma que, neste momento em que todos nós estamos empenhados na recuperação das prerrogativas do
Congresso, que foram tremendamente mutiladas nesses
últimos anos, é inteiramente justa a observação de V.
Ex•, que agradeço, que me dá ensejo a acrescentar mais
este aspecto do projeto e dizer que conto com o trabalho
sempre dedicado de V. Ex•, "no aperfeiçoamento desse
projeto que hoje trago à Casa.

um comportamento muito mais ditado por interesses
particulares, seja dos grupos dirigentes, seja em alguns
casos do próprio corpo de funcionários, SeJa em-outros
casos_de interesses privados que influenciam mufto proximamente à gestão dessas empresas estatais.
Na medida em que se exercer o controle polític-O, por
parte do Congresso, em que se obrigar essas empresas à
prestação de contas que, naturalmente, se tornará pública, pela divulgação através da imprensa, essas administrações, essas gestõ_e_s ficarão muito rrüiis submetidas ao
crivo do interesse público, do interesse nacional e, enfim,
das finalidades para as quais foram criadas. Essa fiscalização será exercida, seja através da obrigatoriedade de
envio de vários documentos que o projeto pede, como
através do comparecimento obrigatório, sempre que necessãrio, sempre que demandado pela c-omissão permanente, dos dirígentes :das empresas estatais para prestação de esclarecimentos -de qualquer natureza.
Quanto à outra vertente do projeto, que diz respeito à
democratização interna dessas empresas-, pensamos que
essa democratização se fará ati-avês da institUciori.aJização, da partlcipação d-os empregadoS, das empresas
em diferentes órgãOs de gestão, órgãos mais normativos
do que executivos. Assim é que o projeto introduz ãlg~
mas formas de co-gestão na vi_da dessas empresas estatais. Eu c_onheço perfeitamente, Sr. Presidente, as restrições -que alguns setores do sindiCalismo brasileiro fazem à idêia da co-gestão, vend_o-a como uma tentativa de
harmonização dos interesses do capital e do trabalho e,
por conseguinte, escondendo, muitas vezes, os naturais
conflitos existentes éOtre capital e trabalho dentro do
mundo empresarial.
Entretanto, mesmo conhecendo essas restrições, aproveito esse pronunciamento para lembrar, em primeiro lugar, que a empresa estatal não ê uma empresa priVada. A
empresa estatal quando produz lu_cro é ele destinado à fi- _
nalidade pública, não é destinado ao aumento çl.o patrimônio dos detentores d_o capital da empresa. Isto é, a
empresa estatal, em muitos casos, não deve produzir lucro. No caso de empresas tipicamente prestadoras de serviços, como é o caso dos Correios e Telégrafos, no caso
de empresas de natureza desenvolvimentista, de empresas ·cuja finalidade é o fomento do desenvolvimento,
como é o-caso do BNDE, essas-empresas, naturalmente,
não devem produzir lucros, porque a sua finalidade, praticamente, até impediria a prodUÇão de lucros volumosos, de lucros substanciais.
-Em outros casos, não é apenas justo, mas necessãrio
que se produza o lucro, quando se trata de empresas propriamente industriais. Mas é importante ressaltar que esses lucros devem ser destinados, ou ao reinvestimento
das próprias empreSã.s, ou à distribuição, principalmente, para o acionista pfínCij>ãl que afinal de contas é o Governo, é a Nação brasileira, é o património nacional, que
destinarã os recursos advindes dos resultados distribuídos pelas empresas para aplicações de natureza social,
dentro das prioridades do Governo. Então, na empresa
estatal, não apenas é possível, mas desejãvel harmonizar
os interesses do capital e do trabalho. Neste ponto, a empresa estatal pode e deve ser uma empresa exemplar, sob
o ponto de vista de relacionamento entre _capitá.l, entre
gestores da empresa, diretores da empresa35 e trabalhadores ou empregados da me..sma.
Mesmo assim, Sr. Presidente, o projeto que hoje apresento à Casa é cauteloso, neste ponto da co-gestão, visto
que não institucionaliza a partiCípação dos empregados
na diretoría das empresas, mas tão--somente nos conselhos de adrninistraçãõ-e!to cOnselho fiscal, isto é, no conselho normativo, no conselho fiscalizador, assim como
nas c-amisões paritàrlaS-ae trabalho, que são instituídas
para resolver e opinar sobre questões estritamente atinentes às relações de trabalho dentro da empresa.
Gostada-de lembrar ainda que a co-gestão, com-todas
as restrições que se possa ter e que se deve ter, sobre os
aspectos de tentativas de ocultamento dos confli_tos natu-

Ademais dessas dUas vertentes principais, o prOjeto estabelece ainda algumas regras e alguns procedimentos
mais rigorosos no que taflge as compras e contratações
das empresas estatais, buscando introduzir: esse rigor
maior sem prejudicar a eficiência da gestão, a rapidez
das decisões, sem, por c-onseguinte, intr<?duzir algo que
constitua obstáculos a uma boa gestão, _ã uma gestão eficient~ dessas.empresas que nós quereinos ver aperfeiçoadas, fortalecidas e ampliadas, dentro do quadro da economia do País.
__ .
_
Enfun, esta é uma contribUição de um grupo de socialistas preocupadas, como eu disse, não em obstaculizar
ou retroceder no que respeita à atuação da atividade das
empresas estatais mas, ao contrário, fortalecê-las e
aperfeiÇOá-Ias.
O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• uma aparte?

Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-MUito já-falei a respeito desse tema das empresas estatãis;- denunciando os propósitos poucos confessáveis desta imensa campanha que se desencadeou no Páis atravésda- grande impr~nsa, d-e alguns meios políticos, a campa~
niia da desestatização, contra as empresas estãtais.
Muito já disse sobre isso e não seria agora o momento
de mais uma vez voltar a este tema, da importância das
empresas estatais nil economia brasileira, visto que elas
são os pilares de sustentação desta economia. Aí estâ a
recessão da nossa economia a indicar que qualquer corte
substancial nos investimentos dessas empresas, como foi
executado nos dois últimos anos, produz exatamente a
derrubada de toda a atividade econômica e instala-se no
Pais tod_o o rosãrio das angústias da recessão, do desemprego, das dificuldades, inclusive com as empresas do setor_privado também.
Gostaria, neste momento, só para não deixar de fazer
uma referência ao-papel dessas empresas, depois de tantas referências que já fiz, de lembrar os êxitos extraordinários de pelo menos duas dessas empresa"s, embora todas elas, com poucas exceções, vêm prestando imensos
serviços à economia do País. Acho que seria justo ressa1
tar de um lado o ~xítO da PETROBRÁS,- aO _atin8ir a
meta dos 500 mil barris diários de produção. Depois de
sofrer tantos ataques e tantas injúrias mesmci, iail.tas
acusações a respeitO de sua suposta falta de eficiência, eis
que a PETROBRÁS, no momento em que o Brasil vive
mais intensamente a crise no balanço de pagamentos, a
PETROBRÁS é capaz de atingir esta meti que todos os
seus detratores jamais acreditavam que ela fosse capaz.
Sempre se disse que a PETROBRÁS era eficiente da suM
perfície do solo para cima, e eis que a PETROBRÁS
apresenta, hoje, resultados que, comparativamente aos
investimentos feitos, colocam-na entre as empresas, talvez 5 ou 6 empresas, mais eficientes em prospecção em
todo o mundo. De outro lado, o exemplo da COBRA, dã
Empresa de Computadores Brasileiros, neste momento
também em que_vivemos a batalha da Informática que,
hoje, tem para o Brasil o significado de certa forma
análogo à batalha do. "petrôleo é nosso", da década dos
50, já que a informâtíca se ConstítiJ.i num si:tor altamente
estratégico para o desenvolvimento do País e um setor
inteiramente domin8.do Por gigantescas empresas multinacionais e que asfixiariam, inevitavelmente, qualquer
iniciatiVa nacional se não houvesse- Uma-política de proteção através da reserva de mercado.
8

O SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço, c9m praM
zer, o aparte do nobre Senador Itamar Francq.
O Sr. Itamar Franco - Senador Roberto Saturnino,
acompanhando com bastante interesse o projeto que ora
V. Ex• apresenta ao Senado da República, creio ser ele
de grande significado social. v_, Ex• definiu, em linhas gerais, as duas verten_t~s, e chai!J-OU a primeira de fiscalização e a segunda de democratização interna da empresa
-estatal brasileira. No aspecto da fiscalização, V. Ex• disse que iriteressaria mais a própria fiscalização política,
deixando a financeira hoje a cargo do Tribunal de Con_!as da. União. Veja, S~nador Roberto Saturnino, o absurdo qu~ se apresenta hoj~ ao País: o Congresso NacioM
na!- melhor do que V. Ex• também o sabe- aprova o
orçamento fiscal da ordem de _30 trilhões de cruzeiros e
deixa de examinar o orçamento das empresas estatais,
que chega a 90 trílhões de cruzeiros. Esse orçamento não
passa pelo Congresso Nacional, o Congresso nã.cional
não tem ação sobre as empresas estatais. Portanto, neste
instante em que V. Ex• apresenta esse projeto que vai deM
terminar o estatuto da empresa estatal brasileira, e que
evidentemente servirã de base para uma anãlise profunda das nossas comissões técnicas e do próprio PlenãriO,
eu quero parabenizar V. Ex• pelo trabalho sério e Pelo
trabalho que conduzirá não só à democratização do capital, mas sobretudo à fiscalização e uma melhor ação da
empresa estatal brasileira. Meus parabéns a V._ Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado,
nobre Senador Itamar Franco. As observações de V. Ex•
são inteiramente procedentes, e quero informar a V. Ex~
que o projeto prevê o envio para a aprovação pelo Congresso Nacional do orçamento das empresas estatais.
Todas as empresas estatais serão obrigadas, até 90 dias
antes do encerramento do exercfcio, a enviar, para aprovação pelo Congresso Nacional, o orçamento do ano seguinte.
Acho, como V. Ex• acha, que esta é uma atribuição
que está sendo, diria, furtada ao Congresso Nacional.
O Congresso Nacional tem que ter a r~sponsabilidade
de examinar e -aprovar não apenas o orçamento_ fiscal,

Neste momento em que travamos a batalha da informática, em que o Cqngresso Nacional se debruça sobre o
projeto apresentado pelo Governo instituindo a poHtiCa
de reserva de mercado, é justo lembrar o exemplo da
COHRAque foi-a-pioneira, a primeira empresa brasileira no setor de produção de computadores, de máquinas
dessa natureza e que gerou, pela sua atividade,_ jã um
grande campo, um grande universo de empresas de porte
pequeno e médio, na ãrea de produção, s-eja de_ equipamentos periféficos, seja mesmo de microprocessadores e
empresas lig:idas agora à área da microeletrónica.
Trata-se de um grande desenvolvimento, que coloca o
Brasil entre as nações mais avançadas do_mundo na área
-- de -produção de equipameO.to de microeletrônica _e de
computãdores e que só foi possível pela existência dessa
empresa pioneiia que desencadeou todo esse processo
que é a COBRA, Empresa Brasileira de Computadores._
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O Sr. Mauro llorges - Permite V. Ex• uma aparte,
nobre Senador Roberto Saturnino?
O SR. ROBERTO SATURNINO- Com_mllito pra·
zer nobre Senador.

O Sr. Mauro Borges- Eu me congratulo com V. Ex•
pela abordagem desse tema que é absolutamente essencial ao progresso da Nação e que, muitas vezes, ê debatido de forma dístóri:ida, propositadamente, Nós corihecemos essa tendência quase constante de certos grupos de
brasileiros que querem sempre socializar os prejufz-os e

privatizar os lucros, sempre atr:1s das empresas que estão
dando i_ucro, as empresas prósperas, e querendo
privatizá-las. Nós sabemos que essa conduta ~ r~lativa

mente antiga e continua_ sempre como um pesadelo-sobre
as empresas que são as mais prósperas. Realmente, é nO:
cessârio que elas sejam fiscalizadas; tudo precisa ser fiscalizado, principalmente aquelas coisas que são ligadas
ao Estado, c a participação do Congresso no exame do~
des_envolvimento, da cónduta, da vida dessas empresas é
essencial ao seu próprio desenvolvimento: ~--evid-ente
que esses anos de autoritarismo, de ditadura,, levaram os
males, do sistema, do regime, às pr_óprias estatais, alravés muitas vezes-da corrupção, das mordomias exageradas e à falta de controle. E, com esse grupo qUe domina o_
Governo, muitas vezes, por uma posição antinacionalista, não complementa as necessidades essenciats;- qUer di~
zer, eles criam um clima para que estas empresas estãtais
de grande porte demon_ljtr~m conQições d_e ineficie_ncia,
de incapacidade, faltando-lhes com os recursos necessários em época oportuna. Sabemos que todas foram induzidas a tomar empréstimos no exterior para trazer
moeda forte para o Brasil..~
O SR. ROBERTO SATURNINO - J;: verda<!e! Des
culpe interromper o aparte, mas V. Ex! tocou num ponto
importante, emprêstimos que, freqtientemente, nada tinham que ver com seus próprios programas de iilvc;stimento, e elas eram obrigadas a isso para fazer fluxo de
caixa no balanço de pagamentos do Governo.
O Sr. Mauro _Borges - Exatamente! E muitas se tornaram senão inadiplentes, pelo menos com graves situações financeiras exatainente por isso. E agora o Governo falta-lhes CQ_m o_suporte necessário. Vemos grandes empresas - inclusive a _AÇOMI_NAS ~ que por
pouca coisa terão sua produção completa. Temos a Ferrovia -do Aço, de grande importância para as siderúrgicas nacionais, totalmente paralisada; era para ser concluida em mil dias, era a maior obra e está c.oinpletamente paralisada; é um dos exemplos mais claros, mais evi~
dentes da má administração deste período de vinte anos
para cá. E, afinãl de contas, apesar de tudo isso, verrios o
sucesso, sobretudo, das siderúrgicas na competição que
fazem dentro do país mais industrializado do mundo, os
Estados UnidQ:;, vendendo a preços mais baixos, porque
eles nos acusam de dumping, o que não é verdade; as nossas siderúrgicas é que são maisjove'n:;, mais mOdernas e
têm processos de trabalho com um C1J.Sto bem menor que
nos permitem concorrer;- s-obretudo, com os ácidos de
carbono. V. Ex• aborda uma temática da maior Importância nacional e que devia estar presente constantemente no Congresso Nacional, porque realmente o coração
econômico do nosso País está entregue, em grande Parte,
às nossas empresas estatais.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito Qbriga_do.
Agradeço o aparte do Senador Mauro Borges, que todÕs
reconhecem como um dos brasileiros que mais capaéidade administratiVa demonstrou no -Governo de Goiá~:
Lembro-me bem, Senador Mauro Borges, dã luta de V
Ex• como governador daquele Estado pela preservação e
pela boa exploração em função do in_te:ress(!_público das
riquezas minerais do Estado de GoiáS, Cotn a -c~aÇão ·d_a
MET AGO, empresa~ exa:tamente~ que- deveria ter-essa finalidade.
r

De forma que V. Ex 9 tem, realmente, um lugar importante neste debate. V. Ex' com a experiência que tem
e.com a competência que demonstrou governan-do o s(!u
Estado, enriquece bastante, com o seu aparte, os argumentos que trago para sustentar Omeu projeto.
O
te?

Sr~

Marcondes Gadelha- Permite V. Ex• um apar-

O SR. ROBERTO SATURNINO - Ouço o aparte
do nobre Senador Marcondes Gaddha,
-O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador Roberto
Saturnii1.o, se berTI compreendi o sentido do debate ora
suscitado, V. Ex• propõe uma alternativa lúcida para
esse dileJ!IR: excruciante com que vem se batendo a sociedade brasileira, dilema entre estatização e privatização.
Há algum tempo, a revista Time publicou um ensaio interessante, era matéria de capa; o título, se não me engano, era Is Capitalism Working? E, nesse ensaio, eles faziam uma listagem dos países onde _estaria funcionando a
sociedade de mercado. E o Brasil, curiosamente, não se
enquadrava naquela tipologia. O Brasil era ·um caso à
Parte, segundO os autores. E o Brasil, então, não foi classificado nem como socialista, nem _como- ·capitalista, o
Brasil foi chamado de economia mista_. Basicamente, isso
se deVe porque grande parte da fOrmação bruta de caPital, hoje, neste País, é _operad~ pelas Cm presas estatais. E,
por que 580 dessas irandes empresas, esses grandes gigantes estatais, hoje, movimentam recursos cinco vezes
maiores do que a própria União e têm- uma presença
marcante em setores de extraordinária signifiCação para
a vida do País? Daí, então, os exaltados se apressaram
em pedir que essas empresas fossem privatizadas_. Ora,
nós entendemos que as co1~ •s não acontecenirii. por aca~
so·: a ocupação desses espaços se fez também por necessidade imperioSa da presença do Estado. Mas, hã um limia
te que põe em risco, nobre Senador, a própria sobrevivência das instituições deriloCráticas, ã própóà: sobrevi~
vência do pluralismo ou da heterogeneidade_ de pensaR
menta no Brasil._ Não sign_ifica isso, en(~-etánto: que se
partisse, a toque de Caixa, pai-a privãtiZar essas empresas,
E V. Ex~ dâ a solução que me parece lógica, racional, lúcida: de estabelecer o cQntrole da so.ciedad~ sobre essas
empresas. Isto é o que acontece, em última análise: na.
maiária dos países desenvolvidos, onde também a presença do Estado, de alguma forma, tem-se feito necessâria. A legislação italiana;-por exerilplo, nobre Senador
Roberto Saturnino, não- ápenas submete essas empresas
à auditagem do Congresso Nacional, não apenas submete os seus orçamentos ao e_xame, à fiScalização, ao acompanhamentO do Congresso Nacional, mas até permite
aos partidos políticos, inclusive aos partidos de oposição, Cfue indiquem representantes seus ilOS Coil_Selhos
fiscais dessas empresas. De modo que V. Ex.• está ápreserftando uma proposta realmente nova e extremamente
importante, que vai às raízes da nossa preocupação de
que essas empresas não se transformem em mandarinatos, de que essas empresas não se transformem em xogunatos e que, em última análise, não venham a sufocar as
manifestações plurais neSte País. Hóje, Senador Roberto
Saturnino, no nosso modesto entender, o grande conflitonão é mais entre esquerda e direita~ hoje-o grande conflí.:.:
to do mundo moderno é entre burocracia e democracia.
V. Ex~ dá uma chance_ para que a drimocracia sobreviva,
apesar do capitalismo de estado que_ está se montando
neste País. Não se iluda qualquer inocente útil de pensar
que a estatização, pura e Simples, há de levar um dia ao
socialismo. Essa estatização sem democracia, essa estatização levará apenas e tão-somente a _um capitalismo de
eJ>tado em que o partido político que estiver no governo
perde até a sua expressãõ como ta1 e se tótna _apenas um
órgão de intermediação e de justificação da força da tec~
nocracia ]'unto ao povo,
O SR. ROBKRTO SATURNINO- Muito obrigado,
Senador Marcondes Gadelha, pelo seu_ aparte e pela ex-
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posição construtiva e muito coincidente, em vários aspectos, às idéias que tenho defendido. Realmente concordo com V. Ex' e com a visão do ensaio do Time de
que este País, o Brasil, é um país de economia mista mesmo. Acho que devemos reconhecer Isso. Reconhecer de
uma forma objetiva, que chegamos a esse estágio não
porque tivéssemos tido vários governos de tendência ou
de ide_ologia socialista, mas porque tivemos governos
que foram enfrentando problemas concretas de investiR
mentes, que tinham que ser feitos em d_eterrninadas áreas
estrál'égicas, sob o ponto de vista do desenvolvimento do
País, inVestimentos esses- cuja magnitude, cuja concentração de capital estava além das possibilidades da iniciativa privada brasileira e, por conseguinte, só poderiam ser preenchidos, ou por grandes empresas multinaciOnais, o que afetaria a segurança, a soberania do Pais,
vistO ·que eram setores estratégicos, óu, então, por iniciafiVas, projetas ou empreendimentos estatais e os governos sucessivos, vários deles, foram optando pela solução
estatal. Formou7se_esse parque industrial, esse importante conjunto de empresas estatais que hoje é, como disse,
o principal pilar de sustentação destà economia e constitui talvez a parcela predominante dos investimento"S, da
formação de capital fixo do Pais. Então, cumpre a nós
reconhecer esta existência.
Eu me filfo a esta corrente, o socialismo democrático,
no País, que não luta pela coletivização, que não quer a
coletivização global dos meios de produção porque sabe
que isto significa uma burocratização intensa da vida
pública e da vida política do País, levando a uma solução
política de natureza totalitária. O que que~emos é, preci·
samente, a economia mista, onde existam os grandes investimentos eStatais e onde coexistam, com esses grandes
investimentos estatais, a pequena e a média empresa em
regime de concorrência, em regime de mercado, próxi~
mo, pelo menos, daquelas condições ideais descritas pelos teóricos da economia política. Então, esta é a nossa
posição. Os sOcialistas democráticOs do Brasil querem
democratizar a vida do País, democratizar a vida_ dessas
empresas, submeter essas empresas ao controle polí_tico
da--SOciedade e não eliminá-las; reconhecer a imprescindibilidade e a necessidade da existência delas e, finalmente, _ter a econoiJ.:lia do País como sendo uma economia
mista mesmo, onde convivam os dois investimentos:. o
investrmento público e o privado no mundo empresarial.
Mas, Sr. Presidente, encerro as minhas palavras dizendo, também, dentro desta visão dos socialistas democráticos deste País, que o Brasii é um País que está a um passo do salto qualitativo ciue o transformará em uma das
naçÕeS inais prósperas, mais democráticas e mais im-portantes do mundo. O Brasil, acreditamos, t6m todas as
~ondições de atingir esta situação e de dar este salto qualitativo ainda no finai do Século que estamos viverldo,
para que ingresse, já, no Século XXI, como uma das
principais nações protagonistas do plãneta, seja sob o
pon~o de vista económico, seja sob o ponto de vista político- seja sob o ponto de vista moral e filosófico. Achamos_9.ue faltam algumas condições para este salto qualitativo_ e noS propomos, exatamente, a lutar por essas
condições, A pl-imeira dessas condições~ naturalmente,
set:â ~solUção do grande e magno problema político que
~tamos Viyendo - a redemocratização integral do Pafs,
a-Constituinte, a devÕ1ução ao povo do direito de-escolha do seu Presidente, isto é, a redeinocratização integral
do País sob todOs oS pontos de vista; a segunda condiçi:lo
é a implementação de um conjunto de reformas sociais,
sobre as quais temos falado repetidas vezes em pronunciamentos aqui, que nãõ Caberia enumerá-las e relembrâlas todas neste momento; a terceira condição, a nosso
ver, é a consciência da necessidade de investimento maciço, em educação, em tecnologia, em construção da universidade brasileira, enfim, investimento-do aperfeiçoamento educacional, cultural e tecnológico de toda a
Nação e a quarta condição é exatamente aquela contida
no projeto que apresento hoje, qUe pretende preencher e
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que é o fortalecimento dos pilares desta ec_onomia brasileira, que são as empresas estatais.
Assim é, Sr. Presidente, que cumprindo o compromisso assumido no final do ano passado, depois de dez meses de um trabalho conjunto, ao qual já me referi, Ofereço à Casa esta proposta para ser discutida, analisada,
com toda a seriedade que a importância do tema requer,
a responsabilidade dos Srs. Senadores demanda este projeto para -ser aperfeiÇoado durante a sua tramitação e
transformar-se num verdadeiro estatuto das empresas estatais, que represente a aspiração, o desejo, a vontade do
povo e da Nação brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

"DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ROBERTO SATURNINO EM SEU DISCURSO:"
PROJETO DE LEI DO SENADO N9
. , DE 1984
Institui o Estatuto das Empresas Estatais, dispondo sobre a fiscalizaçio do$ seus atos, criando formas
de congestio e determinando outras providências.
Do Senador Roberto Saturnino.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' Consideram-se empresas estatais para os
efeitos desta Lei, as empresas públicas e sociedades de
economia mista, inclusive as respectivas subsidiárias e
controladas, em que a União seja titular, direta ou indiretamente, de direitos que lhe assegurem o exercício do
poder de controle.
Parágrafo único. Todo_a_quele que mantiver vínculo
empregatício com empresas estatais, como definidas nesta Lei, serã considerado empregado de empresa estatal.
Art. 2~' Competirá ao Congresso Nacional, através
da Câmara_dos _Deputados e do Senado Federal, que
criarão para esse fim uma -Coniissão_ Permanente das
Empresas Estatais, acompanhar a gestão das empresas
estatais, para adequar suas políticas e diretrizes gerais à
consecução do seu objetQ socfal e aos interesses nacionais.
Art. 3'i' As empresas estatais ficam obrigadas a encaminhar à Comissão Permanente das Empresas Estatais
do Congresso Nacional, até 30 (trinta) dias da data mar-_
cada para a realização da assembléia geral ordinária, oS
documentos e informações relacionados a seguir.
I - o relatório da administraÇão sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício social findo;
II -cópias- das demonstrações financeiras -acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes, se for o caso;
II I - suas políticas e diretrizes, notadamente: seus
programas de investimentos e a forma de captação de recursos para sua consecução; seus projetas- de expansão,
de modernização e de diversificação, inclusive a criaçã.o
de subsidiáriaS; infõfmações sobre o grau de endividamento da empresa e sobre sua estrutura patrimon"ial; informações sôbre suas políticas de pessoal, salarial e de
distribuição de resultados; suas políticas de preços e tarifas; suas políticas de importação e exportação; seus projetas de associação com outras empresas, naciona!s e eStrangeiras; informações sobre aquisição, desenvolvimento e transferência de tecnologia , bem como _outras infoi~
mações que venham a ser solicitadas;
IV - composição do capital social, indicando as espécies, classes e quantidade das ações, o capital subscrito e
o integralizado por espécie e classe de ações, discriminando o valor nominal, se for o caso;
V - distribuição do capital social, discriminando os
acionistas detentores de mais de 5% das ações da companhia ou mais de 5% com direito a voto;
VI- indicação das debêntureS' de sua emissão, informando suas principais características;
VII - indicação do nome dos administradores, suas
funções. prazo de mandato, remuneração e participação
nos lucros, se fÕr o caso.

Art. 49 A Comissão -Permanente das Empresas Estatais emitirá parecer sobre o- desempenho dã.s empreSas
estatais dentro de 30 (trinta) dias a contar de recebimento dos documentos e informações aludidas no art. 39
Art. 59 As empresas estatais encaminharão à Comis-,
são Permanente das Empresas Estatais a proposta orçamentária anual, até três meses antes do inícío do eXerci~
cio financeiro seguirite.
Art. _6"' A Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, por deliberação do Plenário e por iniciativa da Comissão Permanente das Empresas Estatais, quando julgar conVeniente, poderá determinar ao Tribunal de Contas que proce_da uma auditoria especial em-determinada
empresa estatal que não apresente os dados solicitados
ou que não venha tendo desempenho considerado satisfatório, de acordo com o parecer a _que se refere o art. 4'i'
Art. 7"' Os diretores das empresas estatais poderão
ser convocados pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal ou pela Comissão Permanente das Empresas
Estatais, ã. fim de:
I -.prestar contas de sua Administração;-11- expor as políticas e diretrizes da empresa, bem
como discutir os documentos e informações a que se refere o art. 3"';
III - submeter à discussão os processos que visem à
B.quisição do controle ou criaÇão de subsidiárias, sociedades coligadas e 'Controladas, bem como a fusão, cisão
ou incorporação de empresas estatais;
IV- submeter à apreciação e discussão os contratos e
convêniOs a-serem realiza~os pelas empresas estatais,
bem como a constituição de joint-ventures;
V - prestar esclarecimento sobre os processos de alienação de bens de empresa estatal;
VI -demonstrar que os objetivos estatutários estão
sendo cumpridos.
Art, 89 Ficam instituídas, no âmbito das empresas
eStatais, as ComíssOes Paritãrias de Trabalho. _
Art. 99 As Comissões Paritárias a que se refere o art.
89 serão compostas de três representantes dos empregados e três representantes da empresa estatal, naquelas
com menos _de dois mil empregados; e de cinco representantes dos empregados e cinco representantes da empresa eStatal, naquelas com mais de d<?is mil empregados.

ArL 10. Os representantes dos empregados, bem
como seus suPlentes, em igual número, serão indicados
pela Ass~ci<iÇão dos Empregados e pelos Sindicatos dos
empregados para um mandato de 2 (dois) anos, ressalvado o disposto no art. 21.
§ 19 Nas empresas estatais com menos de dois mi1
empregados, a Associação dos Empregados indicará
dois representantes e os Sindicatos indicarão um; ·e nas
empresas estatais com mais de dois mil emPreg~~os, a
Associação indicará três membros e os SiodicatoS_àois,
bem como seus suplentes respectivos, em ambos os casos._
§ 2"' Dos membros indicados pela Associação dos
Empregados, um deverá ser escolhido entre os empregados sindicalizados há mais de um ano.
§ 39 Os representantes sindicais Serão escolhidos en-tre os empregados da empresa sindicalizados, mediante
eleições direias entre seus melnbros, coordenadas pelo
Sindicato majoritário dos empregados.
Art. 11. É da competência das Comissões Paritárias
de Trabalho das empresas estatais:
I - elaborar o regulamento de pessoal da empresa,
contemplando os direitos, deveres, obrigações, penalidades e os princípios de valorização e dignificação do trabalhador;
Il- elaboiã.r o plano de cargos e salários;
III- zelar pela aplicação dã legislação t_rabalhista;
IV- elaborar planos de progressões e promoções
com critérios objetivos e idôneos;
_ V - elaborar os programas de beneficias e de aperfeiçoamento profissional da empresa;
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VI- opinar nas questões referentes, direta ou indiretamentC, à política de administração de pessoal;
VII- opinar na contratação do trabalho temporário,
realizada diretamente ou através de terceiros;
VlJI- opinar nas demissões de empregados;
IX- participar em qualquer comissão de inquérito,
constltyída no âmbito da empresa, para apurar faltas
disciplinares ou violação à legislação trabalhista;
X- determinar o número máximo de funções de confiança, bem como suas respectivas atribuições e remunerações;
XI- identificar a_ necessidade de contratação de novos empregados, mediante concurso público.
ArL 12. Todas as empresas estatais deverão estabelecer seus regulamentos de pessoal e planos de cargos e
salários, observado o disposto no art. II.
Parágrafo único, As empresas estatais que já tenham
instituído regulamento de pessoal e planos de cargos e
salârios deverão submetê-los às respectivas Comissões
Paritárias para adaptação aos preceitos dessa Lei.
_ Art. 13. As Comiss_ões Paritárias a que se refere- oart. 89, reunir-se-ão ordinariamente uma vez por mês, e
extraordinariamente, sempre que convocadas pela metade de seus membros.
Art. 14. A direção das empresas estatais deverá assegurar as condições para o funcionamento efetivo de
suas Comissões Paritárias.
Parágrafo único. Será concedido aos representantes
dos empregados o mínimo de 8 (oito) horas semanais,
_durante o_ expediente normal de trabalho, para o pleno
exercício de suas funções de representação, excluído deste período o tempo dispendido nas reuniões ordinárias e
extraordinárías -das Coffiissões Paritárias.
ArL IS. ,O quadro permanente de pessoal das empresas estatais será constituído de empregos regidos pela
legislação trabalhista, cujo acesso, excetuadas as funções
de confiança, será feito, exclusivamente, mediante concurso público.
Art. 16. ~ assegurado aos empregados de êmpresas
estatais o direito de se associarem livremente para a defesa de seus interesses.
Parágrafo único. __ Quando no exercício legítimo de
suas funções, nenhum dirigente de associação poderá ser
prejudicado ou penalizado _em sua carreira profissional
Q!l sofrer qualquer outro tipo de sanção.
Art. 17. Todos os membros dos órgãos de administração das _associações serão _ escolhidos mediante
eleições diretas para um mandato de dois anos, por votação secreta entre todos os empregados associados.
§ l9 Ê vedada a eleição dQs empregados que estejam
exercendo função de confiança, excetuados os que tenham sido admitidos mediante concurso público.
§ 29 A elaboração dos estatutos, das formas de process.o eleitoral bem como sua organização e ftScalização
competirão, exclusivamente, aos empregados, com o
aPoiO-, no que for neceSSârio, ·aa pr6Pria empresa.
§ 39 Dois membros da diretoria, no mínimo, poderão se dedicar em tempo integral às atfvidades de sua associação, sem redução salarial, sem prejuízo das promoções ou acessos e com todos os direitos a que fizerem
jus.
§ 49 Por ocasião do processo eleitoral, as chapas inscritas candidatas à Diretoria da Associação, deverão
apresentar os nomes respectivos a serem in~iicados como
representantes dos empregados nas Comiss_õ~ Paritárias
e nos Conselhos de Administração e Fiscal das empresas
estatais, a ·que se referem os artigos 99 e 20~ _
Art. 18. Os__membros dos órgãos que compõem a
administração das associações, a que se refere a presente
Lei, possuem a mesma proteção legal reconhecida aos dirigentes sindicais.
Art. 19. A Associação de Empregados da Empresa
Estatal deverá, em qualquer caso:I - defender os direitos e interesses dos empregados
da empresa;
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II- opinar em quaisquer discussões e decisões da empresa, em qualquer matéria concernente aos empregados;

III- ser informada de qualquer alteração rele~ante
na sitUação econômico-tinaoceira da empresa;
IV - ser consultada quando as alterações do iteri:t anteriOr possam repercutir na situação" de seUs associados,

enquanto empregados de empresa.
.
Art. 20. A Associação dos Empregados e os Siildicatos dos empregados indicarão pelo menos lf3 (um
terço) dos membro$. do conselho de admiri_istração ·e do
conselho fiscal da empresa estatal a que estiverem vinCu~

lados, ressalvado o disposto no art, 21.
§ l '1 Dos membros a que se refere o caput deste artigo, pelo menos a metade será indicada pela Associação

dos Empregados.
_
§ 29 O mandato e a remunera-ção dos representantes
dos empregados nos conselhos de admin"isti"ã.ção -e fiscal
serão idênticos ã_os dos demais membros.
§ 39 Os representantes sindicais- serão escolhidos entre os empregados da empresa sindicalizados, mediante
eleições diretas entre seus merilbros, coordenadas pelo
Sindicato majoritáriu dos empregados.
Art. 21. Nas empresas estatais em que a sindicalização for vedada por lei aos empregados, a indicaÇão
dos representantes a que se referem os artigos 99 e 20 será
de competência exclusiva das Associações dos Empregados.
Art. 22. Os representantes dos empregados, n~s Comissões Paritârias a que se- refere o art. &~> e -nos Cõriselhos de Administração e Fiscal das empresas estatais, a
partir de sua indicação e_até um ano após o têflfiihO-do
mandato, têm assegurada a establidade no emprego, nos
termos da Consolidação das Leis do Trabalh--º (CLT).
Art. 23. As compras, obras e serviços das empresas
estatais, efetuar-se-ão com ~trita observância do princípio da licitação, consubstanciadas nas normas sob o
Título XII do Decreto-lei n~' 200, de 25-2-67.
Art. 24. As compras, obras e serviços contratados
por empresas estatais, deverão ser realizados de preferência no País, junto a empr'Csas itacionã.lS.. devendo os
desvios dessa preferência serem justificido$ perante a
ComtsSão Permanente das Empresas Estatais.
§ 1~> Considera-se empresa nacional, a que estiver organizada segundo a lei brasileira, com sede e foro no
País, e que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:·
I - seja cõntrolada, nOs termos do art. _116 ~a Lei nl'
6.404, de 15 de dezembro de 1976, por:
a) pessoas naturais brasileiras res~dentes e.domiciliados no País; ou
b) pessoas jurídicas, sediadas no País, que direta ou
indiretamente, estejam sob controle das pessoas refe~i_das
neste inciso.-

11 -não tenha comprovadamente mais de 49% (quarenta e nove por cento) do respectivo capital social pertencente a pessoas naturais ou jurídicas que não se enquadrem no disposto no inciso a:o.terior;
III- não tenha ela própria, ou as sociedades que a
contro_la.m, em seus estatutos sociais e e_m acordos de
acioniStas, dispositivo que limite o exercfdo do poder de
controle pelo capital privado nacional.
§ 2~> Para os efeitos do incisa I, as pessoas naturais
estrangeiras domiciliadas no País que comprovem a. existência de condições de es~abilidade, caracterizadas pela
fixação permanente, vínculos de família e patrimônio
constituído, são equipai-adas às pessoas naturais brasilei-
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Parágrafo único. A empresa estatal deverã submeter
à apreciação da Comíssão Permanent~ das Empresas Estatais sua intenção de contratar emprêstimo e financiamentos, atravês de pedido formal cOm antecedência
; mínima de 30 (trinta) dias, acompanhado de exposição
de motivos.
Art. 26. Constitui dever das ~presas estatais desenvolver, por meios di retas ou indiretos, a capacitação
tecnológica das empresas nacionais e de seus empregados.
8-rt. 27, Fie<!_ revogada i_ Lei n~' 6.525, de 11 de abril
de 1978 e restabelecida a r"edação origíiial da Lei n~>
6.223, de 14 de julho de 1975.
Art. 28. As empresas estatais terão prazo de 180
(cento e oitenta) dias para promoverem a criação, instahção e posse das respectivas Comissões Paritárias na
forma desta Lei.
Art. 29. Os estatutos e os regimentos internos das
empresas estatais deverão, no pj-azo de 180-(cbnto e oitenta) dias, adaptar-se aos preceitos desta Lei.
Art. 30. ESta Lei entra em vigor na ~~ta de sua
publicação, revogadas as disposições em contrârio.
Justificação
AS-empresas-estaiãis têm sído alvo ultimamente de intensas críticas, por parte da imprensa e dos meios políticos: críticas que o Congresso Nacional não pode deixar
de considerar, nãO obstante serem, em muitos casos, de
validade extremamente duvidosa, deix.andQ__ ver propósitos irlcOnfessâvêis eni suâ motivaçãO.
A forma mã:is _eficaz de atender à parte vãlida de todas
essas críticas é instituir, pela decisão do "Legislativo, um
Estatuto das Empresas Estatais, com um conjunto mínlmó de riOrmas de procedimentO capazes de garantir aSO·
ciedade e o interesse público contra possíveis distorções
na gestão dessas empresas que signifiquem abusos de poder ou desvios em relação aoS objetiVos para os qliàis-foiam criadas.
A finalidade desse Projeto de lei _é precisamente oferecer, para exame do Congresso Nacional, uma prOposta
de EStatuto das Empresas Estatais.
A proposição que apresento tem duas vertentes principais: uma de institucionalizar a fiscalização pelo Congresso, representante da sociedade, sobre as principais
políticas das empresas, aqUelas que definem a natureza e
o direcionamento da sua gestão, bem como a sua idoneidade"; a outra de introduzir dispositivos de aperfeiçoamento e democratização interna dessas empresas, dentro
da visão de que as estatais devem ser empresas exemplares nQ_ que ~esp~itã ao relacionamento com os seus em~
pregados.
Da fiscalização

O processo de fiscalização das empresas estatais pelo
Poder Legislativo é preceito contido na Constituição de
1946 (art. 22), e previsto, também, na Emenda ConstituàOnal Ji9 17 (65-que inseriu um parágrafo único -no 'artigo
65 da Constituição de 1946, in verbis:
' u A Lei regulará o processo de fiscalização pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos
atas do Poder Executivo e da administração descentralizada."

A disposição foi mantida na Constituição de 1967 e
continuou recomendada no art. 45 da. Emenda Constitucional nl' 01/69, prevalecendo a seguinte redaçãq:

ras.
§ 39 As compras., obras e serviços contratados entre
empresas estatais ficam excetuadas do procedimento de
que trata este artigo.

Art. 25. Os emprêstimos e fiilatici8.mentos em moeda estrangeira das empresas estatais só poderão ser realizados após aprovados pela Comissão Permanente das
Empresas Estatais, do CQngresso Nacional--

"A Lerregular-á õ processo de fiscalização, pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos
atas do Poder Executivo, inclusive os da administração ind_ireta:"

Desde 1965, inúmerO-s projetas forã.rrt apresentados
sobre a matêria viSando a regulamentação do dispositivo, porêm rienhum chegou a ser transformado em -Lei

e,
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por oportuno, cabe lembrar a citação do ilustre jurista
Pontes de Miranda sobre o artigo 45 da Constituição Federal:
"Em muitos pontos, a Constituição referiu-se à
fiscalização que há de exercer, quanto aos atas do
Poder Executivo, o Congresso Nacional. No art. 45
· há passo adiante: deixou-se à lei """":" que não ê lei
complementar- regular o processo de fiscalização,
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal,
ou por aquele e por esse, dos a tos do Poder Executivo e da.administração descentralizada tem sido um
dos grandes males do Brasil. t de importância
frisar-se que a permissão da lei que regula a fiscali~
zaçào põe nas mãos dos deputados ou dos senadores, ou daqueles e desses, poderes que podem evitar
a tumultuosa e calamitosa feitura de portarias e instruções, a ausência por parte do Poder Executivo,
de exal)le e vigilância do Qll_e se passa _CO!ll aS-Obras
pi.íbHcas, principalmente nas administrações descenjl-á~izadas, ... :.. ~.:. :·· ·
Diante da difícil 1iÍtuação econômica financeira porque passa nosso País, e das crítieãs contundentes _Sobre;
as empresas estatais, provocadas, exatamente, pela ausência de fiscalização efetiva por parte da sociedade,
ergue-se um·ciamor nacional contra a inêrcia--do Poder
Legislativo.
Nesta fase da vida nacional, em que os parlamentares
procuram_ retomar suas inquestionáveis prerrogativas
como legítimos representantes da populaçâ.o, torna-se
imperativo a regulamentação do aludido preceito contido -no- àrt. 45 de nossa Carta, nos seus diferentes aspectos.
O entrosamento dos poderes executivo e legislativo no
encargo de vigiar a eficiência e a probidade no desempe~nho dos sei-ViçOs do Estado, possibilitará, sem dUvida,
maior eficiência e racionalização no uso do&_ bens públicos com reflexos altamefl.te positiVos para a comunidade.
Tenho sustentado firmemente uma posição contra a
privatização dessas empresas, pois elas atuam em âreas
de serviços essenciais à população e à economia nacional. As estatais não foram culpadas pelo desastre do modelo econômico implantado no País; entretanto, cumpre
reconhecer que a forma pela qual foram administradas
várias dessas empresas ê que deve ser modificada e moralizada. Ao invês de uma economia estatizada, como alegam alguns críticos, no Brasi1 o Estado vem contribuindo co_osideravelmente para a acumulação privada.
Atuando em áreas vitais da economia, as Empresas Estatais têm contribuído enormemente, e às vezes descabidamente, para o desemvolvimento das empresas privadas
nacionais, seja no fornecimento de matérias-primas e
serviços, seja adquirindo grande parte de sua produção.
A fiscalização, pela sociedade, através do Congresso,
de toda essa ação estatal de imensas proporções é, pois,
um imperativo da hora presente.
:::-:: Itl.' necessidade da co--_gestão

A participação democrática dos empregados na gestão
das empresas estatais é matéria preceituada pela própria
Constituição, no item V artigo 165, in verbis:
.. "Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, alêm de outros que,
nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição
social:

............. -. .... .....
-

;;

~.

-.-

.. ,.

~~.

_.... ...
~

V - integração na vida e no desenvolvimento da
empresa, com participação nos lucros e, excepcionalmente, na gestão, segundo for estabelecido em
lei."

No atual estâgio de desenvolvimento da sociedade
brasileira, a participação dos trabalhadores na administração das empresas estatais adquire especial relevância.
As formas previstas, tais como: a criação das Comi_ssões
Paritárias de; Trabalho, a indicação de empregados nos
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tendo em vista o descontrole e possíveis privilégios que
podem ser acarretados por falta de critérios e métodos
previamente estabelecidos.
empresas maior dinamismo;- eStímulo e harmonização
Este é um ponto muito sensível da administração
nas relações de trabalho e maior -credibilidade junto à
púbiTca. Talvez crucial pela sua importância em·todos os
opinião pública que, através dos impostos pagos, tornou
aspectos,
particularmente no tocante ã gestão
possível a criação e instalação _de um moderno parque inadministrativo-fiminceira. -A instituição do processo licidustrial estatal.
tatório, semelhante ao que ocorre nos _órgãos da admiNos países capitalistas maiS avançadoS~ como a Ale_nistração direta e autarquicas, permitirá expiessiva ecomanha, por exemplo, que ostenta a invejável posição de
nomia de recursos e maior <!Usteridade nos processos de
maior potênCia econômica- da Europa, a cc-gestão }á s-e
compra.
incorporou definitiv-amente ao dia-a-dia, das_ empresas
como meio de s_uperar o problema da alienação e da desQuanto à alegação levantada por alguns de que tal
motivação dos trabalhadQI~s. -que a melhoria dos saprocesso dificultaria o dinamismo da gestão das emprelários e das condições de trabalho não conseguiu resolsas estatais e implicaria em mâis iim entrave burocrático,
podemos assegurar que tais implicações não são pertiver.
nentes; já que muitas empresas estaduais já incorporaA lei sobre cogestão naquele País foi aprovada em
1951. Com base nessa lei o organismo sobre o qual se
ram em seus estatutos semelhante dispositivo, sem nenhum prejuízo da semelhante agilização de seus serviços.
fundamentam as relações industriais é o -Aufsichrat, conselho. de vigilância, presente em caí:ia empresa.-NófmalO que tal processo _dificultará, isto sim, serão as conmente o conselho compõe-se de 11 membros: cinco retratações de compras, obras e serviços sem critérios, com
presentantes dos acionistas, cinco dos trabalhadores e o
privílégio de alg"uns em detrimento da gran~e maioria de
Arbeitsdirektor, o diretor de trabalho.
- pequenos e mêdios empresários de nosso País, que se enNa Suécia, a primeira lei sobre participação foi votada
contra alijada de grande parte das contratações do governo, com graves reflexos económicos e so_ciais..__ ___ _
em 1972, atribuindo aos trabalhadores de cada empresa
o direito de nomear dóis membros no conselho de admiPor outro lado, o projeto dá prioridade às contranistração. Em 1977, uma nova lei tornou obrigatório ao
tações junto a empresas nacionais, visãndo não só a retoempregador informar os representariles dos traBalhadomada do crescimento econômico, pelo aumento da deres sobre os modos com que as atívidades se desenvolmanda interna, como, sobretudo, o reforço e a amvem em termos de produção e da economia, como tampliação do parque industrial e empresarial genuinamente
bém acerca das diretrizes da política de pessoal.
brasileiro, que o grande volume de encomendas das estatais é--Capai de gerar.
Na Noruega, os trabalhadores participam das assembléias e dos conselhos de administração. Na FínlânQuanto· aos empréstimos e financiamentos em moeda
estrangeira- deverão, antes de sua realização, ser aprovadia, os trabalhadores são inforiliados, entre outras coidos _ pela Çomissão Permanente das Erilpresa~ Estatais
sas, dos programas de investímenfos das empresas. Osdo congresso Nacional.
- -conselhos de fábrica na Áustria, os comitês de _coOpe- Tal proposição visa, evidentemente, a resguardar a
ração na Dinamarca e os _conselhos de empresa na Bélgica refletem o avanço da cogestão na Europa. Mesmo na
economia do País exaurida pelo endividamento externo
Itália, onde a cogestão não foi institUcionalizada, porredesregrado e gigantesco. Mas, objetivi também, defenlutância dos próprios trabalhadores que preferem manãer a gestão das próprias empfesas eStatãis frequenteter um sindicato mais forte do que participar na -gestão
mente subme_tidas a pressões goverriamentais paia contratar operações de crédito externo que pouCo ou nada
das empresas, os empresários são obrigados a fornecer
aos representantes dos trabalhadores todas as infortêm a ver com os seus programas de investimento, mas
mações relativas a gestão da empresa e, em particular,
servem tão-só"mente para facilitar às Autoridades Monetárias a tarefa de fechar, ano a ano, com dificuldades
aos investimentos. _
crescentes, o balanço de pagamentos do País.
- Da necessidade de maior controle na contratação de
compras, obras e serviços e na obte-nção de empréstimos
-Da necessidade da revogaçilo da Lei n9 6.525 de 11-4-78
e rmancfamentos
e da restauração da Lei n"' 6.223, -de 14-7-75.
As empresas públícas e sociedades de economia mista,
O esquema do controle financeiro das empresas públiem razão de sua natur_ez___a jurídica, não estão obrigadas
cas ê bem sintetizado pelo Professor Caio Tácito;, ..0 Poàs exigências-da Lei n9 4.320/64, tais comO empenho de
der Exec_utivo ex.erce o controle geral dessas sociedades,
despesa (art. 58 e seguintes), nem- tampOuco às regras de
principalmente na escolha de seus dirigentes e a fixaçao
licitação do Decreto-lei n9 200/67 (art. 125 e seguintes), a
de critêrios de gestão, podendo, ainda, editar- normas esnão ser que a lei espcicial ou estatuto regulador da entida~
pecíficas, de feição regulamentar. Inserem-se as emprede, assim o determine. No silêncio da lei ou esta_tuto, posas públicas no planejamento administrativo e
rém, vale o_modelo do regime empresarial privado.
ecoriômko-fítianceiro, cOmo instrumento de_ ação do poVale a pena citar uma breve passagem de Hely Lopes
der público.
Meirelles:
•·o Controle financeiro e a tomada de contas dessas sociedad~ se processam, nos termos _d_a lei comercial, pe·
, "As contratações da empresa pública não estão
rante as assembléias gera_i~, mediante parecer prévio dos
sujeitas a qualquer modãlidade de licitação- eStabeleconselhos fiscais. Essa forma usual de fiscalização fiilancida para as entidades públicas (Decreto-lei n'l'
ceira da_s soc_iedades de_ direito privado não exaure, no
200/67, arts. 125 a 144), mas lei especial, ou o seu
entanto, os cuidados necessários ao acompanhaniento
estatuto, ou delíberação da diretoria poderá impor--da aplicação de dinheiros públicos".
lhes o sistemaJicitatório geral ou especial para to, ..Ao TribUnal de Contas não cabe. a fi.scali.zação das
dos ou alguns contratos, caso em que ficarão vincUempresas do _Estado, não sendo provável que lhe seja
lados às normas pertinentes e aos termos do edital
possível absorver, de forma eficiente., esse encargo. O poque for expedido, e, se os desatender, sujeitar-se-ão
der Legislativ~ não participa, atualmente, da elaboração
ao controle judicial por mandato de segurança, ação
orçamentária ou da_ vigilância na gestão financeira, nerri
popular ou pelas_vias ordinárias" .("Direito Adm.i~
aPrecia a pre5tação de contas dessas SOciedades .. O con~
nistrativo Brasileiro", Revistã dos Tribunais, SP, 5'"
trole do Estado é, nesse particUlar, dista11te e siriibóliCo,
Edicação, 1976, pâg. 330. Cf. também pág. 338).
generalizando-se a opinião sobre a necessidade de seu
aperfeiçoamento. A organização de serviços de auditoEntendemos ser de impeiíosa necessidade que as empresas estatais realizem suas compras, Obras e__ serviços
ria, ou outra forma de controle operaciOnal da sociedacom observância do princípio de licitação, confo_rme o
de, visando ao .exame da gestão financeira da empresa,
corresponde a uma necessidade que se assenta na condisposto no título XII do Decreto-lei n"' 200, de 28~-67,
Conselhos de Administração e Fiscal e a regulamentação
do papel das Asso_ciaçOes dos Empregados, confiará às
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vicção de insuficiência na verificação das contas das sociedades comerciais do Estado" .("Revista de DiliCito
Administrativo", vol. 84, pág. 438).
No entanto, a Lei n9 6.223, de 14-7-1975, estabelece
expressamente, no art. 7"', que tanto as sociedades de
economia mista como as empresas públicas federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal estão sujeítas à
fiscalização financeira do Tril;Junal de Contas competente, sem prejuízo do controle exercido pelo Poder Executivo.
Posteriormente, editou-se a Lei_n~ 6.525, de I I-4~ 1978,
que deu nova redação ao art. 79 da Lei n"' 6.223(75,
intro.duzindo-lhe duas modificações:
a) suprimiu no caput do referido artigo 79 o termo
públicas, o que em nada alterou a natureza das_ entidades, que continuam a ser aquelas pertencentes à administração indireta;
b) acrescentou o parágrafo 39, que diz o seguinte:
"§ 3"' A União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município ou entidade da respectiva administração
índireta que participe do capital de empresa privada
detendo apenas a metade ou a minoria das ações ordinárias exercerá o direito de fiscalização assegura·da ao ácionista minoritário pela Lei da Sociedade
por Açôes, não constitUindo aquela participação
motivo de fiscalização prevista no caput deste artigo."
Com esSa inovaÇão retirou-se da área de fiscalização
do Tribunal as entidades da administração indireta em
que o Governo tenha participação, igualitária ou minoritária, das_ ações ordii"lãrias.
·
Esse controle subtraído ao Tribunal reservou à União,
ao Estado, ao Distrito Federal, ao Município ou às entidades da administração índireta apenas o exercício _do
direito de fiscalizar, assegurado ao acionista minOritário
pç:la Lei das Sociedades por ações.
Tãi medida entra em profunda contradição com o dispostõ no art. 93 do Dççr-eto-lei n~ -~00/67:
.. "Art. 93. QUem que{ que utilize dinheiros
públicos terá que justificar seu bom e- regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas
emanadas das autoridades administrativas competenteS."

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
-Alexandre Costa- João Castelo- José: Sarney'Cailos Alberto - Humberto Luce11a - Guilherme Palmeira - Lourival Baptista- Jutahy Magalhães -_Josê
Ignácio Ferreíra - Nelson Carneiro - Moiviit Aca)'aba - Benedito Ferreira- José Fragellf- Affonso Ca.:
margo - Enéas Faria - Jaison Barreto - Lenoir VargasL
0- SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Sobre a
-mesa, ptojeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N' l6<1, DE 1984
Institui o Estatuto das Empresas Estatais, dispon~
do sobre a fiscalização dos seus atos, criando formas
de co-gestio e determinando outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Consideram-se empresas estatais para ·os
efeito~ desta Lei, as empresas públicas e S4?ciedades de

economia mist_a, inclusive as respectivas subsidiárias e
controlã:das, em que a União seja titular, direta ou índiretamente, de direitos que lhe. assegurem o exercício do
poder de controle.
Parágrafo único._ Todo aquele que mantiver vínculo
empregatício com empresas estatais, como definidas nesta Lei, s-erá considerado empregado de empresa estatal.
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Art.

2~>

Competirá ao Congresso

Nacional~_atravês

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que
criarão- para esse fim uma Comissão Permanente das
Empresas Estatais, acõmpanhar a gestão das empresas
estatais, para adequar suas políticas e diretrizes gerais à
consecução do seu objeto social e aos interesses nacionais.
Art. 39 As empresas estatais ficam obrigadas a enca-

minhar à CQmis_s.ã_o_Permanente das Empresas Estatais
do Congresso Nacional, até 3U (tfíãta) dias--antes-da data
marcada para a realizaç_ão da assembléia ger~l_oi'~inária,
os d_ocumentos e informações relacionado,<> a seguir:
I - O relatório da administração -sobre os negócios
sociais e os principais fatos administrativos- do exercício
social findo;
II - Cópia das demonstrações financeiras acompanhadas do respectivo parecer dos_auditores _independentes, se for o· c_as:o~

III - Suas políticas e diretrizes, notadamente: seus
programas de investimentos e a forma de captação de recursos para sua consecução; seus projetas de çxpansão,
de modernização e de diversificação, inclusive a criação
de subsidiárias; infonnãÇões sobre o grau de endividamento _da empresa e sobre sua estrutura patrimonial; informaçõ_es sobre suas políticas de pessoal, salarial e de
distribuição de; resultados; suas políticas de preços e tarifas; suas políticas de importação e exportação; seus projetas de associação com outras empresas, nacionais e estrangeiras; informações sobre_ªquiSição, desenVolvimento e transferência de tecn_olo_gia, bem como Outras informações que venham a ser solicitadas;
IV - Composição do capital social, indicando as espécies, classes e quantidade das ações, o capital subscrito
e o integralizado por espécie e classe de ações, discriminando o valor ll_Qminal, se for o caso;
V - Distribuição do capital social, discrinilnando os
acionistas detentores de ma_is de 5% das ações da cqmpanhia ou mais de 5% _com direito a v_pto.
VI- indicação das debêntures de sua ~missão,· informando suas príncípais características;
VII- Indicação do nome dos administradores, suas
funções, prazo do mandato, remuneração e participação
nos lucros, se for o caso.
ArL 41' A Comissão Permanente das Empresas- Estatais emitirâ parecer sObre o -desempenho das empresas
estatais dentro de 30" (trinta) dias a contar do recebimento dos documentos e informações al.~Jdida~ no art. 3"'.
Art. 59 - As empresas estatais encaminharão à Comissão Permanen~ das Empresas Estatais, a ·prOposta orçamentária anual, até três meses antes do início do exercício financeirO seguinte.
Art. 61' A Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, por deliberação do Plenârio e põr inícíativa da Comissão'Permanente das Empresas Estatais, quando julgar conveniente, poderá determinar ao Tribunal de Contas que proceda uma auditoria especial em determinada
empresa estatal que não apresente os dados solicitados
ou que não venha tendo desempenho considerado satisfatório, de acordo c_9m o parecer a que se refere o-art. 49,
Art. 7"' Os direto~:_es _das_ empresas estatais poderão
ser convocados pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal ou pela ComiSsão Permanente das Empresas
Estatais, a fim de:
I -prestar contas de sua Administração;
II- expor as polítiCaS _e diretrizes da.. empresa, bem
como díscutír Q~;"_documentos .e_ informações lrq_ue se tefere o art. 39;
III- submeter à discussão os processos- que--v-isem à
aquisição do controle ou criação de subsidiáfias, sociedades coligadas e controladas, bem como a fusão, cisão
ou incorporação de empresas estatais;
.
IV- submeler à apreciação e discussão os contratos e
convênios a serem realizad_os pelas empresas estatais,
bem como a con_stituiçã_p de joint-ventures;

V- prestar esclarecimentos sobre os processos de
alienação de bens de empresa e.Slatal;
VI- demonstrar que os objetivOs estatutárioS estão
sendo cumpridos.
Ai't. 89 Ficam instituídas, no âmbito das empresas
estatais, as Comissões Partidádas rle Trabalho.
A~t. 99 As Comissões P~uilãrliis a que se refere o ãit.
89 serão compostas de Írês repreSentantes -dos_empi"egaM
dos e três representantes da empresa estatal, naquelas
com menos de dois mil em_p_regados; e -de cinco representaiHes dos empregados e cinco representantes da empresa eslatal, naquelas com maiS de dois mil empregados.
ArL 10 Os representantes dos empregados, bem
como seus suplentes, em igual número, serão indicados
pela Associação dos Empregados e pelos Sindícatos dOs
empregados para um mandato de 2 (dois) anos, ressalvado Q_disposto no art. 21.
§ l<:> Nas empresas estatais com menos_ de dois mil
empregados, a Associação dos Empregados indicará
dois tepresentantes e os Sindicatos indicarãO um; e nas
empresas estatais com mais de dois mil empregados, a
AssoCiação indicará três metitbros e os Sindicatos dois,
bem como seus suplentes respectjvos, em ambos os caSOS.

§ 2"' Dos membros indicados pela Associação dos
Empregados, um deverâ_ ser escolhido e_ntre os empregados sindicalizados há mais de um ano.
§ 3<:> Os representantes sindicais serão escolhidos entre os empregados da empresa sindicalizados, mediante
eleições diretas entre seus membros, coordenildas_ pelo
Sindicato-inajoritário dos- empregados.
Art. 11 f: da competência das Comissões Paritárias
de Trabalho das empresas estatais:
1-..:: elaborar o regulamento de pessoal da empresa,
contemplando os direitos, deveres, obrigações, penalidades e os princfpios de valorização e dignificação do trabalhador;
II- elaborar o plano de cargos e salários;
~II -zelar pela aplicação da legislação trabalhista;
IV- elaborar planos de progressões e promoções
-com critéfios objetivos e idôneos;~
-V- elaborar os programas de benefiCias-- e de aperfeiçoamento profissional da empresa;
VI- Opinar nas questões referentes, direta ou indireM
tamente, à política de administração de pessoal;
VII- opinar na contratação do trabalho temporário,
realizada diretamente ou através de terceiros;
VIII- opinar nas demissões de empregados;
IX- participar em qualquer comissão de inquê-rito,
constituída no âmbito da empresa, para apurar faltas dicíplinares ou violação à legislação trabalhista;
X- determinar o número mâximo de funções de confiança, beinO Coino suas respectivas atribuições e remunerações;
XI - identificar a necesSidade de contratação de novos empregados, mediante CõllcU.rso ·público.
Art. 12. Todas as empresas estatais deverão estabelecer seus regulamentos de pessoal e planos de cargos e
salários, observado o- disposto no art. 11.
Parágrafo único. As empresas estatais que já tenham
instittúdo regulamento de pessoal e planos de cargos e
salários deverãQ_ submetê-los às respectivas Comissões
Paritáiias para -adaptação aos preceitos dessa Lei.
Art. 13. As Comissões Paritárias, a q':le se refere o
art. 8"', reunir-se--ão ordinariamente" uma vez por mês e,
eXtriwrdinariamente, sempre que-convocadas pela metade de seus membros.
Art. 14. A direção das em-P~esas estatais deverá assegllrãr" as condições para -o fii"i:iCíõnãinéntó Cfet1Vo de
-sua-s Comissões Paritárias.
·- Yªrãgrafo único. Será con~edidO aos representantes
dos empregados o mínilno de 8 -(oito) horas semanais,
durante o expediente normal de trabalho, para o pleno
exercício de suas funções de representação, excluído deste período o tempo dispendido nas reÚniões ordinárias e
extraordinárias das Coni:i:sSões Parit-ádas. _
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Art. 15. O quadro permanente de pessoal das empresas estatais será constituído de empregos regidos pela
legislação trabalhista, cujo acesso, excetuadas as funções
de confiança, será feito, exclusivamente, mediante Concurso público.
Art. 16. ~assegurado aos empregados de empresas
estatais õ direito de se associarem livremente para a defesa de seus--"interesses.
Parágrafo único. Quando no exercício legftímo de
su<isTUilçõéS~nenhum dirigente de associação poderá ser
prejudicado ou penalizado em sua carreira profissiõn·al
Ou sofrei qUalquer outro tipo de sanção.
Art. 17. Todos os membros dos órgãos de adminstração das ªssociações serão escolhidos mediante
eleições díretas para um mandato de dois anos, por votação secreta entre todos os empregados associados.
§ J9 .E: vedada a eleição dos empregados que estejam
exercendo função de confiança, excetuados os que tenham sido admitidos mediante concurso público.
§ 2"' A elaboração dos estatutos, das (armas de processo eleitoral, bem como sua organização e fiscalização
coinpetirão, exclusivamente, aos empregados, com
apoio, no que for necessário, da própria empresa.
§ 3<:> Dois membros da diretoria~ no mínimo, poderão se dedicar em tempo integral às ativídades de sua asSociação, sem redução salarial, sem prejuízo das promoções ou acessos e com todos_os direitos a que fizerem
jus.
§ 49 Por ocasião do processo eleitoral, as chapas inscritas candidatas à Diretoria da Associação, deverão
apresentar os nomes respectivos a serem indicados c_omo
representantes dos empregados_nas Comissões Paritárías
e nos Conselhos de Administração e Fiscal das empresas
estatais, a que se referem os artigos 9"' e 20.
Art. 18. Os membros dos órgãos que compõem a
administraçàÕ das associações, a que se refe a presente
Lei, possuem a mesma proteção legal reconh.ecida_a_os dirigentes sindicais.
Art._ 19. A Associação de Empregados da Empresa
Estatal deverá, em qualquer caso:
- I -defender os direitos e interesses dos empregados
da empresa;
II- opinar em quaisquer discussões e decisões da empresa, em qualquer matéria concernente aos empregados;
Ifl- ser informada de qualquer alteração relevante
na ~ituaçã:o econômico-financeira da empresa;
IV- ser consultada quando as alterações do item anteriol possam repercutir na situação de seus associados,
enquanto empregados de empresa.
Art. 20. A Associação dos Empregados e os Sindicatos dos empregados indicarão pelo menos 1/3 (um
terço) dos membros do conselho dt: adminis_tração e do
conselho fiscal da empresa estatal a que estiverem vincu_
lados, ressalvados o disposto no art. 21,.
~§ i<?~ Dos membros a que se refere o "caput" deste
artigo, pelo menos a metade será indicada pela AssociaÇão dos Empregados.
§ 29 O mandato e a_remuneração dos representantes
dos empregados nos conselhos de administração _e fiscal
serão idênticos aos dos demais membros.
§ 3<:> O_s_ representantes sindicais serão escolhidos entre os empregados da empresa sindicalizados, mediante
eleições diretas entre seus membros, coorden~das pelo
_Sindic<ito majoritário d()s empregados.
Art. -'21. Nas empresas estataís em que a sindicalização for vedada por lei aos empregados, a indicação
dos representantes a que se referem os artigos 9"' e 20 será
de competência exclusiva das Associações d_os Empregados.
Art. 22. Os répre~entantes dos empregados, nas Comissões Paritárias a que se refere o art. 81' e nos Conselhos de Administração e Fiscal das empresas estatais, a
partir de sua indicação e até um ano após o térm_ino do
mandato, têm assegurada a estabilidade no emprego, nos
i~rri1oS d_a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
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Art. 23. As-compras, obras e servtços das

~mpresas

estatais, efetuar-se-ão com_ estrita observância_do princí-

pio da licitação, consubstanciadas nas normas sob o
Título XII do Decreto-lei n"' 2()0, de 25-2-67.
Art. 24. As compras, obras e serviços contratados
por empresas estatais, deverão ser realizados -de preferência no País, junto a empresas nacionais, devendo os
desvios dessa preferência serem justificados peranlea
Comissão Permanente das Empresas Estatais.
§ 1"' Considera-se empresa nacional, a que estiver organizada segundo a lei brasileira, _com sede e foro no
País, e que preencha, cumulativamente, as seitiintes condições:

I - seja controlada, nos termos do art. 116 da Lt:;i n~'
6.404 de 15 'de dezembro de 1976, por: a) pessoas naturais brasileiras residentes e domiciliaM
das no Pais; ou
b) pessoas jurídicas, sediadas _no País, que direta ou
indiretamente, estejam sob controle das pessoas referidas
neste inciso.
I I - não tenha comprovadamentc mais de 49% (quaM
renta e nove par cento) do respectivo capital social per~
tencente a pessoas naturais ou jurídicas que não se en~
quadrarem no disposto no inciso anterior;
III- não tenha ela própria, ou as sociedades que a
controlam, em seus Cstatutos sociais e em acordos de
acionistas, dispositivos que limite o exercfcio do poder
de controle pelo capital privado nacional.
§ 2"' Para os efeito_s do in.dso _I; as pessoas naturais
estrangeiras domiciliadas no País que comprovem a existência de condições de estabilidade, caracterizadas pela
fixação permã.nente de vínculos de família e patrimônio
constituído, são equiparadas às pessoas naturais brasilei~
ras.
§ 311 As compras, obras e serviços contratados entre
empresas estatais ficam excetuadas do procedimento de
que trata este artigo.
Art. 25. Os empréstimos e finã.ncialneritos em-moe--das estrangeiras das empresas estatais só poderão ser
realizados após aprovados pela Coinissão Permanente
das Empresas Estatais, do Con&resso Nacional.
ParágrafO úriico. A empresa estatal deverá submeter
à apreciação da Comissão Permanc::nte da_s Empresas Estatais sua intenção de contratar empréstimos e finaciamentos, através de pedido formal com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, acompanhado de exposição
de motivos.
Art. 26. Constitui -dever das empresas estatais desenvolver, por meios diretos ou indiietos, a capacitação
tecnológica das empresas nacionais e de seus empregados.
Art. 27._ Fica revogada a Lei n"' 6. 525, de 11 de abril
de 1978 e r·eestã.belecida a redação original da Lei n'

6.223. de 14 julho de 1975.
Art. 28. As empresas estatais terão prazo de 180
(cento e oitenta) dias para promoverem a criação, instalação e posse das respectivas Co"missões Paritárias na
forma desta Lei.
Art. 29.---us--estãtUtos-eos:-regimCittóslnt:ernõs das
empresas estatais deverão, no prazo de 180" (centO e O"itenta) dias, adaptar-se aos preceitos desta Lei.
Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.Justificação
As empresas estatais têm sido alvo ultimamente de in-

tensas críticas, por parte da imprensa e dos meios políticos; críticas que~o Congresso Naciorial não pode deixar
de considerar, não obstante serem, em muitos casos, de
validade extremamente duvidosa, deixando ver propósfto inconfessáveis em- sua motivação.
A forma mais eficaz de atender à parte válida de todas
essas críticas é institUir, pela decisão do Legislativo, uin
Estatuto das Empresas Estatais, com um conjunto mfni_.~
mo de normas de procedimento capazes de garantir aso-

ciedade e o interesse público contra possfveis distorções
na gestão_ dessas empresas que signifiquem ábusos de poM
der ou desvios em relação aos objetivos para os quais fo.
ram criadas.
A finalidade _desse Projeto de Lei é pecisamente oferecer, para exame do Congresso Nacional, uma proposta
de Estatuto das Empresas Estatais.
- - A p-r-oposição que apresento tem duas vertentes principais: tima instituci0Ila1iza:r a fiscalização pelo Congresso,
represetante da sociedade, sobre as principais políticas
das empresas, aquelas que definem a natu~a e o direcionamentO da sua gestão, bem como a sua idoneidade; a
outra de.introdu:;::ir dispositivos de aperfeiçoamento e democratizMãO interna_dessas emg~esas ~entro da ~is}!Q de
que as estatais devem ser empresas exemplares no que
r~speita ao relacionamento com os seus empregad9s.
Da Flscal_i_iação

{) processo de fiscalização das empresas estatais pelo
Poder Legislativo é preceito contido na Constituição Q.e
1946 (art.22) e-previsto, também, na Emenda Constitucional n' 17/65 que inseriu um parágrafo ónico no artigo
65 da Constituição de 1946, in ver bis:
"A Lei regulará o processo de fiscalização pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos
atas do Poder Executivo e da administração descentralizada."
.A disposição foi mantida na Constituição de 1967 e
co_ntin_uou recomendac;la no art. 45 da Emenda Constitucional n9 01/69, prevalecendo a seguinte redaçãQ:- .
....A Lei regulará o processo de flsc"alização, pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos
atas do Poder Executivo, inclusive os da adminis-:.
tração indifeta."
Desde 1965, inúmeroS projetas foram apresentados
sobre a mã.têria visando a regulamentação do dispositi~
vo, porém nenhum chegou a ser transformado em Lei e,
por oportuno, cabe lembrar a citação do ilustre jurista
Pontes de Miranda sobre o artigo 45 da Constituição Federal:
, , "'Em muitos pontos, a Constituição referiiJ~se à
fiscalização que há de exercer, quanto aos atas d_o
Poder Executivo, o Congresso Nacional. No_ art. 45
há passo adiante: deixou-se à lei - que não é lei
complementar- regular o processo de fiscalização,
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal,
ou por aquele e por esse, dos atas do Poder Executivo e da administração descentralizada tem sido um
dos grandes males do Brasil. É de importância
- frisar~se que a permissão da lei que regule a fiscalização põe nas mãos dos deputados ou_ dos senadores, ou daqueles e desses, po_deres que podem evitar
a tumultuosa e calamitosa feitura de portarias e íristruções, a ausência por parte do Poder Executivo,
de exame e vigilância do que se passa com as obras
públicas, e principalmente nas administraÇões des-centralizadas, ... ''

Diante -da dificil situação económico-financeira por
que passa nosso País, e das críticas contundentes sobre
as empresas estatais, provocadas, exatamente, pela ausência de fiscalização efetiva por i>arte da _sociedade,
ergue-se um clamor nacional contra__a inércia_do Poder
Legislativo.
Nesta fase da vida nacional, em que os parlamentares
procuram retomar suas inquestionáveis prerrogativas
como legítimos representantes da população, torna-se
imperativa -_a--regulamentação _do aludido preceito Cõnti-do no art. 45 de nossa Carta, nos seus diferentes aspeCtos.
entroSamento doS pOderes Exe-cUtivo e Legislativo
no encargo de vigiãr a i::ficiêncfa e a probidade no desem-
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penha dos servidores do Estado. possibilitará, sem dúvida, maiot eficiência e fãdiona1izaçã.o no uso dos bens
públicos c-om reflexos altamente positivos para a êomunidade.
Tenho sustentado firmemente uma posição cOntra a privatização dessas empresas, pois elas atuam em áreas
de serviços essenciais à população e à economia nacional. As estataís não foram o::ulpadas pelo-desastre do modelo ecOnómico implantado no País; entretanto, cumpre
reconhecer que a forma pela qual foram administradas
várias dessas empresas é qu:e deve ser modificada e moraliiã.da. Aõ- invés de uma economia estatizada, como alegam alguns críticos, no Brasil o Estado vem contribuindo consideravelmeflte para a acumulação privada.
Atuando em áreas vitais da economia, as ErripreSas Estatais têm contribuído enont.Jemente, e às vezes descabidamente, para o desenvolvimento das empresas privadas
nacionais, Seja no fornédriiento de matérias-primas e
serviÇos, seja adquirindo gtande parte de sua proçiução.
A fiscalização, pela sociedade, através do Congresso,
de toda essa ação çstatal de imensas proporções é, pois,
um imperativo da hora presente.
Da necessidade da co-gest~o

A participação democrática dos empregados na gestão
das empresas estatais é matéria preceituada pela própriã
Constituição, no item V, artigo 165, jn verbis:
.. "Art. 165. A Constituição assegura aos traba~
lhadores os seguintes direitos, além de outros que,
nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição
social:
V - integração na vida e no desenvolvimento
da empresa, com participação nos lucros e, excepcionalmente, na gestão, segundo for estabelecido em
lei."

No atual estágio dç dcseny_olyimento da sociedade
brasileira, a participação dos trabalhadores na administração das empr'esas estatais adquire especial relevância.
As formas previstas, tais como: a criação das Comissões
Paritárias de Trabalho, a indicação de empregados nos
Conselhos de Administração e Fiscal e a regulamentação
do papel das Associações dos Empregados, confiará às
empresas- maior dinamismo, _estfmulo e harmonização
nas relações de trabalho c maior credibilidade junto à
opinião pública que, através dos impostos pagos, tornou
posslVel a criação e instalaç;ão de um tnoderno parque industrial estatal.
Nos países capitalistas tnais avançaclos, como a Alemanha, por exemplo, que ostenta a inv~jável posição de
maior potência econômica da Europa, a cc-gestão jâ se
incorporou definitivamente ao dia a dia das empresas
como meio de superar o problema da alienação e da desmotivação dos trabalhadores, que a melhoria dos salários e das condições de trabalho não c_onseguiu resolver.
A lei sObre co-gestão n;aquele pafs foi -aprovada em
1951. Com base nessa lei o organismo sobre o qual se
fundamentam as relações industriais é o Aufsichrat, conselho de vigilância, presente em cada empresa. Normalmente o conselho compõe-.se de 11 membro~: cinco representantes dos·acionistas, cinco dos trabalhadores e _o
Arbeitsdirektor, o diretor de trabalho.
Na Suécia, a primeira lei sobre participação foi votada
em 1972, atribuindo aos trabalhadores de cada empresa
o direito de nomear dois membros no conselho de aministração. Em 1977, uma nova lei tOrnou obrigatório ao
empregador informar aOs representantes dos trabalhadores sobre os modos com ·que as atividades se desenvolvem em termos de produção e da economia, como também acerca das diretrizes da política de pessoal.
Na Noruega, os trabalhadores participam das asM
sembléias e do conselho de administração. Na Finlândia,
Os trabalhadores são infOrmados, .-enife outras coisas,
dos programas de inVestim-tntos das empresas. Os canse-
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lhos de fábrica na Áustria, os comitês de cooperação na
Dinamarca e os conselhos de empresa na Bélgica refletem o avanço da cc-gestão na Europa. Mesmo na ltãlia,
onde a cc-gestão não foi institucionalizada, por relutância dos próprios trabalhadores que preferem manter um
sindicato mais forte do que participar na 'géstão das empresas, os empresários são .obrigados a forn~ aos representantes dos trabalhadQres to_das as informações relativas à gestão da empresa e, em particular, aos investimentos.
Da necessidade de maior controle na contratação de compras, obras e serviços e na obtenção de empréstimos e fi-

nanciamentos

As empresas públicas e sociedades de economia. mi~ta,
em razão de sua natureza jurídica, não estão obrigadas
às exigências da Lei n9 4.320f64, tais como emPenho de
despesa (arts. 58 e seguintes), nem tampouco às regras de
licitação do Decreto-lei n9 200/67 (art. 125_e _seguintes), a
não ser que a lei especial ou estatuto regulador da entida~
de, assim o determine. No silêncio da lei ou estatuto, porém, vale o modelo do regime empresarial privaâo.
Vale a pena citar uma breve passagem de Hely Lopes
Meireiies:
..As contratações Q.a empresa pública não estão
sujeitaS a qualquer modalidade de licitação estabelecida para as entidades públicas (Decreto-lei n9
200/67, arts. 125 a 144), mas lei especial, ou o seU
estatuto, ou _deliberação da diretoria poderá imporlhes o sistema Jicitatório geral ou especial para todos ou alguns contrato$, caso em que ficarão vinculados às normas pertinentes e aos termos do edital
que for expedido, e, se os desatender, sujeitar-se-ão
ao controle judicial por mandado de segurança,
ação popular ou pelas vias ordi_nárias"...!"Direitó
Administrativo Brasileiro", Revista dos Tribunais,
SP, 5• Edição, 1976, pãg. 330.Cf. tambérii pãg. 338).
Entendemos ser de imperiOsa neceSsidade que as ·empresaS e-statais realizem suas compras, obras e serviços
com observãncja do princípio de licitação, conforme o
disposto no título XU do Decret<rlei n' 200, de 28-2-67,
tendo em vistª o descontrole e possíveis privilégios que
podem ser acarretadas por falta de critérios e -métõdOs
previamente eStabelecidos.
Este ê um ponto muito sensiv~l da administração
pública. Talvez crucial pela sua importância em todoS os
aspectos, particularmente no tocante à gestão
administrativo-financeifã. A institUição do processo líci
ta tório; semelhante ao que-ocorre _n_os_Qrgãos da administração direta e autarquias, permitirá exp-ressiva -eêonomia de recursos e maior austeridade nos processos de
compra.
8

Quanto à alegação levantada por alguns de que tal
processo dificultaria o (jinamismo da gestãõ das empresas estatais e implicaria em mais um entrave burocrático,
podemos assegurar que tais implicações não são pertinentes, já que muitas empresas estaduais já inCorpora~·
ram em seus estatutos semelhante dispositivo, sem nenhum prejuízo d_a semelhante agilização de seus serviços.
O que tã.l processo dificultarãJ isto sim, serão as· contratações de compras, obras e serviços sem critêriOs, éOm
privilégio de alguns em-detrimento da grande maioria de
pequenos e médios empresários de nosso País, que se encontra alijada de grande parte das contratações do go·
verno, com graves reflexos econômicos e s9cials.
Por outro lado, o projeto dà prioridade às- contratações junto a empresas nacionais,_ visandO_ não Só a reta-_-_mada do crescimento econôini_cO, pefO-aUrilento da de:
manda interna, como, sobretudo, o refÕrço e a ampliação do parque industrial e empres~rial genuÍ!Ja_!!}ente _
brasileiro, que o grande volume de enco_mendas das est~
tais ê capaz de gerar.
Quanto aos e_mpréstímos e financiamentoS em. moeda
estrangeira dev%ão, antes de SJ.I.a realização, ser ap~o-~,ª~

dos pela Comissão Permanente das Empresas Estatais
do Congresso Nacional.
Tal proposição visa, evidentemente, a resguardar a
economia do Pais e_x.aurida pelo endividamerito externo
desregrado e gigantesco. Mas, objetiva tambêm, defender a gestão das próprias empresas estatais freqUente-mente submetidas a pressões governamentais para contratar operações de crédito externo que pouco ou nada
têm a ver com os seus programas de investimento, mas
servem tão_-somente para facilitar às Autoridades Mane~
tárías a tarefa de fechar, ano a ano, com dificuldades
crescentes, o balanço de pagamentos do País.
-Da netessidade da revogaçi.o da Lelll<? 6.525, de 11-478 e da remuraçio da Leia• 6.Z23, de 14-7-75.
O esquema do contrQle financeiro das empresas públicas é bem sintetizado pelo Professor Caio Tácito: ·-~0 Poder Exe_cutivo exerce o controle geral dessas sociedades,
principalmente na escolha de seus dirigentes e a fixação
de critérios de gestão, podendo, ainda, editar normas específiCas, -de feição regulamentai'. Inserem-se as empresas públicas no p1anejamento administrativo e
econômico~fiminceiro, como instrumento de ação do poder público .
"O controle financeiro e a tomada de contas d~as sociedades_se processam, nos termos da lei comercial, perante as assembléias gerais, mediante parecer préViO dos
conselhos fiscais. Essa forma usual de fisc~lização financeira das sociedades de çiireito privadO não exaure, no
entanto, os cuidados necessários ao acompanhamento
d-;_ apÜcação- -dinheiros públicOs."
"Ao Tribunal de Contas não cabe a fiscalização das
empresas do Estado, não sendo provável que lhe seja
possfvel absorYer, de forma eficiente, esse-encargo. O Poder Legislativo não particiPa, atuillmente, da elaboração
on;;amentária ou da vigilância na gestão financeira; nem
aprecia a prestação de contas dessas sociedades. O controle do Estado é, nesse particular, distante e simbólico,
generalizando-se a opinião sobre a necessidade de seu
aperfeiÇoamento. A organização _de serviÇos de auditoria, ou outra forma ~e controle operacional da sociedade, visando ao exame da gestão financeira da empresa,
cõrresponcte a uma necessidade que se assenta na cOO.
vicção de insuficiência na verificação das-contas das sociedades comerçíaís do Estado" ('_'Revista de Direito
Administrativo", voL 84, pág. 438).
~
No entanto, a Lei n'1 6.223, de 14-7-1975, estabelece
expressamente, no ·art. _79, que tanto as sociedades de
economia mist~ como as empresas públicas federais, es~
taduais, municipais e do DistritO Federa] estão sujeitas à
fiscalização financeira do Tribunal de Contas competente, sem prejuízO-do controle exercido pelo Poder EXecutivo,
Posteriormente, editou-se a Lei ll~ 6.525, de 11-4-1978,
qu-e· deU nov~ redaçãQ ao _aft. 7'1 da Lei-p9 6.2~/75,
intróduzindo-lhe duas modificações:
a)SuprfffiiiJ n·a caput do referido artigo 79 o termo públidis;o qUe em nada alterou a natureza das entidades, que
con)inuam a ser aquelas- pertencerites f administração indireta;
b)acrescentou um parágrafo, o -3'ii~ Que diz o" seguinte:

de

"§ 39 A UniãO; O Estado, o Distrito Federal, o
Município ou entidade da respectiva administração
indireta que particip_e do capital de empresa privada
detendo apenas a metade ou a minoria das ações or· -dinárüis exercerá_o direito de fiscalização assegurado ao acionistri m_inoritário pela Lei _da Sociedade
por Ações, não constituindo aquela participação,
'motivo de_ fiscalização prevista no caput deste artigo."

Com essa inovação_r~th:ou-sc; da área ele ftscali~ação do
Trib_unal as en_tjdades da ad_l"l1ÍI1Í!>Jração indireta em que
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o QoVerno _tenha_ participação, igualitária ou minoritária, das ações ordinárias.
Ess~ controle_ subtraído ao T_ribunal reservou à União,
ao EstadÇl, ao Distrito Federal, ao Município ou às entidades da administração ifldireta apenas o exercfcio do
. direito de fiscalizar, assegurado ao acionis_ta_minoritãrio
pela Lei das Sociedades por Ações.
__
~
Tal me~ida entra em Profunda contradição com_ o disposto no art. 93 do Decreto-lei n9 200/67:
Art. 93. Quem quer que utilize dinheiros
públicos terá que justificar seu bom e regular emprego na confonriidade das leis, regulamentos e normas
emanadas das autoridades administrativas cOmpetentes."
H

Sala das Sessões, 31-de agosto de 1984. --RobertOSa~

turnlao.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Ser~
- ViÇO Público -civil, de Legislaçdo Social e de Fi~
-nanças.)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O projeto
que acaba de s_er lido será publicado e remetido às comis·
sões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
l9~Secratârio.

~ lido o seguinte

REQUERIMENTO No 185, DE 1984
Nos termos do artigo 185 do Regimento Interno, re-queremos que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão de 18 de setembro próximo, seja dedicado a reverenciai a memória do ex-Deputado Israel Pinheiro.
Sala das sessões, 31 de agosto de 1984. -Itamar Franco - Gastiio Miiller, Líder do PMO B - Jorge Kalumr- Passos Pôrto - Alexandre Costa - Aloysio Chaves.
• O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -De "ãcõtdo com o artigo 279, item I, do Regimento Interno, o requerimento -que ácaba de ser lido serã objeto de delibe-ração após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Estã finda
a Hora do Expediente.
Passa·se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento cuja leitur~ serã fçit_a p~lo
Sr. 19-Secretãrio.
~ lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO No !86, DE 1984
Nos termos do art. 198, alínea ...d.. , do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que
a matéria constante do iteni-n' 10 seja submetida ao Ple.
nârio em 19 lugar.
Sala das Sessõ_es, 31 de agosto de __1_984. - Itamar
Franco.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Item 10:
Discussão, em primeiro turno, do Pr_ojeto de Lei
do Senado_ .n'1 13, de 1~80, de autoria do Senador
Itamar Franco, que estabelece abatimento nos
pre·ços de derivad_os do petróleo e do âlcool, quando
destinados ao- consumo próprio de motoristas profissionais aUtônomos, tendo
PARECERES, sob n"'s 344 a 346, de 1983, das
Cõmissões:
--"""'de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
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-de Minas e Energia, favorável, com Emenda que
apresenta de n9 1-CME;e

-de Finanças, favorável ao projeto e à emenda da
Comis-são de Minas e Energia, com voto Vencido dos Senadores Gabriel He:rme:s e Roberto Campo-S.
Em discussão a matéria e a emeiida._
Concedo a palavra ao nobre _Senador Itamar Franco:

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para discutir. Sem a revisão do orador.)- St._Presidente e Srs.
Senadores:
Em 1980, a 13 de março, nósapresentamos·o seguinte
projeto:
Art. 19 Os preços dos derivados de petróleo e
do álcool, adquiridos para consumo próprio por
mo_toristas profissionais aUtônomo_s, serão sempre
inferiores a 20 pOr cénto em relaÇão aos fixados
para os demais consumidores, quando o fornecimento for realizado por intermédio de cooperativas,
sindicatos, ou quaisquer outras entidades capacitadas a realizar essa atividade.
Justificamos, àquela época, da seguinte maneira, Sr.
Presidente:
A política que vem sendo seguida no nosso Pafs,
visando à redução do con_s_u_rno d_e derivados de petróleo, tem sido baseada na manutenção de preços
elevados para esses produtos, dentro do_objetivo de
produzir efeitoS ·sobre o volume d_e_ importações de
petróleo bruto.
Esta é uma verdade, Sr. Presidente, que permanece até
hoje.
No entanto, esse controle do consumo via preços
não é uniforme em relação aos diversos derivados
de petróleo, pois alguns, como a gasolina, têm o seu
preço inflacionado para que sejam mantidos relativamente mais baratos outros desses produtos.
·Não resta dúVida que esta política, no que produziu o resultado de, em certos momentos, ter diminuído o consumo de gasolina, por exemplo, trouxe
também como conseqüência a penalização de determinadas categorias profissionais, eni especial a dos
motoristas de táxi, que de um momento para outro
tiveram o seu mercado de trabalho reduzido.
Esta tambêm, Sr. Presidente, é uma verdade insofismãvel.
O efeito_ mencionado torna-se ainda mais grave
quando defrontamos o quadro da economia brasileira. De um lado, o ritmo de crescimento ec_onômico do Pafs como um todo caiu nos últimos anos
bastante, pois se em 1973 chegou a atingir a 14 por
cento, não foi além de6,5 porcento no_ano de 1979,
E aqui vale a pena recordar: quando da apresentação
desse projeto, em l980, esse era o- quadro da economia
brasileira. Hoje ê pfor,já tivemos um crescimento negãtivo em 1981,1982,1983. O _País está em plena recessão,
face não só à política económica ma_s,-também, à pofíticã.
de austeridade imaginada pela comunidade financeira
intern-acional:
Mas dizia eiu,-Sr. Presidente, àquela época:
Ao mesmo tempo, em razão do crescimento populacional dos anos anteriores a economia enfrenta
o problema de criar, a cada doze meses, um milhão
e meio de novos empregos.
Diriã hoje que seria mais do que um milhão e meio de
novos empregos.
A linha deste nosso projeto é clara. Em primeiro
lugar objetivamoS ·sejã. rep-arada uma distorção da
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política de consumo de petróleo ultimamente executada, de vez que uma atividade produtiva, a·cargo
dos motwistas profissionais autônomos.
Tem._sifo forçada a subsidiar com seu esforço o
consumo-de outras atividades de igual modo essen--:-ciais. Al~m disso, ê nossQ propósito tarilbêm evitar a
disseminação do desemprego, e quando não, a queda de renda de trabalhadores cujo saCrifiCio já tem
sido desanimado.
Dentro de uma outra perspectiva, quando a opinião pública brasileira está mobilizada para o combaie à inflaÇão, o -projeto se caraCteriza tafubém
pela sua preocupação deflacionista, _
Porém, se alcança em certa medida a rentabilidad~ das _empresas situadas na produção e na distribuição de derivados de petróleo, por outro lado garande ocupação e tranqUilidade aos motoristas profissiona,if ãutônomos, iilcluído:S aqUeles prop_rietãrios-- i"ndividuais de caminhões de transporte de
carga.
Mas é oportuno o observar que se o projeto chega a atingir a rentabilidade dos produtores e distribuidores de derivados de petróleo, reforça-se exatamente _ neste ponto, de vez que contempla um
probleina muito diSCutido no nossO Pifs, o da distribuição equânime da renda, o qual nem sempre recebeu um tratamento coerente.
t certo que a política de redução do consumo de
derivados de petróleo pela via dos preços protegeu a
rentabilidade dos produtores e distribuidores desses
produtos, antepondo um argumento- a necessida-de de capitalização para a conseqüênte prospecção
de petróleo - a uma tese geral, então aceita por
quase todos os segmentos da sociedade brasileira, a
de porfiar no sentido de estabelecei melhorias no
quadro da distribuição da renda nacional.
O projeto ora justificado visa tamb_êma reverter
este procedimento, em tudo por tudo contrârio ao
progresso social do nosso País.
Acresce dizer também que o ramo petrolífero, em
especial no que respeita à distribuição de derivados,
que recebeu os favores dos preços mais altos nos últimos anos nem sequer ê predominantemente brasileiro quanto à propriedade das empresas que nele
operam.
Este é um ponto também inlportantíssimo, Sr. Presidente. E vale a pena relembrar o último aumento dos
preços dos derivados do Petróleo. Salientando, de pronto, o que é uma verdade também, e qué não se pode negár, ·que o Brasil hoje re_cebendo os fluxos negativos do
Fundo Monetário Internacional recebendo_a ação, na
maioria das vezes nefasta, da comunidade financeira internacional, o País tem sido obrigado a busca_r cada vez
mais receita fiscal. E nessa busca incessante de receita,
para os diversos gastos do Governo, às vezes em determiria:das áreas não sociaiS Cm queo País está precisandO
o·PeracionàHzar, o aumento de tributos é a melhor rrianeiia de se atender às iinposições que a economia brasileira sofre, com a ação dos organismos ifiteinaciõriais:E nada melhor, Sr. Presidente, do que bUscar ex-atamente nos derivados do petróleo, uma metodologia difícil de ser entendida, eis que o Conselho Nacional do Petróleo- e ainda ontem tive a oportunidade de aqui dizer
isso -na calada da noite procede aos aumentos dos derivãdos do petróleo, como se isso fosse um segredo militar, como se o povo brasileiro tivesse de se-sujeitar à ·argUição do Conselho Nacional de Petróleo, em reuniões
de fim de noite.
Veja, Sr. Presidente, o seguinte: Os derivados de petróleo estão custando mais cai'O, o aumento mêdio foi da
ordem de 26,3_%. A gasolina aumento_u cerca de25,8%. O
litrO=que~éY.a de 890 cruzeiros passou parã 1.120 cruzeiros; o álcool hidratado teve uma alta de-26,3%, passando
o litro_ de_ 570 cruzeiros para 720 ~rilzeirOs. O diferencial
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-álcool/gasolina fica em 64,28%, atendendo à própria legislação em vigor. O 1iti'o de -óleo diesel passou de 61 O
cruzeiros para 770" cruzeiriOs, uma alta de 26,2%. O botijào de 13 quilos de gás de cozinhã passou de 6.?00 crUzeiros para 8.200 cruzeiros, au-mentando numa ordem de
26,2%.
O Conselho Nacional do Petróleo liberou os preços
dos óleos lubrificantes industriais. Os lubrificantes aur._o~
.motivos tiveram um aumento tambêm de 26,9%. O querosene tuminante passou de 630 _cruzeiros para 800 cruzeiros. Esse querosene luminante, para aqueles que conhecerri bem o-~interiõr brasileiro s3.bem, ainda é utiliZado, como também na p_rópria periferia dos grandes centros urbanos brasileiros, deu um salto de 630 cruzeirOspara 800 Cruzeiros -um acréscimo de aproximadamente
27%. O óleo combustível de alto de baixo ponto de fluideZ passou de 290 cruzeiro~ para 375 -Cruzeiros O quilo.
E as justificativas, que eu chamaria a atenção do nobre
Líder da Maioria, porque jã senti que o Senador Marcondes Gadelha, que responde hoje pelo comando da
Bancada do Governo nesta Casa, uma Bancada, Senador Marcondes Gadelha, que já nem sei se ! maioria,
mas vamos admitir, e com muito respeito que V. Ex• merece, que o PDS signifique maioria no Senado da República.
O Sr:-F&bio Lucena (fora do microfofle.)- O Próprio -Líder não se sabe mais se é ainda do PDS.
O SR. ITAMAR FRANCO -

Eu não queria exata-

mente questionar o próprio_- Líder, o eminente Senador
Marcondes Gadelha. Mas, veja Senador Fábio Lu_cena
que eu poderia até questionar, neste momento, se o Sen~dor Marcondes Gadelhà, que vai usar a tribuna para
rejeJtar esse projeto, e já teve a oportunidade de me dizer
isto, se S. Ex.• estaria levantando _em nome do PDS? .Eu
põdi::ria até; no momento- em que o Senador Marcondes
Gad~lha levantasse em nome do PDS, proceder uma
questão de ordem, perguntando se o Senador Marcondes
Gadelha, hoje, passaria a representar a Bancada do
PDS. Evidentemente, não o farei em respeitõ- ao Senador
pela amizade, pelo companheirismo que nos liga, sobretudo quando estamos, hoje, nesta luta em defesa das
eleições diretas neste Pafs. Eu queria chamar a aienção,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, para as justificativas do
Conselho Nacional do Petróleo que alegou, entre outras
coisas, o seguint~;. "A variação cambial, a convenção salarial nos se tores de refino e revenda, pelo Indice Na ciona! de Preços aos Consumidores ... " E aqui lembro eu
que ê preciso um esclarecimento do próprio Líder Marcondes Gadelha, se esse aumento salarial, que produziu
esse aumento do reJino dos derivados do petróleo, se ele
se deu em função da produtividade adotada pela PETROBRÃS, ou se o aumento foi ·apenas variando o aspecto salarial. Se_ se considerou, no cômputo dessa metodologia, o aumento da produtividade, isto não poderia
ter sido feito porque há uma legislação em vigor que não
permite o repasse do aumento salarial para os lucros das
empresas. Essa ê uma dúvida que surge e uma dúvida
qu·e possivelmente será respondida pela nobre Liderança
do Governo nesta Casa.
"A correção nas planilhas de frete rodoviário e o aumento de 38,35% nos fretes rodoviários; o <iumeiitõ médio de 16% no custo das embalagens para óleos lubrificantes e de 30% no custo dos aditiVos e umi correção nos
encargos de distribuição e reVenda."
Neste ano - e af vale chamar a atenção do Senador
Marcondes Gadelha e dos nobres Srs. Senadores - os
derivados de petróleo já aumentaram em média 153,2%
acima da inflação que se registrou este ano na faiXa -de
93,7%. Então, nós jã aumentamos- e aí reforço a minha tese, SrS. Senadores-- de-que a carga fiscal, eSsa
quase que bitributação que exíStC nos aumentOs dos derivados do petróleo se faz por imposição também do Fundo Monetário Internacional, qu~ exige uma maior recei-
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ta fiscal dos organismos_nacionais. E af está. a prova!
Quando a inflação~ r:ss_a inflação que ê controlada pelo
Governo, cujos índices -são do Governo, nós podemos
atê discordar desses .índices, mas são índices fornecidos
pelo Governo -chega a 93%, os derivados do petróleo
jã atingiram a 153%. Por quê? Porque, como eu disse inicialmente, é fáCil aumentar os_deriyados do petróleo na
busca de uma carga fiscal face a austeridade do setor da~
economia interri8.cionãl, que está a exigir isto do noSso
Governo.
Foi a razão pela qual, Srs. Senadores, que, já bastante
atrasado, em 1980, nós apresentamos este projeto, de significado social e que vai permitir- aos rriot0r1stãs de táxi
20% abaixo do que pagatíam hoje pela gasolina e pelo álcool. Esses 20% quase que corresponderiam ao aumento
da gasolina, pois nós sabemos que ela aumentou, hoje,
na ordem de 2_6%, O projeto que foi aprovado pelas Comissões de Justiça, de Minas e Energia e de Finanças recebeu o parecer favorável. O_ projeto vai atender aos reclamos dos_ motoristas, vai proporcionar que essa classe
possa manter o emprego, manter a sua subsistência num
país que está em pleno desemprego, está em plena recessão e que precisa ter a reativação da sua economia.
Quando apresentei este projeto, a economia brasileira
estava crescendo. Mas, de 1981 a 1983, ela-apresentO-u
um crescimento negativo.
São estas, Sr. Presidente, as razões que me levam a defender da tribuna do Senado este projeto, na esperança e
na expectativa de que o seu cunho social, que visa realmente subsidiar setor da ec_onomia brasileira, "tenha merecido reconhecimento da nobre liderança da M~ioria
nesta Casa e a sua aprovação. (Muito bem!)
O SR. PRESIQENTE (Loman~o JúniQI) _- Concedo
a palavra ao nobre Líder, Senador Marcondes Gadelha.

O SR. MARCONDES GADEL!IA -

(PDS -

PB.

Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores;
O eminente Senador _Itamar Franco ê urna d_a_s figuras--:mais operosas desta Casa, um parlmanentar exemplar,
cioso das suas responsabilidades, profundamente comprometido com a causa social_e_de uma sensibilidade
aguda em relação a tudo que diz !espeito à justiça social.
Isto talvez, Sr. Presidente, faça com Que S. Ex• pretenda
converter em lei tudo aquilo que toca as cordas do seu
magnânimo coração às vezes atê, Sr. Presidente, desatento a conotações que nem por serem de ordem geral deixam de ser de importância fundamental na elaboração
legislativa.
Parece-me, Sr. Presidente, que esse projeto, conquanto
marcado de exttema boa vontade, tem a eivã de alguns
víCios que Dós diríamos insanáveis à luz não apenas da
análise Jurídico-Constitucional, mas tan1bêm do interesse
econômico. De infdõ o projeto do eminente Senad_or Itamar Franco fere fundo o art. !53 da Constituição~ fere,
portanto, o princíPio da isonomia pelo qual todos são
iguais-perante a lei, sem discriminação_de sexo, cor, raça,
trabalho e condição sociaL
O Senador Itamar Franco pretende que os preças dos
derivados de petróleo e álcool adquiridos por motoristas
profissionais autônomos sejam sempre inferiores·ém 20%
com relação aos fixados para os demais consumidores.
Não interessa aO Senador Itamar Franco· quanto o motoriSta profissió:Oal autônomo vai pagar por um litro _de
álcooLou por um liirõ de gasolina, contanto que ele seja
sempre inferior em 20% ao pago pelos demais consumi. dores.
Em nome de que, Sr. Presidente, essa exc_eção? Em
nome de que quebrar o princípio da igualdade de todos
perante a lei? Suponho eu que em nome do interesse social, que ê um guarda-c1JUva amplo, que pode acobertar
quaisquer propostas que, nominalmente, venham atender a esses desideratos.
Com os preços atuais dos combustiv_eis, poderí;mos
dizer que a grande maioria da utilizaÇà9 _desses insumos

se refere a um uso que, de alguma forma, está voltado
para o interesse social. Com o gasolina a mais de Cr$
1.000,00 o litro, ninguém vai utilizar os seus yeículos, hoje, por mero diletantismo. E mesmo o trabalho individual, conquanto necessite de uma viatura,_ conquanto nC::
cessite de um veículo, ele está teleologicamente vinculado a uma açào, a um trabalho que ted., nõ fundo, uma
repercussão social.
Sr. Presidente, cria-se também um precedente extre- tnãmente perigoso, porque naturalmente todos aqueles
motoristas, ou todos _o~ órgãos ~os quais os rhotóristas
estãó vinculados, que venham a desempenhar ações d_e
interesse social, teriam também o justo direito de reclamar, pagar menos 20%, ou menos 30% ou menos 40% do
que pagam os con~wn_idores chamados comuns. Por que
não reduzirmos então em 20% também para as ambulâncias ®s hospitaís? Por que não para as escolas? Por que
não para as ações do Governo voltadas para o interesse
social e para a promoção humana? Por que não reduzir o
custo do tránsporte de materiais para a construçãO civil,
que hoje penaliza extremamente a classe média, sobretudo o trabalhador desassistido em seus salários, e dos sonhos mais cOmezinhos a que possa aspirar o ser humano? Haveria uma gama extrema~eri~_e variâve! que eu diria abrange, til vez, a tqtalidade do Cãmpo de ação, não
apenas de iniciativa piív"aâa,-mas ·sobretudo das ações de
Governo também e daquelas que, em última análise, se
referem a campos que são rigorosamente de interesse social.
Nós terfamos CntãÕ, Sr. Presidentç:, uma situação extieilui.viént~ -dificil p8.ra todo o··sistenia que reSponde
pelo abastecimento de combustível neste País.
O Sr. José Fragelli- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. MARCONDES

~ADEL!IA

-_Um momento,

nobre Senador.
Se reQY,_Zirmgs em 20% o preço dos com~ustíveis para
uma determinada categoria, co-nsiderando qUe o sistCnla
que resPonde pelo forneCimento de Coinbustíveis é um
sistema fechado, por assim dizer, onde nada se perde,
nada se ganha, eu diria que se alguém passa a ganhar alguma coisa, os outros terão que pagar por isso. Não há
como reduZir ein- 20% para uma quantidade enorme de
consumidores, admitindo-se ainda que outros também se
arvorariam ao mesmo direito, pelas mestrias razões sociais. Não haveria como manter adimPlerite esse sistema
sem que viéssemos a penalizar tambêm, de alguma for-qta, os outros consumi_dores, sem que viês~emO$ a forçar
uma elevação geral de- combustíveís paia que no fim tivéssemos uma igualdade de caixa e que o sisteina, entãO,
não entrasse em falência.
Sabemos, Sr. Presidente, que o problema de derivado_s
<!e petróleo -e de álcool; neste País, está li8<id0 pfofundame~te à balança de PagamentoS. Não" há como" esquecer
e55e fato, e foi o próprio Senador Itamar Franco que
lembrou isso quando disse-que o Seu projeto é de 1980.
Ora, de lá para cá muita coisa aconteceu_ de grave na nossa balança de pagamentos. TiVemos os feflei6s imediatos do segundo choque do petróleo, que aconteceu em
1979. O Senador Ita_mar Franco propôs o seu projeto já
em _1~8_0. Mas logo em 1982, tivemos, ao ladõ do grav-e
problema do segundo_ choque de petróleo, a perda na relação de troca dos nossos bens de exportação, dos bens
basicamente primários, em relação a tudo aquilo que importávamos. Tivemos sobretudo o agravamento, a ele-Vação constante, drástica, violenta e perversa das taxas
de jurOs nos mercados internacionais: E tivemos por fim,
em setembro de 1982, Q ... setembro negro", o corte dos
fluxos de capital externo para o País.
Oia~- desde f:Iü-ãõ, o País fez- un1 esforço l)(utal para
ajUstar a sua economia, onde o problema do petróleo ê
uma parte crucial, extremamente delíca,da, e que não
pode- ser modificada, transformada ao sabor de uma
análise superficial e perfunctória, ou, eiltão, somente em
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fu_nção dos h_ons_ s~nti_m~ntçs, da b_ç_a votande, e d~ bom
espírito do Senador Itamar Franco.
De mo_dº, Sr. Presidente, por toda~ es~as razões, porque fere o princípio da isonomia, porque abre um precedente que terá de ser usado por outros setores_ligados ao
interesse soc'fai, e por modificar profundamente esse esforço enorme que agora começa a dar algum resultado,
pelo ajuste -não só da balança de pagamentos, mas também do uso de combustíveis fósseis e derivados de petróleo, no Brasil, que nós achamos imprudente essa medida e esperamos que, mais adiante, quando tivermos
uma_ produção suficien_te de petróleo - e marchal:!lOS
para a auto-suficiência- quando o programa do_álc~ol
começar a dar os_seus frutos em carãter definitivO, quando enfim, o equilíbrio energético deste Pa[s estivef definitivamente estabelecido, talvez atê o próprio Senador Itamar Franco_ ache despicienda, ache desnecessária esta
proposta. Nós só agravaríamos as difiCuldades que estamos enfrentando, neste momento, com as tarefas ingentes, dificeis, de promover o equilíbrio energêtioo, manter
o equilíbrio da n.ossa balança de pagamentos e manter o
dificil e tenaz equilíbrio social que jã perseguimos há algum tempo.
OU:Ço, agOra, O aparte do nobre Senador José Fragelli.
O Sr. José Fragelli Nobre Senador, o meu
aparte quasejã rião tem razão de ser. Mas, em todo ocaso, quert? "dizer a V. Ex• que na sua brilhante. argumentação, como sempre profusa na menção de fatos e d_e
eXemplos, parece que chega até mesmo além daquilo que
V. Ex' quer- prOV'dr, quando argumenta o princípio de
isonomia, eu me permitiria lembrar que esse princípio figura na Constituição, menos como uma norma impositiva do que como uma orientação, um·conselho, ou uma
regra a ser seguida. Portanto, ê muito diffcil, na maioria
dos casos, frente ao -que dispõem o art. 15_3 da Constitujção, se falar em inconstitucionalidade. Os autores ressaltam justamente esse ca_ráter de simples orientação do
dispositivo constitucionaL Mas, neste caso, o mesmo_
princípio de isonomia vem, a meu ver, em amparo da
proposição do nobre Senador Itamar Franco, porque
esse prindpio manda que se trate as situações desiguais,
desigualmente. A situação dos motoristas não é a mesma
dos demais citados por V. Ex• Por exemplo, a situação
cl_Qs inúmeros proprietários de veículos da classe mêdia,
estes se encontram numa outra situaçilo muito diferente,
_desigual da dos motoristas. Estes exercem uma profissão
e vivem em função das suas atividades. A sua situação
não é igual, portanto, a de todos os demais. De sorte que
tratá-los desigualmente não é estabelecer uma desigual-dade que fira o principio constitucional; ao contrário,
esse tratamento desigual vem ao encontro -da norma
córtsútliciortal. Dessa maneira, falar em inconstitucionalidade por razão, na proposição do eminente Senador
Itaffiã.r-Franco,-queii-a V. Ex• me permitir, acho que não
é admissível, justamente porque esse tratamerito para as
SituaçõeS ·deSiguais ê que vem coi'i'oborar essa orientação, a orientaçãQ que o dispositivo constitucional c:Já,
nãQ só para a feitura das leis, como orientar o julgador
nas d~cisõe.s frente aos fatos, aOs -conflitos ri um Tribunal
de Justiça. V. Ex•, afinal, se referiu às profundas modificações q~e se vefificaram no País depois de 1980: Desfavoráveis, por um lado, como V. Ex• muito bem ressãf-tou, maS talvez favoráveis, por outro lado, como por
exemplo, agora, em que já produzimos 50% ou mais dos
combustíveis derivados do petróleo d~ que o País necessita. Nã_o seria esse um fato, ao invés de contr:ariar as disposições _do projeto de lei do nobre Sena._dor__ Itamar
Franco, não viria, també-m em favor do que pretende estipular como lei esse projeto? Er_a o que eu queria, como
argumentos, contrariar a brilhante, como sempre bem
fUrida-mentàda exposição de V. Ex•

O SR. MARCONDES GADELIIA- Obrigado a V.
Ex•, nobre Senador José Fragelli. V. Ex• sempre tem sido
muito generoso nas observações qlie faz, co:m relação a
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este seu humilde coh:ga. Peço perdão por discordar das
conclusões e_da premissa de V. Ex•, também, obviamenM
te, porque se estamos fazendo um esforço para alcançarmos a auto-suficiência em petróleo é exatamente para
que não haja um dia, nunca mais. necessidaQe de discriminação em favor ou contra deterininadas cate&orias sociais no uso de derivados de petróleo. Acho que isso é lógico, é raciona[, ê viável, é possívei, porqúe esta é a verdade nos outros paíseS onde o problema de combustível
não é tão &rave quanto no Brasil. Se V. Exf. observar ãs
nações que estão, dig<inios, com alguma folga nas sUis
balanças de pagamentos, que têm garantido o seu suprimento de petróleo, que não tiveram o conStragimento de
fazer alguma forma d_e racionamento, QJ.l de 1,1.sarem
preços acimrr ri'tesmó dOs f:ifõTes de produção como forma de recalcar para baixo a utilização desses combustíveis, V. Ex' há de verificãr que nesses países estáveis não
existem esses preços diferenciados Por categorias sociais
para a utilização desses derivados de petróleo.
Quanto ao problem-a da-isonomia-,
Ex• tem razão,
mas aquele talvez seja o ponto mais elevado do constitucionalismo_ moderno, é a garantia dos -direitos in dividuais. O art. 153, da ConstituiÇão 'Federal é aperiãs -um
capítulo dessas garantias, quando estabelece o princípiO
da isonomia, que sab"emos que muitas vezes é-ferido, que nós sabemos que muitas·vezes ê apCnas nominal, que não
corresponde à realidade, mas é o ideal, é o objetivo a ser
perseguido e, sobretudo, a ser perseguido pelas Casas
que cuidam da elaboração da leis neste País. Haveria,
naturalmente, exceções para o interesse social. Mas,- insistimos, a: dependência dos preçOs de petróleo afeta hoje
a vida de todo mundo, não a uma só categoria, não são
apenas os motoristas autônomos - e o Senador Itamar
Franco sequer teve o cuidado definir...
---
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O Sr. José Fragelli autônomos.

Mas, sobretudo os motoristas

O SR.MARCONDESGADELHA- ... V. Ex• especificou ·que o Senador Itamar Franco estaria provavelmente se referindo aos motoristas de tãxi, que jã têm alguns
beneficias inerentes á Categoria, beneficias na aquisição
do seu instrumento de trabalho, na aquisição do seu veículo, em condições difereriCiadas, a preços módicos, com
uma elasticidade nos prazos para pagamento, já têm um
tratamento diferenciado também quanto ao próprio
abastecimento, porque dispõem de mais dias na semana
para aquisição do combustível que tem outras formas
também de benefiCiamento. Mas, suponho que motorista autónomo, profissional autônomo, não seja apenas
motorista de táxi, mas-ãquele que vive do trabalho com
uma viatura. Isso se refere não apenas, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a esse cuidado que temos em não separar
nesse caso a pessoa tisica da pessoa jurídica. Há pessoas
tisicas e hã entidades sociais que têm também o preço
dos seus serviços extremamente agravados ou levados
até a crise, à iminência: de falência em função dos -custos
de combustível. De modo que teríamos que dar um tra~
tamento muito elástico na lei, não saberíamos quais seriam os limites para alcançarmos- ajustiça social que V.
Ex!- acha que justifica, no caso a quebra do princ(~io ~a
isonomia.
Sr. Presidente, para não me alongar mais, por essas razões e louvando o espírito- do Senador Itamar Franco,
Votamos, Sr. Presidente, contrariamente a esta matéria,
aguardando que o Senador Itamar Franco, que é Engenheiro de profissão; faça, mais Rdiante, um estudo aprofundado a respeito da política energética deste País, para
que possamos nos associar aos seus objetivos, ciue são
puros, que são honestos, que são dignos da melhor apreciação desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - continuam em discussão o projeto e a emenda.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB-MG. Para discutir. Sem revisão do orador.) -_Sr. Presidente, inicj_ãlmente quero agradecer a louvação do meu espírito feito
pelo nobre Senador Marcondes Gadelha. O nobre Sena- dor Marcondes Gadelha é essa inteligência que nós todos conhecemos, vibrante na defesa do seus pontos de
vista, sincero na formulação do seu raciocínio ... _
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Quero adVertir ao nobre orador que o Regimento ri.ão -permite que
V. Ex• participe duas vezes da discussão. Nós vamos
aceitar o pronunciamento de V. Ex' como se: estivesse encaminhando a votação.
O -Sr.-MarCõUdes Gadelha- Sr. Presidente, peço a paquestãO de oidem: -

-1i1Vfil para Uma

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo _
a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha, para
uma questão de ordem.
O SR. M_ARCONDES GADELHA - Significa; então, que V. Ex•_jã colocou_ em votação a_ matéria?
O SR. PRESIDENTE (Lomanto _Júnior) não. A matéria continua em discussão.

Ainda
-

O SR. MARCONDES GADELHA ~- O Senador Itamar Franco está discutindo ou estã encaminhando a votação?
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - O Senador Itamar Franco pediu a palavra para discutir o projeto, a presidênCia inadvertidamerite, concedeu-lhe a palavra.
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, vou
aguardar.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Nobre Senador Itamar Franco, V. EX' está amparado no Regimento; porque é o autClr da matéria. V. Ex• continua
com a palavra para discUtir a mãtêria.
-

O SR. ITAMAR FRANCO- Foi a referência que fiz
quando pedi Palavra pela ordem a
Ex•, Sr. Presidente, dizendo que eu era o autor regimentalmente poderia
usar da palavra para continuar a discutir a matéria.
Sr. Presiden-te, quero deixar de lado os adjetivO.S" qt.ie
poderia fazer ao nobre Senador Marcondes Gadelha.
O Nobre Senador José Fragel!i foi objetivo, com a l!J-cidez constltticfõnal que caracteriza a presença do preclaro colega no Plenãrio do Senado. O nobre Senador
MarcÕndeS Gadelha que tem -a formação médica, procurou também o amparo constitucional e lembrou o art.
153 da Constituição Federal. O nobre Senador José Fragelli fulminou a interpretação dada pelo nobre Senador
Marcondes Gadelha. E tanto isso é verdade, Sr. Presidente, que falar num país como o nosso emIS:oiiorriii parece brincadeira, particularmente quando o Governo
fula em isnonomia e tem dado, por exemplo, a isenção
do Imposto de Circulação de Mercadoria aos grandes
expoftadores deste País, que atingiu a 4,5 bilhões de
dólares, prejudicando Estados e Municípios. Então este
Governo pode aqui falar em isonomia, quarido se quer
num projeto de lei beneficiar uma categoria que hoje" sofre os rigores da política recesSiva desse mesmo governo,
quando se pretende estabelecer Um preço mais baixo
para a gasolina? Essa gasolina, Sr: Presidente e Srs. Seriadores, o Brasil
exporta preço viS, o Brasil vende mais barato para o
mercado externo, e é dificil para qualquer cidadão brasileiro, mesmo para nós que nos debruçamos no estudo
analíticO -da metodologia de cálculos dos preços dos
lubrificantes, mesmo aos Senadores da República é dificil entender que o Brasil possa vender para o mercado
externo Uma gasolina mais barata do que ele joga no
mercado -Interrio.

a
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O que ê mais sério, e aí eu esperava a argumentação sempre JUdiciosa do Senador Marcondes Gadelha, é que
de não viu que se fere siffi_a Coristituição Brasileira, perque todos os lubrificant~ e c_ombu_stíveis líquidos e gasoSos deveriam ter apenas um tributo único, como diz_ a_
Constituição. Se V. Ex~, Senador Marcondes Gadelha,
que Urii estudioso, for verificãr cu mo se processa hoje a
tabulação dos preços das parcelas que são acrescidos aos
combustíveis liquidas e gasosos deste País, vai verificar
que realmente estã havendo uma bitributação, que não
se está aplicando, constitucioiialmente, aquilo que se diz
que deveria s-er uin ffibiilõ único. ·
Eu convidaria V. Ex' a uma próxima oportunidade,
faze_r uma reflexãO sobre o _que eu digo neste instante.
Não há apenas um tributo único, porque, através de
de"crctos-ieis e portari8:S~ noi-ffi3.Iffiente utilizados na cala~
da da noite, para qUe se processe o ã.umento desses derivados, o Governo acresce essas parcelas, alterando realmente, aí sim, a Constituição, quando s6 deveria ser aplicado um tributo único.

e

Tenho certeza que V. Ex• haverâ de observar e examinar esse, detalhe, que nos aumentos dos combustíveis
líquidos e gasosos do nosso Brasil, não se aplica apenas
um tributo úÍlico, como diz a nossa Constituiçã-o.
V. Ex• falou tambêm na isonomia e lembrou bem que
foi o próprio Senhor Presidente da República- ele o fez
bem- que mandou vender_carros a álccol mais baratos,
para os motoristas de tâxi. Foi o próprio Presidente da
República que reconheceu a dificuldade que essa clãsseestá vivendo, quando autorizou a vendagem de carros a
ãlcool a preços mais acessíveis aos motoristas de táxi.
~ claro Senador Marcondes G adelha, nós gostaríamos
que V. Ex• como disse atingisse o universo. Já dizia aqui
o Senador Roberto Saturnino, quando apresentava o seu,
projeto das empresas estatais, que nós temos te neste
País, nós acreditamos neste País. Nós não vamos querer
a globalização so_cializante da economia nacional, e V.
Ex' debàteu muito bem com o Senador Roberto Saturnino. Mas nós vamos atingir, realmente, um estágio em
que o País avançará nesse socialismo democrático, para
que possamos atender aos reclamos dos menos favorecidos, Enquanto isso não acontece, é claro que nós temos
que procurar ajudá-los através d~ projetos·leis, talvez já
defasados no tempo e no espaço, mais ainda atuais, face
às circunstâncias em cj_ue vivemos no momento. O Senador Fragelli lembrou muito ben;t:. "se a economia brasileira teve essa recessão e apresenta as suas quedas já hã
três a~os, hoje a PETROBRÁS, elogiada por todos nós,
particularmente por nós que defendemos o espírito nacionalista da maior empresa estatal brasileira, já atinge a
miis de 500 mil barris, numa produção praticamente de
quase 70% do consumo nacional.
Portanto, Sr. Presidente, continuamos a insistir na defesa do nosso projeto, na expectativa evidente de que um
dia este País pare de subsidiar. Mas enquanto a economia naciõl'lãl é atingida pelos influxos negativos da ec_onomia internacional, hã que subsidiar.~ o q:~.so, agora,
que há _pouco tempo nós discutim'o:s no plenário do senado, do problema do trigo, do aumento do pão, do macarrão, que são hoje necessários à população de baixa
renda, e que o Governo retira abruptamente o subsídio _
ao trigo. Não é posSível sibsidiar os grandes exportadores brasileiros dar a esses exportadores brasileiros um
crédito grande de ICM e não atender aquelas _classes
mais necessitadas.
ContinUarriOs a defender o nosso projeto na esperança, na expectativa, e, aí sim, vou louvar o espírito de-mocráticO e sociãl do Senador MarcondeS Gadelha, pedindo que as luzes de S. Ex' permitam a aprovação, desse projeto, neste frlStante, e que S. Ex• permaneça sentado quando da sua votação. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Contiiiua
em discrissâ.o.
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O Sr. Roberto Saturnino- Sr. Presidente, peço a pala~
vra para discufír.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jóníor) -Concedo
a palavra a:o nobre Seriador Roberto Saturníno, para
discutir.
O SR. ROBERTO SATURN!NO (PDT- RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Ouvi atentamente as exposições do Senador Jtànm_r
Franco e do Senador Marc-onde$ Ga.;!elha. Este é um assunto que realmente estava a merecer uma iniciativa desta Casa, uma iniciatiVa-ôe léi regulamentando o assunto,
porque se trata da prestação de um serviço público. Depois de ouvir as razões do Senador Itamar Franco e d9

Senador Marcondes 0.<\çj_elha, quero me manifestar a favor da proposição do Senado_r Itamar Franco. _Acho que

em todo este setor da prestação de serviço público, o serviço de tâxi e transporte público por meio de táXi ror o
que mais sofreu com- as sucessivas e colossai_!i el~ações
do preço dos combustíveis internos~ Os outrOs tipos ·de
transportes públicos mal ou bem, pelo fato de o preço do
combustível não pesar tanto quanto no caso c(,os táxis, na
formação das_ta_rifa~. não tiveram o seu mercado tão restz;ingido quanto o do caso dos tãxis. Claro que há umproblema social envolvido, de que são milhares de brasileiros que tirarri. o SUstento de sua vida nesta atividade do
serviço público. Mas é preCisO olhar também para os milhões de brasileiros que,- sem discriminação de raça, de
sexo, de religião õu de categoria social, utilizam o serviço
púbiic_o de táxi, quan"to têm necesSidade de um transporte mais rápido, numa- urgência de locomoção, e que estão
pagando tarifãS- elevªdíssimas eni função da alta ihcidência do preço do combustível na formação dessas tarifas,
no caso do serviço -de táxi.
.
Assim é que o projeto do Senador Itamar Franco não
vai atender apenas ao interesse dos motoristas de táXi -claro que vai atender também aos interesses_ deJ~_s, _n~
medida em que lhes vai possibilitar uma ampliação no
seu mercado de trabalho que está extremamente reduzido ultimainente --:- mas vai beneficiar ptiriCípalmente o
usuário, -e O usuáriõ é qualquer brasileiro, de vez que o
usuário está pagando uma tarifa alta. Por quê'? Porque
essa tarifa é calculada em função dos custos de produção
desses transportes, nos quais entra com uma incidência
muito elevada o preço do combustível, da gª-Solina e do
ãlcool.
Então, o projeto do Senador Itamar Fr~nco tem um
alcance social muitO- ni.liiS"implo daquele que o Senador
Marcondes Gadelha quis delimitar._Acho que se trata de
uma inicí:itiVa juSta que--deve merecer tod-9 o nosso
apoio, acho que fOi uriia medida oportuna, que o Senador Itamar Franco trouxe à discussã.o da Cas_a, tendo pareceres favoráveis de todas as comissões e_ estâ prorJ_to
para merecer também o apoio e o voto do Plenârio.
Desde logo, quero anunciar que o nosso voto serâ favorável. (Muito bem!)
_
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Continua
em discussão o projeto c a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
O Sr. Marcondes Gadelha - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votacão.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha para
-encaminhar a votação.
O SR. MARCONDES GADELHA (PDS- PB. Para
encaminhar a v_otação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
A argumentação do douto Senador Itamar Franco e
do eminente Senador Roberto Saturníno, maís reforçam
a minha convicção contrária a essa matêria.
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mação dos taxistas que diminuem o número- das suas
O Senador Itamar Franco reforça estã nossa posição
corridas.
na medida em que -esclarece, objetivamente, o que são
Ainda há pouco - ísso eu ia dizer no primeiro aparte
motoristas profissionais autônomos e-restringe, portane me esqueci- chegando de Mato Grosso ao Aeroporto
to, o universo dos beneficiários da medida proposta pa~
<;te .Srasflia, _tomei um táxi. Notei o ar acaórtiilhado e
ra, basicamente, Sr. Presidente, os motoristas de táxi~.
citnsado, do motorista, e perguntei - eu chegava aí,
Ora, ê uina das categoriaS: pelas quais devotamos a mais
mais ou men_óS pelas IOhoras da manhã- se ele já tinha
extrenia estima e a maior admiração. Mas, exatamente
feito, àquele dia, alguma corrida. E ele me respondeu:
por se tratar dos motoristas de tâx.is é que essa medida
do Senador Itamar Franco ~e torna supérflua. Por quê?
"Meu Senhor, eu estou aqui desde à meia-noite de ontem
e esta é a primeira corrida que consigo faz6i. Corri--os
_ Forque os preços das tarifas de tãxis são_ preços negociados, administrados e discutidos à luz, precisamente, da
preços de agora, sã_o poucos aqueles que pegam táxis,
elevação dos custos dos derivados do petróleo; a cada
são poucos, sobretudo lã na cidade, os que usam os noselevação dos custos, dos derivados de petróleo, hã em sesos veículos e os nossos serviços".
So"itC que esses- preços administrados a que se refere
guida, Sr. Presidente, uma elevação quase co~pulsória
S. Ex', achando que eles não vêm em prejuízo da_s atividos preços das tarifas de táxis, de modo que o setor não
dades dos motoristas, podem não vir diretamente, mas,
entre em colapso, Sr. Presidente, porque n~ avaliação
iiJdireiamente as conseqüências são estas que acabo de
dOs preçOs, além do valor do automóvel além da deterio·
apontar.
rização do cons_~,~;mo, das peças dos desgastes, além do luNa minha pequena cidade de Aquidauana, quantas
cro, é computada sistematicamente ·a elevação do valor
vezes tenho ouvido a lamentação dos taxistas de que, a
dos derivados ·do petróleo, de modo que os preços são recada dia, diminuem as corridas, diminui o uso dos veícu-_
parados em função exatamente dessa elevaçã.o dos derilos pelos usuários, pelo povo e quantas vezes nós ouvivados de petróleo e especificamente em discussão com a
mos queixas daqueles que têm menos possibilidades de
categoria que, além do mais, tem um poder de pressão
pagar uma corrida de táxi e que têm que andar, lâ nas
natural, forte, inerente à capacidade de paralisar a vida
nossas cidades interioranas, dos bairros ao centro._-_aldo País à baFa em que se julgarem preteridos em seus digU:ns(illilômetros, porque não têm dinheiro- par-a 1Isár o
-reitos, Prejudicados em sua liberdade de trabalhar, em
tãxi, porque sabemos que nas Cidades do interior nem
sua COf!diçãO de_prover o sustento de suas famílias a partir:_ ºaquelas atividades.
-seiDPTe existem linhas de ônibus para vários pontos das
De modo que o fato de os preços serem administr;:Ldos,
periferias dessas cidades.
o fato de que os preç_os serem negociados, dão uma relaDe sorte que, nobre Senador Marcondes Gadelha, não
tiva segurança, uma relativa tranqUilidade. E por serem
é o fato desses preços serem administrado's e virem ao encontro de uma maior remuneração das atívidades dos
eles os mais afetos à elevaçã.o dos preços de derivados de
motoristas, dos taxistas que rC:Solve a_ questão._ Se houpetróleo, são portanto também os mais atentos, e são
para eles que mais se voltam os olhos do Governo e dos
-~- vesse -uin abatimentQ __ no preço do c~mbu~~íve_l_que permitisse,
por sua vez, -a não- elevação do preço das corri_órgãos de de_cisão nessa matéria. Não escapa, em ne___ das e do preço do aluguel dos veículos, eles exerceriam
nhum momento, a cada elevação de custo de derivados
suas atividades _com maior intensidade; eles trabalhariam
de petróleo, a primeira lembrança que ocorre à mente é
mais e não ficariam-da meia~noite até às 10 horas da ma~
exatamente a situaçãO dos motoristas d_etá.x_is gue têm os
nha no aeroporto, para pegar a primeira corrida do dia
preços das tarifas reajustadas, que têm equilibrados os
anterior e_ daquele dia. Acho, portanto, que, analisando
seus orçamentos, em função de novas elevações _de
assim, com essa simplicidade, os fatos, eles vêm, não em
preços.
socorro da tese do_nobre Senador Mar,~ondes Gª-delha,
O- Senador Roberto Saturnino, quando classificou
na Lidc~ança da Maioria, mas sim, em favor de uma
cQm absoluta correção e justeza o trabalho dos taxistas
como um serviço públicg também dá razão a nossa-.i.rg:u- aprovação pelo nosso 6om seriso- daquilo que defendem,
mentação, Sr. :Presidente, de que outros serviços públia favor _não só dos taxiitas~ mas também da grande
maioría da população, que não tem veículos próprios, no
co& do mesmo _interesse social, da:_mesma i~portância
ou, quem sabe em certas circunstânc;ia.s, até-de importânuso dos veícul_os_ de aluguel.
t uma decisão muito mais de bom senso t: atê de_cQ.rto
cia mais dra~ã~ica Ç-o que_os tbis, teriam o direito .de re~
clamar também uma reduçã9 do cus~o d,os ~mbustíveis
sentimento de humanitarismo do que uma solução lógica
diante dos fatos das circunstâncias. (Muito bem!)
para o seu uso e, dessa forma, acabariamos dissemínando ad inflnitum essa proposta e não saberíamos em quais
limitçs _se conteriam os objeth:C?s do Senador __ Itamar
Q __SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior) ...:.. Em vo~
tação o projeto.
Franco.
Qs Srs. S~adores que o aprovam permaneçam como
Sr. Presidente, reiteramos a nossa posição, o nosso
~e_ encontram. (Pausa.)
voto contrário à matéria.
Rejeitado.
O Sr. Josê Fragelli- Peço a palavra, Sr. Presidente,
para encaminhar a votação.
O SR. ITAMAR FRANCO- Peço verificação devo~
tação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Lomantõ Júnior)- Te!J) a palavra o nobre Senador José Fragelli, para encaniinhar a
O SR.. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Vai-se
votação.
proceder à verificação solicitada. (Pausa.)
_
Sendo evidente a falia dO nUmero, Presidência irâ
O SR. JOSt FRAGELLI (PMDB - MS. Para encasessão
pelo
tempo
a
iss-o
destinado
e
fará
suspender
a
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
acionár às-~campainhas a fim de que os Srs. Senadores
dente:
que se encontram em seus gabinetes dirijam-se ao pie!~
A minha rápida contestaç-ão aos últit:D.Os argumentos
nãrio, se assim o enteiiderem.
levantados pelo nobre Senador Marcondes Gadelha
fundamenta-se no que estamos t~dos os dias compro~
(Suspensa às 16 horas e 35 minutos, a sessão é rea~
vando no nosso cantata com os usuários dos veículos de
berta às 16 horas e 45 minutos.)
aluguel e com os proprietários desses veículos. ·
Toda as vezes em que há um aumento do preço do
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Estã reacombustível e, em cons.eqUência, um aumento das tarifas
berta a sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidên- dos táxis, preços administrados, como S. Ex_l', sem dúvicia se dispensa de proceder a verificação requerida.
da com toda a razão, apontou, nós ouvimos as lamenA _votação do projeto fica adiada por falta de quorum.
tações, do povo de um lado e dos taxistas do outro. Do
povo que fica, assim, a cada dia,-mais impedido de usar
Q SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Em conos táxis pelo alto preço das corridas e, tariibêm, a reclaseqUência, as demais matérias da pauta, itens n'i's I a 8,

ne

a

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Setembro de 1984

constituída dos Projetes de Lei da Câmara n"'s 5/81,
10/81, 44/81, 53f77 e 65f79; Requerimentos n"'s 170(84
e 171/84; Projeto de Lei da Cãinara-n9 79f79;todos em
fase de votação, deixam de ser submetidos a votos, fican-

É uma regra ampla, é uma regra que eu denominaria
de conceituai~ Logo em seguida, no art. 59, a Consolidação estabelece que

do sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária.

"Art. 59 A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo."

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -

Item 9:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 26, de 1984 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão d~ sçu, Parecer n9 248, de
1984), que autoriza a Prefeituiã Municipal de Tenente Ananias (RN), a elevar em Cr$ 16.041.082,33
(dezesseis milhões, quarenta e tim mil, oitenta e dois
cruzeiros e trinta e três centavos), o montante de sua

dívida consolid_ad_a, tendo
PARECERES, sob n9s 249 e 250, 06

ConlisSõis:

1984~ daS

-- --~"'
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade_ e juridicidade;_ e
-de Municípios, favorável.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Se_nadores_d~sejar fazer usO da palavra encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Fica,
igualmente, adiada, pelo mesmo motivo, a votação do
requerimento__ n9 185, de 1984, lido no Expediente e que
deveria ser votado nesta oportunidilde.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Há oradores inscrit6s.
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvidio Nunes.

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia oseguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presídente, Srs. Senadores:
Devo, na tarde de hoje, fazer Uma reClamação, que é
também um apelo, que se dirige à ãrea das Comunicações.
Antes, desejo explicitar que, ao longo do tempo, em
diferentes oportunidades, tenho feito,- sem- faVor iienhum, elogios ao Ministério das Comunicações. que, nestes 20 anos, desenvolveu um trabalho realmente digno de
louvores.
Mas, como não é pOssível fazer tudo, e como a- perfeição é impossível, dirijo hoje algumas_ palavras, de
modo especial, à Empresa Brasileira de CorreiOS e-Telégrafos. Empresa que, dentro do complexo do Minístédo das Com~iiicações; eXécu-tou tar-efas e cumpiiu miSSões
de cujos resultados todos nós, hoje, nos orgulhamos.
Inspirei:ine, qUando decidi fazer estes comentários,
em discurso pronunciado no dia -6 do corrente mês, no
plenário da Câmara dos Deputados, pelo Deputado
piauiense Jonathas Nunes que, na parte que diz respeito
à remuneração do pessoal da Empresa Brasileira de CorreioS-e Telégrafos, descobriu que, naquele órgão, não há
uma igualdade de tratamento salarial em toda a vastidão
do Pais. Ao contrário, aCSCala salarial da ECT trabalha
com cinco-_ regiões, e-na quiilta região,-que compreende,
exatamente, os Estados do Piauí, Alagoas, Parafba, Maranhão, Rio Grande do Norte e Sergipe, õ salário mínimo pago pela Empresa é do valor de Cri 158.586,00, enquanto que, nas outras regiões do País, o salãrio mais
baixo, pago pela empresa, é da ordem deCrl212.495,00.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Consolidação das
Leis do Trabalho começa por estabelecer, no parágrafo
único do art. 3~. que
''Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual."

E, o art. 461 da CLT é taxativo:

a

-"Art. 46f. -··Si::rido .idêntica fiu1ção, a tõdo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, c-orresponde igual salário, setn distinção de sex:o, nacionalidade ou idade."
Sr. Presidente e Srs. SenâdOre-s, não bastasse a -disposição peremptória- da Conslidação das Leis do_ Trabalho,
o art. 165, da Constituiçã~ estabelece:
- ''Art. 165. A Constituição assegura aos traba--nilldOfes os seguintes direitos, além de outros que,
'nos termos da lei, visem à melhoria de--Sua c(n1diçãosoci31:

m - proibição de diferença de salário e de critériO -de admissões por motivo de sexo, cor e estado
civil."
Face à clareza dos dispositivos legais, seria desnecessário ainda recorrer ao Tratado de Versailles, que estabelece norma idêntica para remuneração aos trabalhadores. Lembro ainda, na oportunidade, que a legislação
brasiii::lra que estabeleceu diferenciações neste País, para
efeúo de pagamento de salário mlnimo, aos poucos stmdo rtduzida. E não faz muito tempo uma providência fcii
determinada, no sentido da unificação do salário mínimo em nosso País.
Diante dissO, Sr. Presidente e Srs. Senaáõres, por que
discriminar os Estados nordestinos, exatamente os mais
pobres, Piauí, Alagoas, Paraíba, Maranhão, Rio Grande
dO Norte e Sergipe1 Será que os funciõnârios da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos, que trabalham
no_-Piauí, no Rio 'Grande _do Norte, na Paraíba e-em Alagoas, não prestam, com a mesma eficiência, os mesmos
serviços que os seus colegas dos demais Estados brasileiros? Dirijo, não só uma reclamação inas, também, um
-apelo à clarividência do MiriiStiO Haroldo de Mattos, e
também à competência administrativa do c_oronel Adwaldo Cardoso Botto_ de ~Ju·ros, Presidente da ECT.
_Conv:enddo que estou, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
e longe de querer macular a competência admínistrativa
dess_es ilustres homens públicos, peço que daquele Minis-tério, partiCUlarmente da EmPresa Brasileiras de Cor~
reias e· Telégrafos, seja- retirada essa nódoa, essa mácula
que enodoa a grande obra administrativa do Ministério
das Comunicações, em nosso Pais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidnete._(Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Conceôo
a pãfavra ao-nObre Senador Fábio_ Lu_ce_na,

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Sen?.dores:
Até hoje ainda estaffios Íodos alnargando aS tfist(;
derrotas sofridas pela equipe oHmpica do BraSil nas
Olimpíadas de Los Angeles. O Assunto, Sr. Presidente, é
eminentemente político-social, porque diz respeito, em
primeiro lugar, ao esporte como falar educacional do
nosso povo-, vale dizer, como uma das infra-estruturas da
nossa sociedade. Se_ (ormos medir o desenvolvimento da
educação nacional pelos números 'alcançados em Los
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Angeles, nós vamos concluir pelo óbvio, isto é que -oBrasil é um dos pafses mais atrasados do_ mundo.
E quando me reportei ao aspecto político~soeial da
questão quis também, deixar implfcito o seu ângulo de
saúde. É um problema relacionado com a saúde do po~
vo, e é por conseqüência também infra-estrutural. E
quando me reportei à saúde implidtei, Sr. Presidente, a
alimentação; em síntese, quis abranger todos os aspectos
fundamentais que orientam o desenvolvimento da sociedade Oi-aslfiira. 88.-Sta- dizer, Srs. Senadores, que um só
atleta chinês obteve cinco vezes mais medalhas de ouro
do que toda a equipe braSileira. Há que fazer algUmas indagações a respeito dessa delicada questão; a principal
delas consiste em investigar se nossos atletas são fisicamente, são organicamente inferi~res aos atletas do resto
do mundo. A res'Postá, o'bviamente, é negativa, Sr. Presidente, porque o pendor para o esporte, como um dos elemeilt0Siil8.ls significativos da vocação de afii-inação de
uma raça perante a História, esse pendor existente no
povo brasileiro só encontra paralelo nos verdadeiros·
criadores dos Esportes e dos Jogos Olímpicos, que foram trs gregos antigos.
L~go,Sr. Presidente, o de que se trata, como afirmei,~
dê u-ma qu~~~Õ polí~i.co-social_ en~olv~~do re~po_!lsabili
dade de governo, responsabilidades na educação e, con~
seqaentemti:nte, resPonsabilidades na orientação e na
formação dos nossos desportistas. Mas, pelas normas
que o Comitê Olímpico Brasileiro vem adotando ao longo dos tempos, Sr. Presidente, não poderia.mos, nem deveríamos esperar por outros dados senão esses que refletem a triste frustação do povo brasileiro, que se elevam
gradativamente a cada quatro anos, diria melhor, a cada
dois -ãnos, noS interValos Que separam os Campeonatos
Mundiais de Futebol; dos -Jogos Olímpicos, em que o
povo brasileiro vem _sofrendo decepções tão amargas,
tão doloridas, que passam a ser frustações que desde
muito vêm influenciando o próprio comportamento soci31 do povo braSileiro. Depois de 1964, não sei se pOr
cOincídênCíâ,-a s!ftiação agravou-se terrivelmente; a cada
Copa do Mundo, o Brasil deixa esvaírem-se as esperançaS dâ povo bràsiieiro no que pertine diretamente às
competições esportivas. A cada Olimpíada, a amargura
torn<~:-se a~r1_da mais dramãtica e até_ inã.iS cruel.

Em relação aOs Jogos de Los Angeles, todavia, nos
-quais a clã:ssificaÇ"ão do Brasil só não foi maiS vergonhosa pôr motivo do boicote irracional que os países do chamado bloco socialista, em solidariedade à União Soviética, promoveram cõntra as Olimpíadas, essa classificação, dizia, -não foi pior em conseqüência do boicote,
mas não deixou de piorar tambéin em razão da não participação dos países socialistas.
D-e fato-, SI-. PreSidente, o Brasil no setor da educação
esportiva, da saúde física, do mens sana ln corpore 11ano
está rilvf:Iãdo aos países mais di::snutridos, mais dCspreparados_ fisicamente e mais famélicos do Universo.
Mas, o que é grave em tudo isto é ·a matéria que se
- éontém da edição de hoje do Jomal do Brasil, sob o titulo: "O Comitê_ Olímpico Brasileiro levou a Los Angeles
dirigentes _como enfermeiros."
Leio a matéria, Sr. Presidente:
O Comi_té Olimpico Brasileiro (COB) tinha razão
de_ sobra para se mostrar tão rigoroso· no momento
se\ecionar seus atletas para os Jogos Olfmpicos
de Los Angeles, pois seus compromissos com determinadas pessoas eram tantos que, para incluí-las na
delegação, sentiu-se na obrigação de colocâ-las até
mesmo como er:tfermeiras, jâ que suas verdadeiras
funções já estavam preenchídas por outros dirigentes e _técnicos.
Hoje, fica fácil entender por que o atleta Francisco Albino dos Santos Filho, o Chicão, que obteve o
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índice do salto tdplo, acabou afastado;
compreende-se porque o quatro-sem, formado por
José Raimundo, Marcos Arantes, Mauro Weber e
José Ri_r.:hard, também com o _í_ndice, não viajou; e

sabe-se porque o boxe não teve nenhum representante e a nadadora Patrícia Amorim viu a Olimpíada pela televisão.
Ao se analisar a relação oficial do Comitê Olímpico Internacional (COI), na parte em que são relacionados os .integrantes da delegação brasileira,
verifica-se, de_ imedi_atQ, que o COB "criou" funções
para muita-s pessoas.-Além disso, ou_tros dirigentes
foram a Los Angeles sem estarem incluídos na dele-gação, Pelo menos seus nomes não_ aparecem na lista do COI, como ê o caso do próprio Brigadefro Jerônimo Bastos e do General Anísio da SilvaJ~.ocha
e mulher - presume-se que foram convidados do
COB ou .que tenham viajado por conta própria.
Os Enfermeiros
O que chama mais a atenção nestaJista ê a relação dos sete enfetmeiros da delegação brasileira.
Ela está rorniãdã pelas seguintes pessoas:_ Major Vicente Almeida, que é lígad_o ao COB; Ahylton Con-ce_ição, do CoriSelhoTécnico do CQB; Júli9 __t;spinosa, preparador tisico; Major Fernando Griãçalve_S,
filho do General Ramiro Go_nçalves, que é VícePresídente do COB; Raul Gastão J1"ecksher,_ do
Conselho Técnico do COB; João Podboy, do D~F
de São- Paulo; e Benedito Santos, Secretáriô-·do
COB.
Todas essas pessoas foram relacionadas como
enfermeiros e, naturalmente, não trabalham como
tal. A bem da verdade, João Podboy, do DEF, trabalhou de forma incansãvel. Datílografava todos os
resultados e programações, se bem que os resultados eram distribuídos de maneira: fa~i~ e -im~~iata
pelos computadores do Corriitê Organizador.
O General"Pérfcle§ Cavalcanti,_do S~ED-MEC,
viajou Co-mO fécnico do seu filho João CarlOs Çª-valcanti, que foi como único representante na ptbva de
concurso completo e só não competiu porque sei.l
cavalo, que também viajou com a delegação, chamado Sober;;ttlQ ~--.!!ofreu um profundo corte no
pescoço. O curíoso é que a equipe de hipismo viajou
com o treinador Antônio Eduardo Alegria Síin9es,
cuja presença dispensava qualquer outro técnicoapesar_ de provas diferentes, a experiência de Alegria, que viveu muitos anos na Europa, dispensaria
a presença do General Péricles Cavalcanti.
Jã a ginãstica não teve a mesma sorte. As gin-as~
tas Tatiana Figueiredo e Rosane Favilla viaj~riam
sem su_aslreinador~s, Lilian Carrascosa e Maria Elisa, se a Confede~:ãção de Ginãs.tica ~ão pagasse todas as despesas da viageril.
Sem Médico
A delegação brasileira viajou com seis mêdico_s: .
Joãc_Ca_~tci;Tósê Fernandes, Roberto Kattaia,
Mário Pini, João Paulo Rossi e Alcto forli Scocate,
Mas, apesar de tantos médicos, a equipe de remo_[l_cou desamparada- e não apenas de médico, pois o
massagista que foi incluído na equipe de remo nãciapareceu um só dia para massagear os remadores.
Não se con_se_gue explicar por que a equtpe de r_emo, composta por 10 atletas, ficou sem um médico.
Talvez a Universidaae de Santa Bãrbara fosse mu_i~p .
distante das demais vilas (ficãva a 176 km do Centro
de Los Angeles)._
Tudo passaria despercebido se nãg ho_uvessc um
problema médico na equipe de remo. O carpinteiro
Nelson Rotdi, responsãvel pelos ba.rçp__j_~_a_rp.anheceu
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no dia de uma das eliminatórias com uma hemorragia na garganta. Sem ter a quem Itcorrer, todos ficar_am preocupados. Para sorte do barquelrõ~--o- exremador Sérgio Alvarenga (membro do COB, amigo de André Richer e que não eSlava íncluído na delegação) prontificou-se a_lev:;tr Nelson Roldi a u_m
dos seis médicos brasileiros, conduzindo-o através
de muitos quilômetros de _uma free-way (auto~
estrada).
Mas os problemas de Nelson R_oldi não terminaram por aí. Ele teve uma outra hemorragia dois dias
depois e n_ovamente foi conduzido para a yila Olímpica da UCLA, percorrendo uma vez mais muitos
quilômetros para ser atendido por um médico.

Não vai aqui, Sr. Presidente, nenhuma condenação a
que esses ITlilitares da reserva se transformem numa n-ova
c::~tegoiia funcional dentro do nosso País, em fqncionários altamente privilegiados, que são alt_a_mente remunerados por altamente não fazerem absolutamente nada!
Dizia epque-rião vai nenhuma condenação, vai apenas
uma estra,nheza, Sr, Presidente, porque tantos cidadãos
brasileiros, em tão elevado número, são naturalmentepreteridÕs nas suas oportunidades de emprego, em conseqüência dessa concorrênCia, que eu diri_a desleal, ,C: que
é uma_ conseqüência do regime aUtOritário que fof1m~
plantado no nosso País.
Houve un1- tempo, Sr. Presidente, na Zona Franca de
Manaus, criada em 1967 - criada com o melhor dos
prop6sftos, foi sem dúvida alguma a mais extraordinária
realiz::~ção que qualquer Governo jâ foi capaz d~ empieender- n3 região Aniazôi1ica, que foi a criação da
Zona Franca de Manaus, pelo saudosO Presidente Castetlo Branco - que havia tantos militares da reserva na
Zona Franca de Ma naus, que nem a hierarquia era obe-decid::~, porque eu constatei casos de _çoronéis s~e~..
ventes de tenentes, O que constitui, Sr. Presidente:, uma
subvei"são, uma aberração hierárqüica.
OUÇO v: Ex•, Senador José Fragelli, com muitO prazer.

O Transporte
--= Eni Los Angeles tudo funcionou be!ll. Nada se
pode reclamar em termos de organização, principalmente no que diz respeito ao transporte de atletas.
EIÍ:tretanto, o COB tomou o cuidado de levar d~as
pessoas para controlar o esquema traçado pelo Comitê Organizador dos Jogos: como chefe dos transportes vi::~jaram o advogado Roberto Abranches,
membro do CND e do COB, e Adir ~alagueta, que
é fu_ncionário !;la VARIG e sua presença na Vila eví-taria qualquer problema relacionadO aos vOos apesar de numerosa, ao que parece, a delegação não
dispunha de ninguéin par"a resolver este tipo de
·problema. Os 14 chefes de equipes certamente estariam incapacitados para embarcar seus atletas nos
ônibus que os levariam para as competições ou
trazê-los de volta ao BrasiL
-Antônio Maria Fllho

Sr. Presidente, pelo que se petcebe, viajaram a Los
Angeles tantos coronéis e majores da reserva quanto
atletas, para disputarem as Olímpiadas nos Estados Unidos.
Nós jâ estamos habituados, Sr. Presidente, a entrarmos em repartições públicas, em empresas estatais, principalmente, e encontrarmos mais coronéis da que funcionárfos· públicos, propriamente ditos, lotados nessas empresas.
Eu visitei a agênCia do Banco do Estado de Matto
Grosso no Rio de Janeiro, em virtude do gerente do banco ser amazonense, e ter sido meu colega de trabalho noB::~nco do Brasil. Entrei na agência do Banco do Es_tado
de Mato Grosso, no Rio-de _Jarü!iro, que-fica ria Rua da
Assembléia, e para surpresa- ininha, o gerente daquela
agênd::~ apresentóu·me quatro coronéis do Exêrcito. Pergm1tei, então, ao gerente qual a função, qual o papel daqueles coronéis, naquela agência, porque Sou· bancãrio e
_sei que_ coronel entende tanto debancõ qU"anto eu de
guerra, ou de espirigarda, por exemplo. O gere-nte disse·
me que era para-atender aos pedidos de pessoas, cujos
nomeS ele não podia revelar, e que jâ havia criado uma
dependência, dentro da agência, exclusivamen_te _para os
coronéis não fazerem nada.
Sr. Presidente, findo o expediente, quando os coronéis
se retiraram da agência do Banco do Estado de Mato
Gf@so, na· Rua_dã-Assembléia, no Rio de Jan"eiro, o geren.te do banco, que é amazonense, repito, tive a genti1e~
za de -mostrar-me a dependência que ele criara dentro da
casa b::~ncária para os coronéis tralialharem Ql.J. nad~ fa~
zerenÍ. ·Mas, si. Presidente, até aí ·nem tudO mal, nem
tudO _bem, porque sabemos todos que hã mais de 33 mil
militares da reserva ocupando postos na administração
p~~_!j_c::~ direta ou indireta, nas autarquias, nas empresas
púbTicas, e, ISso, sem Contar os Postos que são ocupados
na Íliiéiativ-a príVada.
O Sr. José Fragelll -

Permíte V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouvirêi V. Ex• dentro
trinta segundos.

de

O Sr. José Fragelli- Nobre Senador pelo Amazonas,
eu, sr;m dúvida, não faria essa intervenção, se V. Ex• não
tivesse citado_esse caso da agência do Banco do Estado
de Mato Grosso no Rio de Janeiro. Eu me permito dizer
a V. Ex• que, pelo menos, nesse--caso, acho que não é
conseqUência do regime autoritãrio; é conseqüência da
situação atüal naquele Estado. Eu fui Governador de
Mato Grosso durante o periodo Médici ...
O SR,. FÁBIO L"UCENA- Mas esse fato é recente. ~
do mês _de fevereiro.
O Sr. José Fragelll- Justamente. Mas, como eu dizia, fui GOvernador de Mato Grosso, justamente no
período Médici, em que todos acham que o autoritarismo foi n)ais forte, do período revolucionário, e eu posso
dizer a V. Ex• que, pelo menos, em Mato Grosso não foi.
Nun~ re~:ebi, sequer, pedido de nenhuma autoridade
m11ítar, oU de quãlquer outr"a aUtoridãde, para coiõCilr
um iTti!itar no Banco do Estado, em qualquer cargo ou
fl.loção em Mato Grosso. ,Jamais recebi n~nhum pedido e
não _ç_oloquei- e acho que posso até invOcai-- 0-teSú:munhoOe -queJ!l~- ~oje, neste momento, estâ presidindo o
nosso --~e!lado, que é o nosso par Dr. Marcelo Miranda, e
S. Ex• foi Diretor do Departamento de Estradas e_Rodagens -_nenhum militar, e nunca recebi esse pedido. Eu
estranhO,_poflanto_! a situação ·de hoje, quando o autorilariS_~o J_~--~tá as~~ enfragueç:ido ...
O SR~ FÁBIO LUCENA -

Estâ agonizante.

O Sr. J~ Fragelll- ... que se dê um caso como esse.
Eu tinha que fazer esta intervenção para não_ se pensar
que um fato como esse, ou que imposições como essa tenham sido ge-neralizadas durante.o período autoritário.
Eu querÕ diZer que Sempre tive no Governo do Estado a
melhor convivência com os militares, e gtiardo_a melhor
lembrança dessaconvivê_ncia, e mais do que isso, da co~
laboração que elc!s s_ernpre prestaram em meu Governo.
Passaram pelo Comando da Região de Mato Gros5:o três
eminentes generais e nenhum d_eles, jamais, me fez qualquer pre$-São por qualquer maneira ou de qualquer modo. De sorte que eu não atribuo isso propriamente ao_ re-gime e sim às circunstâncias atuais.,· vamos dizer, ao
espírito que preside, no momertto, a direção do Banco do
Estado do Ma_to Grosso, ou de quem sobre e:le _tenha~
malar autoridade. De sorte que esse fato mencionado
por V. Ex•, que realmente merece registro e a nossa con-
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mos, Sr. Presidente, de perto, a frustração de nossos fiw
lhos diante do insucesso das equipes brasileiras. Nós v(amos nossas crianças, nossos filhos bem-amados sofrerem
com a derrota, com o fracasso dos atletas brasileiros, viverem e partiCi{,-arem do drama transmitido pela televisão. Nós, chefes de família, somos co--partfcipes, Sr. Presidente, dessa grande vergonha nacional, que não foi
provocada pelos nossos at_letas, muito pelo contrário,
mas pela deplorável, pela condenável, pela péssima política que foi iiripüirtfada no Comitê Olímpico Brasileiro
que, por sua vez, é presidido, também, por um oficial da
reserva.

E, Sr. Presidente, não bastasse, sai ~a PETROBRÃS
um engenheiro, um técnico da competência - eu diria
- não para ocupar o cargo de Embaixador do Brasil perante à comunidade ~onômica europêia, que ê um cargo
de muitã responsabilidade, Sr. Presidente, mas de um
homem que se revelou eficiente, efiCaz na condução dos
destinos da PETRO BRÁS, que é o Engenheiro samurai
Shigeaki Ueki e, em seu lugar, coloca-se um Almirante,
Sr. PreSidente, naturalmente porque as pesquisas sobre o
petróleo, atualmente, estão sendo feitas mais acentuada~
mente na plantaforma continental, em meio ao mar, o
que estaria requerendo um Almirante para diriiir a PETROBRÃS e não um Engenheiro, um técnico em petróleo, enfim, um homem que pudesse levar a PETROBRÃS ao mesmo ritmo que ela con_tinua caminhando, que é sem dúyida alguma, o grande trunfo, o grande
sucesso do Governo. do General Figueiredo.
Mas, eu espero, sinceramente, Sr. Presidente, e fa.ço
votos no sentido de que o novo almirante nomeado para
a dii-eção da PETRO BR.I\s consiga êxitos mais loquazes, mais eloqUentes do que os obtidos pelo ex-Presidente, o samurai Shigeak.i Ueki.
Quero ainda recordar, Sr. Presidente, apenas para
cooperar com os dados tão ilu~trativos do ~mjnente Senador pela Bahia, Senador Jutahy Magalhães, que, hã
vinte anos, os Territórios do A.mapâ, de Roraima e de
Rondônia (oiam diViâillos entre as três l!ri!J.a~: _}!.ondônia sempre governãdo por um oficial do Exêrcito; Roraima sempre governado por um oficial da Aeronáutica e
Amapá sempre governado por um oficial da Marinha.
São fatos illcOiifuStáVeis;nobre Senador, mas não vai
aí nenhuma crítica, nenhuma censUra, mas são fatos incontestáveis e a cOnSeqUência é a desgraça administrativa, que eu diri:i põ"rque sou-viZinho daqueles territórios,
em que se encontram o Território de Roraima e Ainapá,
em contraste- veja V. Ex~ -com o extraordinário progresso que vem vivendo o atual Estado de Rondôília, exTerritório- de Rondônia que também é governado Pelo
Coronel Jorge Teixeira. Vaie dizer: há__çoronéis que sabem governar e hã coronéis que não sabem governar,
esta é que é a grande verdade.
O Sr. Jutahy Magalhies te?
O SR. FÁBIO LUCENA -

Permite V. Ex• uma apar-

Cor_n iD.u1to prazer.

O Sr. Jutahy MagalhAes --V.---Ex~ concluiu como eu
gostaria de iniciai'. Existem pessoas que são capazes fardados, e existem pessoas que são incapazes civis, como
vice-versa. Ma_s, não é o problema dele ter a patente de
Coronel, d~:_ Oe.neral que lhe dâ as condições de_ governar. ~ a pessoa_ ffsica, o ciâadão, que tem ou nãO condições de governar. E, nesse campo, V. Ex• também teria
que fazer justiça, pOT- exemplo, ao Presidente Castello
Branco que, rio início do período revolucionário, estabeleceu uma lei, exatamente, para evitar que oficiais viessem ocupar cargos políticos e, prfricipalmente, governos
dos Estados, fazendo com que cada um que fosse candidato a qualquer cargo político teria de se afastar do qua·
dro efetivo do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica.
Eles teriam que deixar a sua patente de ofiCiai" efetiVó e
passar para a reserva. E V. Ex~ sabe que, na reserva, a si-
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tuação é bem diferente. Não existe o militar político.
Existe o cidadão que foi militar, que exerC\:.u a sua função de militar, que exerceu dentrQ dos seus direitos de
"cidadão, também, a sua opção política, se asSim quis.
Um exemplo citado por V. Ex' é o .do Minist_ro Jarbas
PaSsarinho. Agora, eu gosto mtiíto de esporteS, eu gosto,
principalmente, do esporte amador, porque, no meu
tempo, em que eu não tinha essa figura, pratiquei muito
esporte no Rio de Janeiro e na Bahia, principalmente remo, basquete, voleibol, etc.
Fico, como V. Ex•, às vezes, muito tiiste quando ve_rifico a nossa incapacidade em obter medalhas. Mas fico
também preocupado com essa compulsão que existe, no
Brasil, por uma medalha de ouro. Basta dizer que caçia
um que pratica esporte e que obtém um resultado razoavelmet!te bom, jâ, no Brasil, ·anteCipa-se a previsão de
que fulano de tal vai obter e tem obrigação de obter umã
medalha de ouro para o Brasil. Então, chegamos ao absurdo de ver um .atleta, que me comoveu, como Ricardo
Prado, na natação. Só porque ele obteve uma medalha
de prata, que é uma das coisas mais glorificantes para
um atleta, qualquer tipo de medalha na Olimpíada, ele é
esquecido. No Brasil, praticamente, hoje, não se fala em
Ricardo Prado, porque teve o nosso Joaquim Cruz_ que
ganhou a medalha de ouro. Então, só fica esta. 1:: amesma coisa como o time d_ç futebol, quando obtém o vicecampe_onato, e que chega em sua terra execrado. Como o
Brasil que conseguiu a medalha de prata nas Olimpíadas,
para futebol e voleibol, e aqui chegaram, praticamente
esquecidos, esses atletas, que conseguiram o que nunca
uma outra equipe teria conseguido no Brasil. Esta compulsão peta medalha de ouro é pior do que a corrida d!)
ouro verdadeiro, porque nós queremos porque queremos, acima de tudo, essa medalha de ouro. E o Joaquim,
coitado, ficou tão preocupado com a possibilidade de
perder a s.ua forma de campeão olfmpico, que acabou
saindo da prova dos 1.500 m, poique não estava em condições perfeitas para concorrer, e, se não obtivesse o primeiro lugar, poderia ser uma vergonha nacionaL Então,
nisso aí é que nós também teríamos que ajudar esses atletas. E, quando eles vão para os Estados Unidos, para lutar, para melhorar e se aperfeiçoar, não é apenas em busca de melhores condições de vida, de melhores treinadores, porque, como eles mesmo dizem, treinadores bons_
__ nós ternos, mas eles vão em busca de mais competições,
de competir com__ os_ melh!)res do mundo. Então, pa~a
eles poderem tentar se sobrepujar e chegar a obter aqueles tempos melhorres, os saltos_ mais_ longos, entrar numa
competição com aqueles que são os melhores do mundo,
porque aqui, no Brasil e na América do Sul, infelizmente, praticamente, nós não temos competidores. Então,
nós não melhoramos, não temos condições de_ melhorar,
porque nós temos sempre que competir com os melhores
para, perdendo, aprendermos e melhorarmos também a
nossa equipe.

0- SR. FÁBIO LUCENA - __Nobre Senador, não é
bem assim. Com todo respeito a V. Ex_•, -eu não concordo
com a definição de comPulsão em relãção à medalha de
ouro. Trata-se, creio, mais de manifestação de um brio
nacional.
V. Ex' que assistiu, como tõdos nós assistimos, ão
magnífico esp"etáculo apresentado pela televisão norteamericana; V. Ex• deve ter percebido que a televisão não
apresentava, não transmitia ao reSto do mundo apenf!.S a
grandiosidade da festa e nem a magnífica capacidade que
têm os nortes-americanos em organizar uma competição
daquele n-aipe, daquela dimensão. V. Ex' p_ercebia que
era o" próprio Patriotismo da nação riOfte--americana que
estãva sendo irradiado para todo o mundo.
O Sr. Jutahy Magalliies --Mas, permita-me V. Ex•
Isso é um erro terrível_, isso é o retorno àquela fasç: d_as
nossas equipes de futebol que, quando iam para um campeonato sul-am_ericano ou um campeonato mundial, se
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enrolavam em bandeira nacional para fazer o grito de
. "viVá o Brasil", e chegavam dentro do campo, treinando
tanto -qüe riã~ conseguiam jogar. Isso é um erro, Nós não
pOdéiftoS-levar- as competições- esportiva-s para esse lado
de patriotismo. Não é a Nação queestãemjogo, é o atleta que eStá competindo. V. Ex~, por exemplo, poderia me
dizer que aquele quarto lugar obtido por um paraibano
na corrida de _ZOO metros não _representa um alto resultado no atletismo para o nosso esporte amador?

O SR. FÁBIO LUCENA- Representa, sem dúvida!
· O Sr. Jutahy Magalhães- Mas, quem fala nisso no
Brasjl? Não ganhou a medalha de ouro, não serve.
O SR.J'ÁBIO LUCENA- Representa, porque, sem
dpyida,_ houv_e 3 a frente dele. Então, nobre Senador,
toda vez que um poVO se sente privadO das suas reais inanifeS1:içôes Patrióticas, quando o povo vê que o patriotismo, qUe é um fator moral por excelência, quando um
povo percebe que essa Categoria moral lhe é usurpada e
passa a ser cQmo que monoPolizada por certos setores da
sociedade, como, por exemplo. pelo Governo dessa sociedade, ess:-: povo busca evasivas para a manifestação
do partrionsmo.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permita-me V. Ex• Estaremos voltando à arena romana em que o derrotado tinha
qUe ser mOrto, -porqUe o derrotado não serve.

O SR. FÁBIO LUCENA - O patriotismo, ·como
força moral, como categoria moral, tende sempre a se
sobrepor aos demais valores da nacionalidade, ele como
patriotismo legítimo. E uma das suas manifestações na
atualiçiade é exatamente a competição esportiva, porque
esta não_ deixa de fazer ...
O Sr. Jutahy Magalhães olímpico que possa existir.

Mas tira todo o espírito

O SR. FÁBIO LUCENA- Porque a competição_esportiva não deixa de conter um certo grau de polemoiogia, isto ê, d~ estudo da polêmica, de um estudo do confronto, em síntese, de um estudo da própria guerra, ê
uma competição esportiva que está em jogo. Então, o
povo, as nações que estão representadas por suas equipês, lutam· pela vitória ·de seus a-tletas, como se estivesse
lutando peJa vitória da própria riaçáo envolvida num
conflit? de natureza desportiva. Isso é próprio da naciolla!Idade, e não se POde evitar que as competições esportivas, na atualidade, assumam conotações verdadeiramente pa~rióticas, e isso foi demonstrado pelos jogos de
Los Angeles. Veja a magnífica manifestação que os chineses ofereceram aos atletas que vieram a Los Angeles.
Veja o entusiasmo com que as nações do Q_este __e_qropeu
receberam os seus competidores.
Veja, nobre Senador, a explosão de júbilo, sem precedente na His_tória dos Estados Unidos, apresentada pela
vitória esmagadora e consagradora das equipes americanas perante às do mundo inteiro. Então, são valores fundamentais, são valores transcendentais que nós não- podemos ignorâ-los e que temos o dever de conduzir_ os
nossos respectivos Governos para o culto e para a cultivaçào desses valores, a fim de que essas competições, no
futuro, não passem a despertar novas decepções e novas
tristezas pã.ra os povos que se transmudam e que transplantam a própria alma para a alma dos seus atletas que
concorrem nessas tertúlia!! esportivas que tanta aten-ção,
iarlto -inteféSs-e e tanta paido, estâ é a verdade, despertam no mundo inteiro.
Mas, Sr. Presidente, é hora de o CongreSso Naciorial
organizar uma Comissão Parlamentar de Inquêrito, paraapurar as causas das sucessivas derrotas das equipes braSfletras nãS Competições Olímpicas. Essa Comissão Parlamentar de Inquérito, Sr. Presidente, pretendo le_yâ-la à
guisa de idéia à Liderança da minha _Bancada porque se
trata, repito·o que afirmei no exórdio deste modesto pronunciame:ntp, ..
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O SR •. Moacyr Duarte- Permita-me V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA -Trata-se de um problema
de uma questão politico-saCiar ·aa nYaior importância,
trata-se das infra-estruturas sociais do Brasil, como a
educação, como o abastecimento, como a habitação, e
sobretudo do nome do B_ra_sil, Sr._ Presidente, porque
constitui aquele condenar, aquele honor que n6s, ao
exibi-lo no exterior, temos o orgulho íntírilo, o orgulho
de raça, o orgulho de brasileiros de vê-lo triunfante dian-_
te das adversas circunstâncias que as_noSsãs_~quTpes: en:
frentam nos ginásios dos Estados Unidos, da _?-=ºrgpa e,
dentro de quatro anos, terá que enfrentai na: Coiéia do
Sul, lá nos mares da velha e sofrida China mas, assim.,
tão expresSivamente vitoriosa nos Jogos Olímpicos
recém~terminados em L<lS Angeles.
Sr. Presidente, com sua tolerância, -oUço,- Com ·muito
prazer, o Senador Moac;yr_ Duarte.
O Sr. Moacyr Duarte- Nobre Senador Fábio Luce~
na, é cedida e acaciana a legenda de que a nobreza, no esporte, não se assenta na vitória, mas s1m na competição,
h provãVel, é admissível, chega a ser até presumível que
alguns representantes oposicionistas, nos -Congressos
dos países que se posicionaram no reSultado das
Olimpíadas, em situação de inferioridade á do_Brasil, é
admissível e presumível que alguns desses ilustres repre-sentantes da oposição estejam ou tenham ...
O SR. FÁBIO LUCENA - Nobre Senador, quando
se trata de um assunto como esse-se me permite não há
Oposição riem situação, somos todos brasileiros~ Nobre
SenadOr, é preciso· acentuar...
- O Sr. Moacyr Duarte- Se V. Ex• me concedeu a hon~
ra do aparte, permita~me pelo mimos concluir o meu raCIOcínio.--O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• poderá concluir,
mas permita~me dizer, que não abordo essa questão
como. homem de Oposição, eu o faço'- minentCmelite
como cidadão brasileiro.
-O Sr. Moacyr Du8I-te - Se V. Exf permitir que C:u
conclua o meu raciocíniO, posteriormente Poderá
contestá~lo, mas já que V. Ex• distingUiu-me com a hon~
ra de um aparte, estimaria que V. Ex' tivesse a paci8ncia
de ouvi-lo.
O SR. FÁBIO LUCENA -

Paciência e satisfação!

O Sr. Moacyr Duarte- t possível e é presumível que
alguns representantes da Oposição nos Congressos dos
países que se posicionaram em Situação de inferioridade,
no resultado final das Olimpíadas, à do Brasil, tambêm
estejam desferindo _às suas farpas contra os respectivos
comitês olímpicos daquelas -riaçõCs. Permita diZer ainda
a V. Ex',já que não vou dispor de tCnipo regilnental para
ocupar a tribuna substituindo a Liderança meu Partido.
Já me reportando ã outra parte do seu pronunciamento
que os militares .••
O SR. FÁBIO LUCENA O Sr. MOacyr Duarte pensamento ...

Alguns militares.

V. Ex• se intecipa ao -meu

O SR. FÁBIO LUCENA- Alguns militares. Se V.
Ex' disser os militares estará incluindo o Presidente Fi~
gueiredó, que não_ tem n3da a ver Com isso.
O Sr. Moacyr Duarte- parecend_o até que- se investe
do dom de pitonisa.
-~
O SR. FÁBIO LUCENA- Eu me investiria dO dom
de Piton,
O Sr. Moacyr Duarte- Que os militares qUando ingressam na reserva, ex officio ou por vontade própria, se

despojam de suas condições de militares e passam a ser
Civis. Se alguns desses são requisitados para ocuparem
cargos públicos, quer em empresas estatais, quer. na _iniciativa privada, o são em igualdad-e de condições com os
civis. Se alguns desses incompetentes ou incapazes no desempenho de s.uas tare_fa.s caberá aos seu§ superiores hierárquicos dispensá-los das funções que exercem. O que
não se pode, eminente Senador Fábio Luc_ena, e o que
não se_deve é se fazer, nesta Casa ou em qualquer outro
lugar, a disc'iiininação entre civis e militares, aprofundan.do _olosso _que os militares têm feito o possíver pata
soterrar. Nós não devemos, não será um comportamento
patriótica se n6s tentarmos e persistirmos em discriminar o militar do civil. Parece~Q?.e que será_ um ato de iropatriotismo fazermos aquilo que eles, ou_tros militares,
tentam para sempre sepultar.
O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, na próxima ôportliilídáde, segunda ou terÇa~feírii, teieí o pi-azer
.de presentear-lhe um livro. Porque me ufano de ser bra- _
sileiro", do Conde Afonso Celso.
O ·sr. Mõacyr Duarte -

Cobrarei o livro.

O SR. FÁBio LUCENA~ Mas V. EX•llão será obrigado a entrar no plenário do Senado cantando o Hino
Nacional. Não_ será obrigado.
-O Sr. Moacyr Duarte-:- Poderei entrar, só não o. farei
·cantando o hino nacional comunista.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presi_de.Q.te, é tão dramática a situação do esporte brasileiro que digo que o espõrte brasileiro está sendo dominado pelo milivil pelo
militar incompetente e pelo civil incapaz.
Era a que tinha a dizer, Sr._ Presidente. (Muito bem!_)

O _SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. PronunCia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~ores, n~ste momento em que a campanha presidencial
ocupa grande parte de nossa atividade, bem como espaç~ crescente na ~prensa falada e escrita_, desejo chamar a atenção de me!Js pares, reunidos neste Plenário,
em direçào ao programa de ação específico para o Nordeste, idealizado pelo candidato do PDS.
E ao apresentá-lo como sincero, realista e factível, estarei também reVelando as razões que me !evaram a
apoiai Paulo Maluf, que reservou uma parte de destaque
para a regíã-õ que representõ, nestã.- Casa; no seu plano
para Ulll, "Brasil-Esperança".
Neste documento-síntese de tantos problemas e soluções, é forçoso reconhecer que o nosso candidato
traçou um diagnóstico penetrante e uma terapêutica viável; preocupando-se não apenas com efeitos, sempre repetidos, de certos fenômenos, mas com suas mais remotas ou escondidas causas.
De modo que, a euforia, que nos devolve, nos destinos
de nossa terra, não parece um sentimento vão ou um entusiasma infantil.
Para Paulo Maluf... "a revolução nordestina não carece
de soluções mira-bolantes. Nem se realizará através de
obra.s ciclópicas ou de medidas centralizadoras, mas,
sith, por meio de ãções loCã.is, coordenadas e harmoniosas, corretamente incentivadas pelo Governo e destinadas a fortalecer o nordestíno e a habilitá-lo a tirar o máximo proveito das potencialidades do serr,ti-árido, e nele
sobreviver e prosperar.".
_ __çreio pqd_er dizer gu~ três posturas principais se de- pfeendem de sua plaÍaforfn.a política para o Nordeste, e
todas elas parecem ser altamente convenientes.
A primeira atitude, que enfatizaria, corresponde a
uma g:rande solicitaÇão do povo e da classe política de
nossa regiãc;>: é a visão da seca como fenômeno normal,
natural, previsível e não como imprevisto desagradável a

Sábado 1•

2.973

exigir sempre medidas emergenciais ou de circun_stância,
que tangenciam os problemas sem resolvê-los de vez,
Para o candidato da esperança "a semi-aridez deve ser
vista como um fenômeno normal e o semi-ârid_g no~des
tino, como região de potencialidades, onde o homem
pode também viver e prOsperar".
Em segundo lugar, não lhe falta realismo e espírito
critico--para demonstrar que, até agora, os órgãos federais de atuação ou vocação regional têm se pautado por
um gerenciamento excessivamente tecnocrata, sem verdadeira ou prePOnderante participação dos notdestinos
nos processos de decisão.
A nova concepção malufista de administração social,
_política e económica pretende eliminar as distorções e
privilegiar a rentabilidade social em detrimento de even~
tuais proveitos econômicos.
Se eleito o candidato-do_PDS, tais órgãos. "terão_à sua
frente pol[ticos e empresários ·e sei"ão fortalecidos com
recursos mais amplos e a custo reduzido- ou nulo, que
lhes permitam reassumir o papel de órgãos de planejamento e de execução de uma política de desenvolvimen~
to, segundo a vocação regional".
.
.
Enfim, a terceira meta, que acentuaTJa, é o deseJO de
desestatização da economia regional, ou melhor, da particip-ação cada vez maior, nas responsabilidades e nos. su~
cessas do desenvolvimento previsível, da empresa pnva~
da, seja ela grande, média ou pequena.
O programa do presidenciável do.__pos pre~ende limitar a intervenção do Estado, em matéria de produÇão, ao
estritamente necessário, cOmo meio de fortalecei o set_o_r
privado e torná-to, cada vez mais, competitivo.
Nesta linha, a empresa nordestina deverá reduzir sua
dependência de favores e subsídios gov_er~amentais, tendo em vista que curnpr~. ""preparar as famílias para dependerem cada vez menos da atuação do Estado e, cada
vez mais, dos resultados do mérito- próprio".
Eis -o quadrimôni~ bem escolhido, q~e representa as
metas, realmente revolucionárias, de Paulo Maluf: a água, a terra", a energia e o homem.
,
Cada 1im dos três primeiros e insubstituíveis elementos
mereceu a atenção do candidato, que terã vontade políti-ca para impor-lhes as melhores soluções idealizadas,
cOm vistas
redimir- o- homem nordestino de sua situação de carência, tornando-o em prin:teiro beneficiário
do desenvOlvimento da região. E. "não apenas em sa~
lârio, mas em qualidade de vida e na plena realização de
_suas...aspirações''.

a-

No toCante à água, as soluções propostas são de extrema simplicidade, numa primeira etapa.
Trata-se de possibilidade e aproveitamento sistemático e balanceado da água existente, pela construção de
poços, açudes, e perenização dos rios, a distribuição do
líquido captado e guardado, a multiplicação de unidades
de dessafinização das águas, inclusive do mar.
Estas metas envolvem tecnologia conhecida, rápida
exeCUção e recursos disponíveis, daí por que devem merecer prioridade governamentaL
Em fase posterior situam-se as ações indutoras de chu-

-vas ou as obras de maior vulto, que exigem maturação e
tecnologia complexa.
E, ao candidado a Presidente, a ocasião foi dada para
uma profeci~. "A história e o povo do Nordeste não nos
perdoarão se, a pretexto de não podermos empenhar-nos
em obras gigantescas, deixarmos de fazer o que podemos
e devemos fazer agora".
Reconhece Paulo Maluf que o simples aproveitamento
dos recursos hídricos, sem solução simultânea dos demais fatores que enttã'\•am o desenvolvimentO do N ardeste, não satisfaz o compromisso de ação enêrgica e-de
efeitoS permanentes, que assUmiu com o povo da região.
E ele promete' a regularização fundiária, o acesso d-o
trabalhador à terra, a melhoria da produtivídade agropecuária, a criação de centros de produção, beneficiamento
e industrialização ern torno dos açudes, das redes e ca-
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nais de irrigação e das perfurações suscetíveis de aproveitamento comunitário._
Além disso, a continuidade na pesquisa agropecuãria,
o desenvolvimento de variedades vegetais adequadas ao
solo e à hidrologia, a próduçã.o e distribuição de semeQtes, o enriquecimento da-fe-rrnpela adição de matéria Orgânica e outros nutrientes.
Acena a cada trabalhador com um pedaço -de gleba
produtiva e pretende utilizar- a !não-de-obra excedente
' no cultivo de florestas energéticas, qUe tornarão- dispensãveis as frentes de trabalho, com tudo o que acarretam
de ineficiência, inutilidade e humilhação para o flagela-'-C

do.
No entender do idealizador do programa sob a_nális_e,

aqui eu trago a debate uma pai'te desse programa, que
diz mais de perto a todos nós do Nordeste, que é o seu
programa ·para b Nordeste.
Ço!lcluo, Sr~ President~:
Çloverno e emPresa privada se conjUgarão para quali~
ficar o-trabalhador e habilitâ-lo a melhoi'es condições de
vida,. •'na própria região, como ela é".
-Pretei-úielí.do criar empregos-novo"s, todos os anos, nãO
C!~!!ja- o·ex-Governador de São ~aulQ. "eternizar a imagem do trabalhador~inigrante-; famintõ; esrarrapado,
sem recursos, pouco sabendo ou podendo fazer".
Sua metã de promoção do hom~m baseia-se na constatasão indisfarçável de que:~_o nordestino não é apenas
pObre: vai ficando cada vez mais- pobre".
Deste modo, aquela população pré-flagelada, antes
mesmO que _se apresente a seca, deve Ser também incorporada, e de maneira plena, ao progresso com que pretetí.de dotar o Brasil de amanhã.
Seu drama não resulta, pura e simplesmente, da seca,
maS da pobreza constante, que a acompanha, com urn
séquito de ônus e soffiólCii.toS-bem detectado~; elevados
índices "de natalidade, analfabetismo, desemprego ou s""uhemprego; excessiva conCentração de rendas e do domínio da terra, educação acessível a poucos, deficiência de
moradia, saúde precária, carência crôníca, etc,

somente a oferta de eletricidade abundante e a preços
acessíveis póderá permitir a dístribuição e o uso da água
para irrigação regular· das terras fêrt.eis.
"
E propõe que, além das grandes usinas 'geradOfas, já -projetadas ou _em execução, se aproveite as pequenas
quedas d'água e outra~ fontes não_ convenci~nais ~e
energia, a partir de produtos agrícolas do própfiO Nordeste ou da energia solar e çólica.
__
E se•. ••terra, água e energia compõem o paficr d-e fundo
diante do qual será possível, pela primeira vez, trocar a
luta_ contra os efeitos 9a s.eca, pelo combate_ às__causas
reais e profundas da pobreza do nordestino", Paulo Maluf, que pretende a redenção da terra, a valorização do
Se esta gente sofrida não pede favor, mas exige so~
homem e a promoção da dignidade da vida, arquitetou
luções eficientes para a destruição dos inimigos de seu
inovações políticas.
progresso, é preciSO pensar nos invésffmehtõs que lhe
_E os resu1tados desejados dessa construção mental,
trarão alimentação e saúde, educação e habitação.
baseada no N ardeste real e em seus problemas concretos,
Para promover o homem nordestino e fazê-lo particisão os que enumeramos:
par na condução de seus novos destinos, Paulo Maluf
-evitar o-&gravamento da concentração _ele renda;
idealiza mudanças no c_onceito de riqueza, tanto como
-estimular a produção rural e urbana, para que iodenas suas formas de c-onquistas.
pendam de subsídios diretos ou indiretos;
Pretende não só uma melhor distribuição da renda en-reduzir os dêficits de educação, saúde, habitação e
tre as pessoas, como também um majs estável equilíbrio
alimentação;
entre os Estados da região e as suas micro-regiões, entre
-fortalecer médios e pequenos produtores;
o setor urbano e_ o rural, entre as manufaturas, a ~grope
-colocar em perspectiva correta o problema democuária, a agro-indústria e os serviços.
gráfico;
_
_
Antevê a criação de um mercado consumidor local
-empregar a mão-de-obra nOrdestina e absorver os
forte e capaz de ser a base de sustentação- das atividades
novos trabalhadores.
produtivas no Nordeste.
Sua política de incentivoSliscaiS só fãVorecerá projCO Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte?
tos, que objetivem:
-maior
utilização de mão-de-obra e matérüi.s-primas
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o phzer, nobre Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume- Mais uma vez, quero-saudar o
eminente Senador pela grande Bahia por essa defesa corajosa e patriótica que está fazendo em favor da sua área,
o Nordeste, que é nossa área porque o Brasil é um só. Já
dizia um estadista que não existe Estado grande ou pe~
queno, grande é o Brasil. E V. Ex•, defendendo o Nordeste, está defendendo o Brasil. Estou certQ também de
que o futuro Presidente da República, Paulo Salim Maluf, saberá corresponder aos anseios de todos nós, no
sentido de ir ao encontro e solu_cionar esse grave problema que aflige aos nordestinos. Parahêns a V. Ex•

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V.
Ex•, nobre Senador Jorge Kalume, e incluo com todo o
prazer o seu aparte no meu pronunciamento, sabendo
que as nossas regiões Norte e Nordeste são_ regiões-irmãs
dentro do nosso Srasil como um todo, mas o que todos
nós desejanioS ver é q_ue essas regiõeS consigam atingir o
nível econônlícO das regiões mãi.s industriafíi:i!9as e mais
ricas do nosso País.
~
E aqui está um-programã-de goverilo·.-Não palavras
vãs, não apenas a preo·cupação de ir à televisão ou aos
jornais aparecer às vezes fazendo gracejos, ou aparecer
querendo m_os_trar qma competência política nem sempre
colocada em evidência, mas d:;Sejando discu_tir o___s programas, porque cada assunto que interessa ao Brasil tem
sido da preocupação constante de Paulo Maluf em distribuir para quem c;, uiser conhecer o programa que ele deseja efetivar quando eMiverna Presidência da República. E

regionais;

-mais -emp~egOs em todos os níveis;
~-prodUção de alimentos a baixo custo;
-abertura de novas fronteiras agrícolas;
-melhor utilização da infra-estfutU:ra de produção,
transporte e energia da região;
- prioridade à livre iniciativa local e regional, com
participação direta e efetiva do empresariado e da tecnologia nordestinos;- ..::.. uSO- r·acíollal ·doi recursOs- hídricoS;
-pesquisa e exploração dos recursos mine~ai~- do
sub-solo;
-desenvolvimento da pecuária;
-beneficiamento e industrialização das frutas e pro~
dutos region_a-iS;
_
- pesca artesanal e industrial; e
-trabalho de unidades familiares, e formas de assocí8.ções aconSelháveis para pequenas comunidades e em·
preendimentos rurais.
Deste modO, o de"senvolvimentõ industrial terá em visiã identifiCar-si COm .a-Vocação da_ terra e as aspirações
do pOvo, devendo ser banidas as indústrias neutras, que
só se interessam pelos -incentivos fisCais, sein responder
aos verdadeiros anseios locais.
A indústria de turismo e artesanato serão valori;a_d_as
devidamente, dentro de Um esquema que visualiza as peculiaridades regionais em termoS dê CQriSumo, ·maiériaprima, mão-de~obra e cultura.
A verticalização industrial será buscada pelo fortalecimento do mercado interno e a auto-sustentação económica do_ Nordeste.
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E daí surgirá, dentro da própria região, uma classe
empresarial dinâmica, forte e competitiva, porque para o
nosso candidato,, ••o Nordeste dispõe de latentes e comprovadas potenCialidades, tanto sob a_ forma de solos
cultiváveis, como de- reservatórios e jazidas, capazes de
pràduzir matêrias-primas vegetais;- animais e minerais".
Srs. Senadores, o plano que acabamos de apresentar
SUffiaria:bienie, visa à valõrização da nossa região através
c;le medidas simples e inteligentes, com o aproveitamento
-pleno dos recursos e insumos naturais, existeEl:tes na própria terra norde$tina.
Çontudo, são tantos os insucessos e os malogros das
políticas governamentais pensadas para o noss_o pedaço
de B_rasil que o ceticisnlo tomou conta dos espíritos e não
ê raro encontrar eleitores- e políticos hOstis a qualquer
sentimento de esperança.
Não pretendo enfileirar-me junto a estes.
Prefiro nutrir-me de uma boa dose de confiança e
aliar-me àqueles qua ainda esperam ver o Nordeste valorizado como parcela importante do BraSil e o nordestino
promovjdo à dignidade de sua condição human;~, participando plenamente da democracia social e da política
de abundância que Paulo Maluf promete implantar neste
País. (MUito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Concedo

a paliãVra ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não há dúvida de que o "Dia "do Soldado'_' é para todos nós um dia glorioso. Nessa data se homenageia a fi~
gura insigne de Caxias. Não é só ao militar que -se deve
reverenciar, mas também, o político, pois, foi ele Senador e Chefe de Gabinete, posições essas tipiCamente polí~
ticas. Normalmente o Ministro do Exército se esquece de
ressaltar a personalidade de Caxias como um político
militãnte. Isso seria recomendável, especialmente, visan~
do os jovens Oficiais, Cadetes e Soldados mesmo.
Por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não se desta~
car essa__t_a_m.bêm boa qualídade do eminente Pa_trono do
· Exército Nacional?
O Sr. Ministro do Exército em -vez de fazer a ápologia
de Caxias, vendo-o sob todos os prismas, delibera, corno
diz o jornal O Estado de S. Paulo, "Favorecet: ~ Confu~
s.ão", colocando na sua Ordem do Dia,_ ex pressões e pen~
·samentos que não se coadunam com o ideal e esperanças
do povo brasileiro de ver uma nova ordem democrática
neste sofrido e humilhado Brasil. Num magistral artigo
intitulado: "Favorecendo a Confusão.. , O Estado de S.
Paulo, do dia 25 último, analisa, com hábil argúcia, a jâ
célebre "Ordem do Dia" que nada acrescenta à-paz do
p6VO brasileiro, nem à classe política.
Homenageía-se- o PaCificador e faz-se certinho ão_ c_onftário, isto é, coloca~se mais lenha na fogueira, aliás in6·
cua, pois não hã fogueira, diante do fato de dois candidatos, jâ lançados pelos Partidos, disputarem a Presidên·
cia da República.
Óutro fato desagradável, Sr. Presidente, Srs. Senadores, imcompreensivel mesmo, é o episódio da retirada do
convite Para o Sr. vice-Presidente da República de participar das comemorações do Dia de Caxias. Dá a impressão, Sr. Presidente, Srs. Senadores de que alguns julgamse os proprietários de Caxias, esquecendo-se de que ele é
p~trimônio do povo brasileiro, esquecendo-se que o vicePresidente da República é o vlce~Cõffiandante-em-Chefe
das Forças Armadas, conforme preceitua a Carta Mag-

na.
Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os artigos
do O Estado de S. Paulo, intitulados "Favorecendo a
Confusão" e "C_onvíte retirado, um precedente perigoso". Essas transcrições, Sr. Presidente., Srs. Senadores,
visam registrar nos Anais desta Casa fatos deploráveis
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que não abrilhantam a nossa História, nem daquele que
teve os procedimentos rnfelizes.
Leio os referidQS artigos:
Notas e Informações
FAVORECENDO A CONFUSÃO
Comadante das forças legalistas em operações
para consolidar a unidade nacional e reprimir aS
sublevações, CaXias pasSOu à História como o_Pacificador, isto ê. _o chefe militar que sabia estar combatendo irmãos que dissentiam do Império, mas não
da Pátria. Comandante-chefe das forças da Tríplice
Aliança, marcou sua atitude polftica à frente da tropa brasileira em campanha no Paraguai pelo absoluto respeito ao poder civil representado pelo chefe
do Gabinete. Ele próprio, chefe de Gabinete, nunca
se serviu _de s_eu _Íll_C_Qn_t_es_tâyel pi'estígio para colocar
a tropa contra a Nação, muito menõs para usá-la
contra os anseios de reforma que brotavam das oposiçõesL Cultuar a memória do Pacificad.or, aquele
militar que acima de tudo soube que a legitimidade
do poder residia na figura majestática do imperador
e se exprimia na Câmara dos Deputados, é tarefa
que, hoje mais do que nunca, cabe a todos os brasileiros.
A República desfez esse temor reverencial que a
tropa tinha pelo poder civil. Quantas vezes, durante
toda a atribulada História do Brasil republicano,
não houve aqueles que tentaram servi-se das Armas,
especialmente do ExércitO, Pafã Tâzer trTunfai pontos de vista pessoais, freqiientemente semelhantes,
no que tinham de genérico, com o sentir da nacionalidade, algumas vezes francamente partidários?Hoje, a Nação não sabe como situar-se diante de
suas Forças Armadas, especialmente do Exé-rcito.
Pela voz autorizada de seus chefes, todos os dias,
afirmam eles não se afastar do estrito cumpririleriiO
de seus deveres constituciánais.-Quase sempre, porém, estão esses mesmo chefes a ex-pender pontos de
vista polítiCos, como se fõssc:m membros de uma organização desligada das instituições políticas nacionais, ou então chefes de uma instituiÇão à parte, superior às demais e a nenhuma delas devendo obediência. Ainda ontem, lc:mbramos 1937; hoje, n9 dia
em que se comemora o nascimento do__ Ouque de
Caxias, e em que o pensameiltõ" de tod_os__d_everia estar voltado para o congraçamento de civis e m_i1itares, para a co_nsolidação da obra do Pacificador, é
com fundamentadQ_temor que se lê a ordem do dia
com que o ministro do Exército, general Walter Pires, relembra a data máxima de sua Arma. e; que nela, a pretexto de defender a figura de Caxias, se
lança séria acusação a pessoa e a grupos sociais- e,
mais do que tudo, atinge-se a pessoa do vicepresidente da República, comandante supremo das
Forças Armadas em linha direta de sucessão constitucional.
A nunguém passará despercebido que a ordem
do dia do general Walter Pires é um claro engajamento do Exército contra aqueles que militam nas
fileiras da Aliança Democrãtica. Ou sefã exagero
nosso ver nas frases do chefe do Exército a verr1ria
contra o Sr. Aureliano Chaves e o Sr. Tancredo Neves? Veja-se se esta fiase poileser dirigida a o_utrem
que não o vice~presidente: •• ... daqueles que, desertando de seus ,compromissos com um passado tão
próximo que até se afigura_ presente, apressam se,
agora, em tecer um futuro que lhes parece mais
propício, como se fosse_ético (grifamOs) olVidar, ao
sabor dos interesses pessoais, atitudes e posições livremente assumidas". Atente~se para esta outra, e
diga-se se não se volta contra a postura atribuíôa
pelo Sr. Bonifácio de Andrada ao Sr. Tancredo Ne~
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ves: •• ... os que, fazendo uso_dª v_iolência se aproveitam sorrateiramente de conchavas e maquinações
a_stutas .•. ".

~-.

O general Walter Pires não precisa lembrar os radicais Que-qUerem subverter a ord~m mediante esse
tipo de ação. A Nação sabe Iocalizã-los. Os golpes
de I te d~ 21 de novembro de 1955 foram desencaw
deados para assegurar a posse de quem tinha o
-apoio declarado dos radicais de então. O golpe de
1937 foi desfechado para que os radicais (da direita)
pudessem. aSsenhoreai--se do podei~ Por que, se o
pas~ado é ainda prese"nte; jogar o peso da rnstituição
contra aqueles que não concordam com o rumo que
as -coisas tomaram? Por que não reconhecer que o
vire-presidente_ 9a República, que é comandante-.
chefe das Forças Armadas em linha direta de sucessão c·onstitudonal, teve razões ponderãveis para
separar-se do grupo palaciano, com_o qual o Exército não se pode confundir, sob pena de assumir responsabilidades que não são da instituição? Por que
proclamar aos soldados, isolados na imensidão do
territórío, que há radicais que agitam e fazem violência, para mediante concha vos apoderar-se do poder? Por que confundir a arte de negociar, que ê
própria da Política, com a subversão a serviço das
minorias antinacionais?
Quando o ministro do Exército, a propósito do
aniversário de nascimento de Caxias, coloca a instituição e aquele que pode vit a -ser, res·peitada a or~
dem jurídica, o comandante-chefe das Forças Armadas, pouco falta para apoiar a outra candidatura, a do Sr. Paulo Salim Maluf. A tanto, seguram~n
te. não quis chegar-- mas os efeitos perniciosos que
sua ordem do dia poderia produzir sobre a conjuntura naciOnal já foram consumados, ê ~riste que, no
dia de Caxias, a memória do PacifiCador _tenha sido_
uSada para trazer a intranqUilidade à Nação.
COmo ontem, repetlmós ; lemõraiwvos de 1937 e
do Plano Cohen.
CONVITE RETIRADO, UM
PRECEDENTE PERIGOSO
Conta-se que Getúlio Vargas, nas vésperas de ser
eleito Presidente da República, éhfreritava forte
oposição de um determinado General de Exército.
Certo dia, durante reunião com correligioriãrios, alguém lhe perguntou sobre o que faria o_ militar caso
ele chegasse mesmo à Presidência da República.
E o Velho e malicioso político respondeu: "Vai
fazer continênCiã". Reafmente~ pouco tempo dePois, -pelas contingências da vida e da carreira, isso
acabou por acontecer, de forma natural, embora
com algum constrangimento: o militar bateu os calcanhares fez continência ao noss-O chefe di governo.
Esse episódio histórico contém um·ensinamento
que não se deve afastar nos tempos presentes. Numa
época de campanha eleitoral, quando dois_ candidatos disputam o governo, fato que ocorre pela primeira vez nos útimos 23 anos, ê normal que os brasileiros se dividam nas suas preferências.
Cidadãos, como ps demais, os militil.res também
estão sujeitos a essas predileções e são livre.s para fazer a·sua escolha. O que torna inconveniente a ex te-· riorização das suas convicções partidárias é o
problema da continência, porque, na medida em
que se deixarem envolver pelo processo politico, fiw
carão prisioneiros de vínculOS éticos~ que tornafão
difícil - e às vezes até humilhante- o cumprimento obrigatório a um eventual deS:afeto que saia vitorioso na disputa eleitoral.
Não é por menos que o legislador brasileiro, na
eluboraçào da Carta Magna, deixou patente que as
Forças Armadas fazem parte do Estado bt:a~ileiro, Ci
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que slgnmca impedimento inequívo·co de envolviw
meTito no governo e em questões políticopartidárias.
lnfelizmf:nte, não são todos os _que conseguem
d!Stiriguir a "diferença jurídico-institucLonai existente
entre Nação e governo. Na verdade, à luz do que se
passa no Brasil dos dias aluais, observa-se que o _envolvimento de militares nas questões de governo
ocorre com naturalidade numa demonstração de
que a regra constitucional não é seguida com rigor.
~-Na medida em que as Forças Armadas existem
para- a defesa da Pátria e para a· preservação do Estado brasileiro, o comprometimento eni. assuntos de
governo tOrna-se, além de inconveniente, por demais, perigoso. Sim, porque, se os canhões estão a
fazer a defesa de determinada facção política, ou de
certo governo, qual a atitude a tomar no mOmento
em que as eleições democráticas impuserem o reVezamento de pessoas no poder?
Exemplo típico de envolvimento indevido de militar em questões políticas ê o do convite remetido _
pelo Ministério do Exército ao Vice-Presidente Aureliano Chaves, para as comemoraçõeS do Dia do
Soldado. Desde que ocupa o cargo, ele foi sempre
convidadg_ para essa solenidade. Desta vez, após re---meter o convite, assim como havia feito nos anos
ariteriores, o Ministério do Exército o -pediu de volta, alegat:tdo _q_ue fora enviado por e_quívoco.
As explicações que se seguiram for-am íflsuficientes para desfazer a inlpressão que predominou no
grande público: a de que, além de uma grande gros~_eria, se pretendeu fazer desfeita a Aureliano ChaVes, -por hiavef divergido politicã~ente do Presidente João Figueiredo.
Ora, a democr11cia, pela qual sempre se bateu o
Exército brasileiro, JlUtre-se da aceitãç~o das divergência~ -e do c~nvívio educado entr~ os co'ntrârios.
Sobcetudo quando as diferenças de ponto de vista
são eXterna_das sob a luZ- do sol, ou seja, longe daquele terreno sombrio em que se processam as conspítações, ·a·_atitude mais apropriada é a que expõe
compreensão. para a dissidência de um ex-aliado.
No caso, o Vice-Presidente Aureliano Chaves assumiu uma pOstura política que decorreu de preferência ditada por uma situaçãO noVa no sistema de
poder. Realmente, desde a eclosão do movimento
revolucion-ário de 31 de março, esta é a primeira vez
em que a sucessão do Presidente da República se
processa- mediante disputa, ou seja, foi abandonada
a prática da "unção" de um eleito dos deuses.
Em clima de disputa, é normal e democrático que
as predileções, originárias muitas vezes de razões
subjetivas, dividam as pessoas e contr.ibuam para a
formação de agrupamentos que un~ os iguais.
Sim, conforme dizem os ingleses, aves_ de mesma
plumagem voam juntas.
Nesse panofama-poiítico novo, como podem e~
perar os militares que as alianças se mantenham indissolúveis e as pessoas ac:.eitem e <~.inda agradeçam
o sacrHicio de serem tragadas pela voracidade daw
qUeies que pretendem chegar ao poder a qualquer
preço? Enfim, a posição assumida pelo VicePresidente não tem o sentido de colidência-de ordem
pessoal CQm o chefe de governo, e ness_es limites éticos é que deve ser analisada.
A retirada do convite, nesse contexto, teve o sentido de declaração de guerra, extremamente perigosa--:·No mínimo, a atitude do Ministé:ri_o do Exército
se assemelha a uma bomba de efeito retardado.
Realmente, imagine~se o constrangiménto nas relações entre militares e novos governantes, na hipótese, absolutamente possível, de Tancredo Neves
venCoer a disputa eleitoral e receber a faixa de Presidente da República.

2976 SâbadJJ I'-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)_

Se isso acontecer --e é, repita-se, _plenamente
possível -, serã entoado o Hino Nacional, e as Forças Armadas, ordeiras e respeitosas, terão de bater continêoçia ao novo chefe de governo. Isso mostra os inconvenientes do engajamento de militares
na política e na administração pública. Somente o
Estado, do qual são defensores_ natos, deye mereceL
a sua adesão incondicional.
Finalmente:_ se o Vice-Er~i!fente Aurelian9 Chaves tornar-se ministro do próximO governo, também
deverá receber a continência (além_ge COJ}Yites) das
Forças Armadas.

Era o que tinha a dizer._(Muito bei)1_)1__
O SR. PRESIDENTE _(Marcelo Miranda) - Concedo a palavra ao nobre Sena_dor R.airnqodo __ Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS - AM. Pronuncia o seguinte discurso.}- Sr. e_residente Srs. -Sena~
dores:
A Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas,
através de Lei da inciati.Y_a__d_a_jlystre Deputada Maria
Socorro Outra Lindoso, concede, hoje, o título deCidadão do Amazonas ao eminente sacerdote Dom Arcãngelo Cerqua, Bispo Diocesano de Pamintins, como manifestação--de_r:econhedmento e gratidão da comunidade
amazonense aos relevantes serviços prestados por a-quele
presbítero ao povo de meu Estado, não apenas no exercício apostolar do seu Ministério, desevolvendo sua atividade religosa específiCa, mas, do mesmo modo pelo trabalho magnífico que vem levando a efeito n-o campo social. ao longo dos seus trinta e dois anos de viyência no
Amazonas.
Egresso das latitudes ensolaradas de N âpoles, na
Itália, foi ordenado sacerdote na Catedral de Milão, aos
vinte- e nove de junho de mil novecentos e quarenta, pelo
Cardeal Idelfonso Shuster, exercendo o_ ma_gistériO religioso no sminário de Duceilta, aluando também como
administrador e pregador de Missões ao povo._
Aos dezesseis de março de mil novecentos e quarenta e
oito, recebeu o_ Crucifixo de MissiOnáriO, das mãos do
Cardeal siri, em Gênova,-deixando então sua terra-natal
para trabalhar como miSSiOnário na- Amazônia; Chegando a Macapá no dia viilte e nOve de maio, oca-sião em
que foi empossado como vigário da cidade.
Aos vinte e quatro de maio de- mil novecentos e cinquenta e dois, iniciO-u; em Manaus, o seu mandato de
Superior do Pontifício Instituído das Miss_ões pp Amazonas, tendo aos doze de novembro de mii nove_9entos e
cinqüenta e cinco, se transferido para a cidade de Parintins, onde, com a insfalação da Prelazia, no dia seguinte
à sua chegada, foi -i'l0riie3do Vigário Geral por Dom Alberto Gaudêncio Ramos, então Arcebispo Metropolitano de Manaus.
Um ano depois, em mil novecentos e cinqüenta e seis,
aos quinze de março, foi nOmCado Adminisfi.iidor Apostólico pela Santa Sé, tomando posse no dia primeiro de
maio, e,~aos três de fevereiro de mil_ novecentos e sessenta
e um foi feitO- Bispo -Titular e Prelado Nullius de Parintins1 com a Sagração solene acontecendo no dia quatorze
de maio do mesmo ano.
Fiiialmente, aos sete de agosto de mil novecentos e sessenta e nove n_;;~._turalizou-:se brasileiro, adotando, legalmente como sua, a Pátria que, desde há muito, já-ado tara autenticamente no registrO do próprio coração, como
demonstração do imenso amor que aprendera a devotar
à nossa terra e à nossa gente.
Esta, em linhas gerais, a história da atividade religiosa
desse abnegado sacerdote que, hâ trinta e dois anos, vem
se_entregando ao labor apostolar da catequese e da dedicação ao semelhante, não apenas rio miSter de propagar
as verdades santas do Evangelho de Cristo, mas, também, no trabalho humanista de cuidar das necessidades

materiais do próximo, ao qual vem prestando inestimáveis s_erviços de assistência social efetivã., quer na sede de
sua Diocese, quer na solidão dos lagos e doS igarapés,
adentrando a floresta inóspita, subiiido os beiradões__
íngremes, viSitando as diOUPanãs humildes dos irmãos
hinterfandinos, guiado sempre pela bússola de ouro da
sua Fé na fraterrlidade Crístã, como legionáríó de Jesus,
Cid Campeador- da Grande Luz.
Pai tudo isSo, Sr. Presidente e srs: Senadores, alegrome em fazer esse regisfrõ; no" dia em que o povo do AmazOnas;-- através dos seus representantes na Augusto As:Sembléia Legislativa, honra-se em poder ter a Dom Arcângeio Cerqua cõrii(füm de-seus mais ilustres conterrâneos, parabenizando, nesta oportunidade, a brilhante
Deputada M:ariã do Sgcorro Outra Lindoso pela ipiciativa fel1z da propositura que, agora transformada em
Lei; traduz1 em plenitude, a gratidão da comunidade
amazonense de um modo geral, e de modo particular,
das comunidades de Parintins, Nhamundá, Mauês e Bar1-eirinha, ao ~eu grande Pastor, com os mais sinceros augúrios de que prossiga, cada vez mais iluminado, a desenvolver a sua missão de semeadÕr, adubando e preparando as messes estelares do E_spírito.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Não hã
mais oradores in::!critos. ,.
Nada mai_s havendo a tratar, a Presidêncía- vai encer~ -rara presente sessão, designando para a sessão ordinária
da próxima segunda-feifã, a segUlntt?

_ORDEM DO DIA
l_

Votação, em turno unibo, do Projeto de Lei da Câmara n\' 5, de l981 (n9 3:035/80, na Casa de origem), alterando o art. ]9 da Lei n9 6.226, de 14 de julho de 1975,
que dispõe sobre a contagem reciproca de tempo de Serviço- Público Federal e de atividade privãda para efeito
de aposentadoria, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s971 e 972. de
1981, das Comissões:
- de Segurança Nacional; e
- de Finanças.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma~
ra n9 10, de 1981 (n" 1.529(79, -na Casa de origem), que
dispõe sobre a aposentado_ria, com proventos integfãís,
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social,
tendo
PARECERES FAVQRÃVEIS, sob n•s 3S4 e 355, de
1981, das Comissões:
-de Leglslaçio Soc!ol; e
-de Finanças.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 44, de 1981 (n9 587/79, -na Casa de Õrigem), que
veda aos veículos de c_orn_U_nicação d~_ massa_ {rãdio, televisão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuários _ou_
qualquer outro tipo de publicaçãQ) a~itai a autorização
ou a veiculação de anúncios e de comerchiiS que não sejam negociados, produzidos, criados, filmados, grava~
dos, copiados __;.. imagem e som - por profissiOnais e
empresas brasileiras, tendo
PA.RECERES, sob n9s 186 e 187, de 19g3, das Comissões:
,;__de Economia, favorável, com voto venCido dos SenadOres Bernardino Viana, José Uns e Lenoir Vargas; e
-:- d~ Finanças, favorável.
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4
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 53, de 1977 (n" 227 f75, na Casa de origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratos de atletas profissionais, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 1.360 e L36I,
de 1981, das Comissões:
-de Legislaçi.o Social; e
- de Educaçio e Cultura.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cámara__ nQ 65, de 1979 (nQ 4.257/77, na CaSa-de orígCm), que
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária Federal a seus ocupantes, tendo
PARECERES sob n•s 335 e 336, de 1980 e 6J5 e 637,de 1981, das Comissões:
- de Transportes, Comunlcaçio e Obras Públicas, J9
pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: favorável
ao Projeto e à Emenda de Plenário;
-de Finanças, 19 pronunciamento; favorável; 29 pro-nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade do Projeto e da Emenda de Plef!ário.

6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
26, de 1984 (apresentado pela Comissão_de Economia
_como conclusão de seu Parecer nQ 248, de 1984), que au~
toriza a Prefeitura Municipal de Tenente Ananias (RN)
a elevar ern CrS 16.041.082,33 (dezesseis milhões, qua~
renta e um mil, oitenta e dois cruzeiros e trinta e três cen~
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tend_o
PARECERES, sob n9s 249 e 250. de 1984, das Comis-

sões:
--=de Coqstltuiçio e Justiça, pela constituciorialidade e
juridicidade; e
- -de Municípios, favorável.
7
Votação, em turno único. do Requerimento n'1170, de
1984, de autoria dos Senadores Humbe-rtO Luceiia e Nel~
son Carneiro, solicitando, nos termos do art. 371, "c",
do Regimento Interno, urgência para a Mensagem n<1 36,
de 1984, pela qual o Senhor Presidente da República so·
licita autoriZação do Senado para que a Prefeitura Muni~
cipal de Rio Claro (SP), possa contratar operação de crédito no valor de Cr$ 33.283.700,00 (trinta e trêS milhões,
duzentos e oitenta e três mil e setecentos cruzeiros).

8
Votação, em turno único, do Requerimento n'~ i7"i, de
1984, de autoria dos Senadores Humberto Lucena e Nel~
son Carneiro, solicitando, nos termos do art. 371, ..c",
do Regimento Interno, urgência para a Mensagem nQ 37,
de 1984, pela qual o Senhor Presidente da República so·
licita autorização do Senado para que a PrefeitUra Municipaf-de Rio Claro (SP} possa contratar operação de cré-dito no valor de Cr$ 151.459.676,00 (cento e cinqüenta e
um milhões, quatrocentos e cinqUenta e nove mil, seiscentOs e setenta e seis cruzeiros).
9

Votação, em turTio único (apreciação preliminar dajuricficidade~ nos termos do_art. 296 do Regimento In~er
no), do Projeto de Lei da Câmara n' 79, :de 1979 (n<1
I .511 {75, na Cas_a de origem), que acrescentà parágrafo
ao art. 59 da Lei n\' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alterada pela Lei nQ 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
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PARECERES, sob n~'s 692, e 693, de 1982, das Comissões:
_
_ .
-de Legislação Social, favorável, -nos termos de
Substitutivo que apreSênta; e- de Constltuiçio e Justiça, pela injuridicidade do
Projeto e do Substitutivo..@. Comissão de Legislação SOcial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco

Montara.

!O
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 13, de 1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que estabelece abatimento nos preços de derivad~s _
do petróleo e do álcool, quando destinados ao consu_mo
própi'io de motoristas profissionais autónomos, tendo
PARECERES, sob n9s 344 a 346, de 1983, das Comis-

sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionaHdade e
juridicidade;
-de Minas e Energia, favorável, com emenda que
apresenta de n'~' I~CME; e
-de Finanças, favorável ao projeto e à emenda da
Coniissão de: Minas e Energia, com vOtO vencido dos_S_enadores Gabriel Hermes e Roberto Campos.

11
Discussão, em ptifneiro turn-o,· do PrOjeto de L_ei çla
Câmara n'~' 117, de 1984 (n9 1.208/8_3, na Casa de cri~
gem), que dispõe sobre a criação de cargos no Quadro
Permanente da Secretaria do Trfóurial Regional do Tra~
balho da 11•, Região e dã outras providências, tendo
PARECERES ~AVORÃVEIS, sob n•s 374 e 375, de
1984, das Comissões:
- de Serviço Plibllco Ovll; e

- de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo_ Miranda)- Estã

en~

cerrada a sessão.

( Levanta~se a sessão às 18 horas e 25 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PeLO SR. ITAMAR FRANCO NA SESSÃO DE 30/8/84 E QUE..
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar a votação.)----: Sr. Presidente, Srs. s-enadores:
Na última reunião, quandQ discutíamos o 2,065, fiZ
uma afirmação rebatida pelo Senador Benedito Ferreira
- lamento a ausência de S. Ex'- e hoJ·e, 'pela manhã,
numa entrevista à televisão, TV Globo, _o Ministto do
Trabalho declarava que o 2.065 surgiu face a necessidade
de um pedido de austeridade_ da Comunidade_ Financeira
Internacional. Afirmei, e torno a repetir hoje, aqui, no
Senado da República, que o 2.065, não apenas pela necessidade de uma austeridade da ordem económica internacional, surgiu, evidentemente, como uma imposição
do Fundo Monetário Internacional. O Sr. Ministro do
Trabalho, através- de adjetívós,- negou- que tenha sido
umu imposição do Fundo Monetãrio InternacionaL Em
verdade, foi e é por isso que n6s estamos, nesta tarde, de-

batendo para rejeitar o 2.065. Lembrando, inclusive, Sr.
Presidente, que na ocasião em que se discutia, ria -última
sessão, o 2.0ô5, fui eu quem teve a oportUnidade de enfa~
tizar a nec~sidade de manter os artigos 37 e 38, salien~
tando que, inclusive, relativamente ao art. 37, tenho eu
-tramitando no Senado da República o Projeto de Lei n9
40 de 1983, q_ue_entre outras coisas, determi~a o seg_uinte:
Art. !9 Para finS preVistos na Lei n9 6.708, de
30 dee outubro de 1979, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística procederâ a fix-ã.Ção
do lndice Nacional de Preços ao Consumidor,
publicando, mensalmente, a variação ocorrida nos
seis meses anteriores,
§ fii O lndice Nacional de Preços ao Consumidor cOrresponderá a estimativa das variações ocorridas nos preços dos produtos consumidos por
famí1ias com rendimento monetãrio de até 5 (cinco)
SaláriOs -mfnimos.
·
• § 29 Em qualquer hipótese serão considerados
Os efetivos preços de mercado, ainda quando se trate de pro~uto tabelado por órgão oficial.
ArL 29 Os critérios a serem adotadOs, a meto~
- dologia; o proceSso de seleção e coleta de dados bem
como outros elementos neá:ssârios à fixação do
Jndice Nacion'al de Preços ao Consumidor: serão
submetidos à prévia aprovação de uma Comissão
presidida pelo Ministro do Trabalho e integrada por
dois representantes patronais e dois representantes
dos empregados.
§ )9 Considera~se aprovada a proposta que ob~
tiver 4/5 (quatro quintos) dos votos-dos membros
da Comissão.
§ 29 Ãos membros da Comissão é facUltado,
_ fiscafizar tanto o proC-esSo de coleta de dados como
quafquer
da elaboração e cãlculo_ do lndice,
podendo, para tal fim, reqU:iSitã:r-ã.slnformaçõesjUlgadas necessárias.
~

Art. J9 A Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatístic::a farã publicar, uma vez aprovada, a metodologia de cálculo do Indice e de obtenção dos cadastros de produtos e de locais de
compras, assim como os pesos Utilizados na respec~
tiva apuração.
Aft. 4~- Os membros do Congresso NaciOnal,
os órg~os -do Poder Judiciário bem c_omo qualquer
entidade _sindical ou associação profissional poderã
solicitar os elementos básic-os utilizados pãra ã fixação do Indice Nacional de Preço_s ao Consu_roi~
d_pr.
7

Veja, portanto, Sr. Presidente, a amplitud~ do projeto
Que apre.~entei ii consideração do Senado da República,
e, como sempre, perdido em qualquer gaveta de comissão. Mas era importante a manutenção do ar. 37, e os
pareceres--das Comissões de ConstituiÇão e Justiça, de
Legislação Social e de Finanças, manteildo esse artigo,
são benéficos com relação ao Decreto~ lei n9 _2.065, como
é o caso também do art. 38.
Camento, apenas, que não se tenha levado em consideração a observação que fiz face ao Art. 35, da maior importância, nos seguinteS terrfios:
"Ari. 35.- As empresas não poderão repassar,
para os preços de seus produtos ou serviços, a par~
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cela suplementar de aumento salarial de que trata o __
urt. 27, nem,_ no que se refere ao parágrafo único do
art. 29, _quaisquer acréscimos salariais que excedam
a variação anual do Indice Nacional qe Preços ao
Consurriidor - INPC, sob pena de:
I - suspensão temporária de concessão de em~
préstimos e. financiamentos por instituições finan~
ceiras oficiais;"

A importância de tal artigo torna~se evidente, quando,
como agora, se autoriza mais um aumento do preço dos _
derivados, que no meu entendi_mento vai merecer uma
análise mais profunda do Senado da República, porque
creio que inclusive há bitributação no pi'ocesso de au~
-menta dos derivados de petróleo. Nós encontramos, en~ _
tre asjustificatfvaS do Conselho Nacional, nesse aumen~
to absurdo que se processou; aumentos que são concedidos hoje, praticamente, nas caladas da noite, como se
fosse uma coisa de segurança nacional, pois o povo bra~
síleiro só tem conhecimento doS auinentos da gasOlina ê
dos seus derivados à noite, num mistério e num segredo
que ninguém sabe porque- infelizmente tem sido esta a
_ tônica _do Governo, tem sido esta a consideração que o
Governo tem_ dispensado ao povo brasileiro, n-ão apenas
em relação ao preço da gasolina, mas sobretudo ao au~
mento do preço do álcool, do querosene, do óleo dieseLe
do famoSo gás de cozinha. Entre as justificafíVâs dadas
pelo Conselho Nacional de Petróleo, em relação ao qual
temos instituído, aqui neste plenârio, para que se processe a fiscalização de certas irregularidades, mas que infelizmente não.encontramos ~uarida, anoteí a seguinte:
"Entre as justificativas para este aumento foram
apontadas pel_o C~P a variação cambial", ...
Sempre a variação cambial, a correção salarial, e a[ a
minha dúvida e a minha observação:_
" .•. a correção salarial nos setores de refino e
venda, pelo INPC de setembro, de 73,8% ... "

re~

Esta, Sr. Presidente, a dúvida que deixo ao Plenário do
S~nado: não estará o Con;;elho Nacional de Petróleo, ao

se utilizar desses aumentos indevidos, fazendo um repas~
se dos seus__ custos, modificando e contrariando, inclusi~
_ve. o Decreto-lei n9 2.065 em vigor?
Creio que tal faia precísa ser aclarado exatamente nessa metodologia que o Conselho Nacional do Petróleo
tem relativimente à variação dos preços. Não apenas
anunciar que a variação cambial, não apenas anunciar
que se tratou de reajuste em função dos preços de revenda do refino face ao aumento salarial. Era preciso que as
.autoridades brasileiras deixassem mais claras essas ques~
tões.
Termln~mdo esse e.ncatl}-inhamento, Sr. Presidente, a
nossa justificativa, a nossa expectativa é que o Plenário
do Senado venha um dia a examinar o nosso projeto, se
já não for tarde. Vamos aprovar o projeto, como hoje as
Comis_s_ões resolveram fazê--lo na sua tenacidade, e na es-perarlÇa de que o Senado possa- rejeitar o Üecreto~lei n9
2.065, com as averbações atinentes ao projeto hoje em
andamento. (Muito bem!)

